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Af Helle Horsnæs

MB 38 – en fynsk mønttype fra  
første halvdel af 1200-tallet

Et fund fra Gudme

Gudme er et af de vigtigste fundsteder fra Danmarks jernalder. 
Der er fundet guldmønter i området i hvert fald siden 1500-tal-

let, og lokaliteten blev intensivt undersøgt og publiceret i slutningen 
af 1800-tallet af områdets ejer, kammerherre Sehested, en pioner in-
denfor dansk arkæologi.1 I dag er Gudme nok mest kendt for de rige 
guldfund og udgravningen af den største halbygning fra Danmarks 
jernalder,2 men lokaliteten rummer også den største danske jernal-
dergravplads med over 2500 grave.3 

I forbindelse med en totalgennemgang af detektorfundene fra 
Gudme som led i projektet Førkristne Kultpladser er også møntfun-
dene gennemgået. Hovedparten af dem, over 1000 mønter, er romer-
ske mønter, der for de flestes vedkommende er fundet ved detektoraf-
søgninger af jernaldercentret.4 Men jeg har også haft mulighed for 
at inddrage de relativt få fund af middelaldermønter fra Gudme. De 
fleste af dem er fundet på områder, hvor der kun er foretaget spo-
radiske detektorafsøgninger, lidt uden for jernalderpladsens kerne 
i området omkring Gudme Kirke, hvor det middelalderlige Gudme 
voksede frem, samt omkring den middelalderlige hovedgård Egsmo-
segård. Men enkelte stammer fra det mest fundrige område, Gudme 
II, og et par af dem er sjældne typer, som også numismatisk tiltrækker 
sig særlig opmærksomhed.

En af de sjældne typer fra Gudme er et eksemplar af MB 38.5 Ty-
pen er første gang beskrevet og afbildet i det fransksprogede katalog 
over C.J. Thomsens samling, hvor den er opført under “Monnaies de 
Scanie 1241-1319”, i afsnittet “Avant 1286 ?” (fig. 1-2).6 Det samme 
eksemplar blev gengivet på Ramus og Devegge (R&D) tavle XXIV III 
under overskriften “Biskoppelige" under afsnittet om Abels udmønt-
ninger. Mønten kom til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, hvor 
den blev typeeksemplaret i Haubergs beskrivelse: “Adv. Krone, hvor-
under en hjerteformet Figur mellem to punkter. Rev. Kors, dannet af 
en Bispestav og et I; i hver vinkel et Punkt; omgivet af fire sammen-
stødende Buer af Perler.”7 Haubergs beskrivelse er en næsten direkte 
oversættelse af den franske tekst i Thomsens katalog, men han bytter 
om på for- og bagside i forhold til denne. Hauberg kendte tilsynela-
dende kun typen fra dette eksemplar, og han diskuterede den ikke 
nærmere, men indplacerede den i Slesvig under Erik Plovpenning og 
biskop Eskild, det vil sige 1244-1250 (Hbg. 1).

Siden da er der fundet tre nye eksemplarer af type MB 38, alle på 
Fyn. Den første kommer fra en have i Assens (fig. 3), den anden er 
en bevidst halveret mønt fundet under udgravning i Odense (fig. 4), 
mens den tredje er ovennævnte eksemplar, som er fundet med me-
taldetektor på Gudme område II (fig. 5).

 1  Sehested 1878.
 2 Sørensen 1994
 3  Albrectsen 1971.
 4  Foreløbigt behandlet i Horsnæs 2010, 94-105.
 5  Figurnummeret fra MB’s opsamling anvendes som typebetegnelse.
 6  Thomsen Coll. 1876, p. 126 no. 10585 og pl. XI. Beskrivelsen lyder: “Une crosse, sur laquelle est posé un trait horizontal, le tout 

cantonné de quatre besants et entouré d’un cercle de quatre arc de grenetis. Rv. Un coeur (?) entre deux besants sous une grande 
couronne.” Mønten er nu i KMMS inv. GP 612.73.

 7  Hauberg 1884, p. 93.
 8  Fundene gav ikke Grinder-Hansen 2000 anledning til at ændre på Haubergs tilskrivning.
 9  Dansk Mønt har opsat typen under Valdemar II i Ribe og kalder den “Hauberg ej 6”: https://www.danskmoent.dk/tidl2/v2hej6.htm. 

