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af nye sølvfund. Poulsen kan nu påvise en anden 
kronologi i udviklingen end den, som minedrif-
ten – og den europæiske trend – udviser, idet Dan-
mark synes at have øget udmøntning og møntbrug 
allerede fra 1130’erne. Han gennemfører endvidere 
en grundigere analyse af den såkaldte “rigsmønt” 
fra Valdemar 2. Sejr, end det er set før. Det fremgår 
klart, hvordan denne mønttype i en proces vandt 
udbredelse i hele kongeriget (undtagen Skåne) og i 
alle samfundslag. 

Poulsen indledte forsvaret med en oversigt over 
sine resultater og begreber, særligt monetariserings-
begrebet. Han fremhævede den nævnte stigning i 
1130’erne, men også det helt revolutionerende mo-
netære gennembrud under Valdemar Sejr (1202-
41). Fra bedømmelsesudvalg fulgte derefter muse-
umsinspektør Gitte Ingvardson, Historiska Museet, 
Lunds Universitet og professor Svein Gullbekk, Av-
deling for numismatikk og klassisk arkeologi, Uni-
versitetet i Oslo samt udvalgets formand, professor 
Bjørn Poulsen, Afdeling for Historie, Aarhus Uni-
versitet. Ingvardson roste afhandlingen for at være 
velskrevet, og for blandt andet en nuanceret diskus-
sion af møntbrug i henholdsvis by og på land, men 

Den 28. maj 2021 forsvarede museumsinspek-
tør Thomas Guntzelnick Poulsen sin ph.d.-

afhandling “Mønt og magt. Danmarks monetari-
sering 1074-1241” (Aarhus Universitet). Forsvaret 
skete som digital telekonference (zoom), og som 
følge heraf var der en geografi sk bred tilhører-
skare.

Guntzelnick Poulsen har gennem fl ere år in-
teresseret sig for møntvæsenet i den første del 
af Danmarks middelalder og publicerede 2015 
en større oversigt over de danske udmøntninger 
1074-1134 (i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og 
Historie). Dette arbejde fortsættes med den forelig-
gende afhandling, der dels indeholder en katalog 
over alle danske mønter 1134-1241, dels rummer 
en samlet diskussion af møntvæsenet og mønt-
brug i hele tidsrummet 1074-1241. Det er tanken, 
at afhandlingen publiceres i et kommende num-
mer af Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie.

Afhandlingen indeholder en værdifuld opstil-
ling af møntrækkerne, som ikke er foretaget syste-
matisk siden Peter Haubergs arbejder fra 1900 og 
1906. Denne del af afhandlingen har krævet en 
stor og arbejdskrævende indsats. Centralt i arbej-
det står en opdateret oversigt over møntfundene, 
nemlig de 12.007 mønter fra Grenåfundet, 5.567 
mønter fra andre skatte samt 1.536 enkeltfundne 
mønter. I stedfæstelsen af mønttyper forudsætter 
forfatteren, at Danmark har haft landsdelsmønt, 
og der angives tabsfrekvenser og datering af mønt-
typer ud fra det grundprincip, at der fandtes regel-
mæssige møntvekslinger. Efterfølgende søges den 
indvundne viden om møntrækkerne, sammen 
med registranter over fundmønter med proveni-
ens, udnyttet til at give en analyse af monetarise-
ringsprocessen og kongemagtens og kirkens rolle i 
denne forbindelse.

Ud fra resultaterne kan Poulsen rokke ved en 
herskende antagelse i litteraturen. Den engelske 
forsker Peter Spufford har formodet en direkte 
sammenhæng mellem nedgang i sølvforekomst 
fra miner i anden halvdel af 1000-tallet og ned-
gang i udmøntning efterfulgt af stigning i den 
cirkulerende møntmasse omkring 1160 forårsaget 
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målet, om ikke Sven Estridsøn med fordel kunne 
have været med i afhandlingen og diskuterede 
den manglende analyse af fundsteder samt de ikke 
inddragne eksempler på lødighedsanalyser. 