En lignende type synes beskrevet af Mule, se Posselt 1980.
10  Hauberg auk.kat. nr. 1691.
11  Posselt 1980.
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Fig. 1. Type MB 38. Thomsens sam-
ling nr. 10585. Ukendt proveniens. 

Fig. 2. Type MB 38. GP 612.73, ex 
Thomsen nr. 10585 = R&D XXIV III.

Alle møntfoto i skala ca. 1 : 1,6

R&D XXIV 14
I 2000 foreslog Sømod, som tilsyneladende ikke havde kendskab til 
de nye fund, at henføre MB 38 til et jysk møntsted fra Valdemar IIs 
tid.8 Han mente, at MB 38 skulle knyttes sammen med den sjældne 
type, der er afbildet på R&D tav. XXIV 14 (fig. 6).9 Denne type har på 
forsiden et (konge)portræt, og på bagsiden en bispestav omgivet af 
et firpas dannet af punkter tæt beslægtet med bagsiden på MB 38, og 
den var ligesom MB 38 opført i R&D under biskoppelige mønter fra 
Abels regeringstid. Den omtaltes ikke i Haubergs typekataloger, men 
han ejede rent faktisk et eksemplar, som blev solgt på hans auktion 
i 1929. Her blev den tilskrevet Erik Plovpenning i Slesvig, med en 
henvisning til motivsammenfald med bagsiden på MB 38 (fig. 7).10 

Posselt har senere henført  typen R&D XXIV 14 til Valdemar II.11 
Hans argumentation hviler på fundet af fragmenter af to eksempla-
rer af R&D XXIV 14 i Bråskovgård-skatten fra Vejle amt (DMS 73). 
Denne skat er domineret af mønttyper tilskrevet Valdemar II, der 
normalt dateres efter 1234 (Hbg. 29: 14 eks., Hbg. 42b: 117 eks., Hbg. 
42c: 4 eks.), og indeholder derudover kun to ældre engelske sterlinge. 
Man skal dog her huske på, at Valdemar IIs typer ofte er fundet i 
skatte, der dateres frem til midten af 1250erne, så fundkonteksten 
er her ikke entydigt bevis for, at R&D XXIV 14 skal dateres i Valde-
mar IIs regeringstid. Dog synes portrættet på typen R&D XXIV 14 at 
kunne knyttes til Valdemartiden snarere end til de senere mønttyper. 
Posselt kendte seks eksemplarer af R&D XXIV 14 (fig. 6-9, samt de 
to(?) mønter fra Bråskovgård-skatten, der i dag er stærkt fragmente-
rede og derfor ikke afbildes). Hertil skal føjes FP 4087.10 fundet ved 
udgravning af Sortebrødre Kloster i Odense (fig. 10). Mønten var 
tidligere registreret som type MB 38. Det skyldes nok, at forsiden er 
næsten fuldstændig nedslidt, kun få rester af en ydre perlerand og 
kongeportrættets krone er bevaret. Endelig er der for nylig fundet et 



18 19Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad | Nr. 1 · Januar 2019MB 38 – en fynsk mønttype fra første halvdel af 1200-tallet | Helle Horsnæs

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 12. Type som Posselt 1980, fig. 5. 
GP 1755.2. Sandsynligvis kirkefund 
fra Fyn, muligvis Bjernede Kirke. 
Halveret.

Fig. 13. Type som Posselt 1980,  
fig. 5. FP 1589. Fundsted: Søndergård, 
Odense amt.

Fig. 14. Type som Posselt 1980, fig. 5. 
FP 2483.2. Fundsted: Skrøbelev Kirke, 
Langeland.

Fig. 15. Type MB 25. R&D XXIII 35 = 
RP 831.1. Ukendt proveniens.

Fig. 16. Type MB 25. RP 838.1. 
Ukendt proveniens.

Fig. 17. Type MB 25. FP 1464.1.  
Fundsted: Trustrupgård I skatten, 
Jylland.

Fig. 18. Type MB 25. FP 5923.6. 
Fundsted: Odense, udgravning i 
Lotzes Have.

Fig. 19. Type MB 25. FP 5923.7.  
Fundsted: Odense, udgravning i 
Lotzes Have.

Fig. 20. Type MB 25. GP 1373.28.  
Fra birkedommer Bechs samling.

Fig. 21. Ny type. FP 5185.  
Fundsted: i nærheden af Barløse Kirke, 
Odense Amt.

Fig. 22. Samme type som fig. 21. FP 
1245.1. Fundet på Melby Kirkegård, 
Odense Amt.
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Fig. 3. Type MB 38. FP 1215.1.  
Fundsted: Assens.

Fig. 4. Type MB 38. FP 3557.2.  
Fundsted: Odense, Overstræde 1.

Fig. 5. Type MB 38. FP 5284.  
Fundsted: Gudme II.

Fig. 6. Type R&D XXIV 14/Posselt 
1980, fig. 1. R&D XXIV 14 = RP 
2037.1. Ukendt proveniens.

Fig. 7. Type R&D XXIV 14/Posselt 
1980, fig. 1. GP 2890.11. Haubergs 
eksemplar, indgået til KMMS via 
Ernsts Samling.

Fig. 8. Type R&D XXIV 14/Posselt 
1980, fig. 1. FP 614.1.  
Fundsted: Jyderup, Sjælland.

Fig. 9. Type R&D XXIV 14/Posselt 
1980, fig. 1. FP 3514.1:  
Fundsted: Hviding kirke, Ribe amt.

Fig. 10. Type R&D XXIV 14/Posselt 
1980, fig. 1. FP 4087.10: Odense, Sor-
tebrødretorv. Mønten blev oprindeligt 
identificeret som et eksemplar af MB 
38. Bs synes imidlertid stempelidentisk 
med R&D XXIV 14. Fs er næsten ned-
slidt, kun rester af en ydre perlerand og 
antydning af kongekrone kan skelnes.

Fig. 11. Type R&D XXIV 14/Posselt 
1980, fig. 1. FP 10609.3  
Fundsted: Agernæs, Fyn

Fig. 6

Fig. 3 Fig. 4
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kilde mens Jacob Erlandsen var biskop.13 Såfremt dette er rigtigt, giver 
det typen en meget tæt datering mellem Jacob Erlandsens tiltræden i 
1249 og Erik Plovpennings død i 1250. 

MB 25 hører også blandt de sjældne typer. Hauberg kendte som nævnt 
kun et eksemplar uden proveniens, men typen er nu kendt i flere eksem-
plarer.14 For fire af dem er fundstedet kendt eller sandsynligt. Den ene 
blev fremvist på KMMS i 1902-3 af den kendte møntsamler, hvidgarver 
L.Chr. Petersen, og motivet blev aftegnet i fundprotokollen, men den er 
ikke indgået i samlingen. Den stammede fra et ikke nærmere beskrevet 
fund gjort på ‘Fyn, ubestemt sted’. Man kan forestille sig, at mønten er 
identisk med det eksemplar, som blev solgt på auktion over samlingen 
i 1917,15 og kom til Bruuns samling.16 Bedre kendt er et eksemplar i Tru-
strupgård I-skatten (Århus amt, DMS 84, FP 1464, fig. 17). Skatten bestod 
af 12 engelske sterlinge med en relativ bred datering og seks danske møn-
ter. De yngste er tre eksemplarer af den meget almindelige type MB 96 
med indskriften CRISTOFORVS / REX DANORVM (Christoffer 1, Ribe 
Hbg. 5/MB 96), og der er desuden to mønter af Abel-typen MB 50-55.17 
Trustrupgård-fundets sammensætning er således ikke i modsætning til 
den tidligere fremsatte datering af MB 25 inden for Erik Plovpennings 
regeringstid. Senest er der fundet to eksemplarer fra Odense Bys Museers 
udgravninger i Lotzes Have i Odense (fig. 18-19), men de kan ikke bidrage 
med oplysninger til dateringen af typen. 

Ser man på de tre typer med firpas dannet af små prikker, R&D XXIV 
14, MB 25 og MB 38, trækker fundkonteksten og kongeportrættet på R&D 
XXIV 14 tilbage mod Valdemar IIs regeringstid, mens indskriften på MB 
25 peger på Erik Plovpenning. Dateringsmæssigt synes der således ikke 
at være tvivl om, at typerne ligger i første halvdel af 1200-tallet, men de 
er ikke nødvendigvis samtidige og det er vanskeligt på grundlag af dem 
at tilskrive MB 38 en mere præcis datering.