Afslutningsvist fik Bjørn Poulsen ordet og pege-
de på, at kongemagten i sig selv kan være en faktor 
i markedsudviklingen og på den anden side, at vi 
ikke må glemme kirkens og borgernes aktive rolle 
i udmøntningen og som drivkræfter for moneta-
riseringen.

Bjørn Poulsen konkluderede afslutningsvis, at 
afhandlingen præsenterede et vanskeligt og stort 
materiale og på overbevisende vis gav interessan-
te nye tolkninger ud fra det. Han var sikker på, at 
man vil kunne opnå betydelig øget forståelse for 
1000-1200-tallets historie ud fra afhandlingen. 

Udvalget trådte sammen og konkluderede, at 
Thomas Guntzelnick Poulsen havde svaret til-
fredsstillende på de stillede spørgsmål og havde 
indgået i en frugtbar dialog. Herefter kunne udval-
get og andre sige tillykke med graden.

Gitte Ingvardson, Svein H. Gullbekk, Bjørn Poulsen

diskuterede også svagheder. Særligt manglende 
stringens i mønttilskrivninger, samt manglende 
stillingtagen til og diskussion af, hvornår er der 
tale om en type, og hvornår mønten blot er en va-
riant? Endvidere efterlystes en mere tydelig frem-
læggelse af datagrundlaget for doktorandens man-
ge interessante grafer. Afslutningsvist diskuteredes 
Fyns position i landsdelssystemet. 

Gullbekk fremhævede det store arbejde, der er 
lagt i afhandlingen, og vendte blandt andet mo-
netariseringsbegrebet med forfatteren. Her kon-
kluderede Gullbekk, at Poulsens fremlæggelse af 
tidens organisatoriske og institutionaliserede ad-
ministrative metoder til at kontrollere udmønt-
ning, møntomløb samt -standard – og hans brug 
af dem som greb til at studere monetariserings-
procesen – fremstår som ny og original. På spørgs-
målet om, hvornår det danske kongerige i store 
træk var monetariseret, svarede Poulsen, at det 
først var på Valdemar Sejrs tid. Netop i forhold 
til denne konges regeringstid har Poulsen, som 
nævnt, frembragt vigtige resultater. Hans nye til-
gang til rigsmønten må ses som et af afhandlin-
gens hovedresultater. Gullbekk rejste også spørgs-
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Anton Meybusch räknas allmänt till Nordens  
 största medaljkonstnärer. Han var verksam i 

en intensiv tid för den europeiska medaljkonsten 
– det sena 1600-talet – och var bland annat engage-
rad i Ludvig XIV:s stora medaljhistoria. Han bidrog 
till den tekniska utvecklingen av facket genom att 
bland annat införa bruket av patriser eller helpun-
sar. Därtill var han en av de första att utföra rand-
skrifter på mynt och medaljer. Han var verksam i 
Sverige, Frankrike, Tyskland och Danmark. 

Meybuschs fascinerande levnadsöde och tongi-
vande konstnärskap har avhandlats i en nyutkom-
men bok av Karsten Kold. Boken kan sägas vara 
ett försök att ta ett helhetsgrepp om såväl perso-

nen som konstnären Meybusch. Den består både 
av biografiska avsnitt, en omfattande katalog och 
av källpublikationer. Efter inledande avsnitt äg-
nas bokens första del åt Meybuschs biografi. För-
fattaren har lagt sig vinn om att behandla såväl 
personhistoriska data som konstnärskapets utve-
ckling. Avsnittet beskriver inledningsvis i tur och 
ordning Meybuschs verksamhet i Stockholm, Pa-
ris, Tyskland och Köpenhamn. Därefter tar förfat-
taren ett mer samlat grepp om de tekniska aspek-
terna av konstnärskapet. Därpå följer några korta 
avsnitt om Meybusch som samlare, företagsman 
respektive privatperson.

Katalogdelen, bokens största del, är geogra-
fiskt, kronologiskt och till viss del tematiskt upp-
delad. Först presenteras Meybusch arbeten från 
Stockholm. Därefter hans medaljer från Frankrike 
respektive Tyskland. Sedan två medaljer för Eng-
land, vilka antagligen är gjorda i Stockholm. Mey-
buschs arbeten från tiden i Köpenhamn följer där-
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