Hvor Posselt specielt diskuterede firpas-motivet, så var Sømods hoved-
argument for sammenknytningen af MB 38 og R&D XXIV 14 – og dermed 
dateringen af MB 38 i Valdemar IIs regeringstid –  især bagsidens 'bispekors' 
(kors dannet af bispestav). Bispekorset findes imidlertid også på en række 
andre typer, hvoraf nogle placeres allerede i slutningen af 1100-tallet (Hbg. 
Knud 6, Ribe nr. 20). En anden ’ny’ type, et detektorfund gjort ved Barløse 
Kirke i Odense Amt, er af Jørgen Steen Jensen foreslået dateret i Valdemar 
IIs tid (AUD 1993, s. 250), og med kongeportræt og bispekors er den en tæt 
parallel til R&D XXIV 14, dog med variation i gengivelsen af kongekronen 
og uden det karakteristiske firpas om bispekorset på bagsiden (fig. 21).18 
Bispekorset findes imidlertid også på mønttypen MB 42, der bærer Abels 
navn, og dermed med sikkerhed kan dateres 1250-1252, og som på basis 
af funddistributionen må tilskrives Odense som møntsted.19 Bispekorset 
kan således heller ikke anvendes til findatering af typen, men understreger 
at vi befinder os i årene frem mod midten af 1200-tallet.

usædvanligt velbevaret eksemplar ved detektorafsøgning nær Agernæs 
på Nordfyn (fig. 11). En sammenligning mellem kongeportrætterne på 
specielt de seneste fund med andre mønttyper fra 1200-tallet synes at 
støtte en tidlig datering af denne type. De nu fem kendte fundsteder 
tyder på, at typen kan være præget i et vestdansk møntsted.

Posselt kunne desuden knytte R&D XXIV 14 sammen med fire andre 
typer med firpas-motiv, som er tilskrevet Valdemar II. Af dem optræder 
to typer i Grenåfundet (DMS 66; Posselt fig. 2 (Hbg. mgl.) og 3 (Hbg. 33), 
mens Hauberg placerede en tredje type, der kun er kendt i ét eksemplar 
(Posselt fig. 4, Hbg. 32) i Valdemar IIs udmøntning i Viborg. Igen er der 
altså tale om sjældne typer med få kendte fund, der dog tilsammen peger 
på en jysk oprindelse. 

Den sidste af Posselts firpastyper er kendt i tre eksemplarer med for-
side: konge buste en face, bagside: bispestav mellem kirke/borg/krone? og 
mitra i firpas dannet af punkter (Posselt 1980, p. 52 og fig. 5, Hbg. mgl., 
se fig. 12-14). De tre mønter er præget af tre forskellige stempelsæt, og på 
de to velbevarede eksemplarer afviger genstanden på den venstre side af 
bispestaven så meget fra hinanden, at den ene bedst kan beskrives som 
en krone (fig. 14), mens den anden (fig. 13) nærmest synes inspireret af 
tårnet på den franske turnoser. Der er tale om et meget fint tegnet kon-
geportræt med en elegant dragtgengivelse og en kronetype, der peger på 
Valdemarstiden som datering. To af mønterne er fundet på Fyn og Lan-
geland, og den tredje er sandsynligvis fra Fyn, muligvis Bjernede kirke.12

De foreslåede dateringer for MB 38 er således rykket tilbage i tid fra “før 
1286(?)”, over Abel og Plovpenning til Valdemar II. Spørgsmålet er, om 
fundmønterne kan give nye oplysninger, eller om man overhovedet kan 
placere MB 38 så præcist, som det er foreslået af Erslev/Thomsen, Ramus 
& Devegge (Abel, med forbehold), Hauberg (Erik Plovpenning) og Sømod 
(Valdemar II). Og om der er bedre argumenter for det ene end det andet.

Som anført af Posselt (1980, 50) findes firpas-motivet ikke før Valde-
mar II (hvis man ser bort fra 1000-tallets quatrefoil-typer), men der er 
flere eksempler blandt ‘borgerkrigsmønterne’, så firpasset i sig selv kan 
ikke anvendes som grundlag for en snævrere datering. Posselt foreslog 
da heller ikke at ‘flytte’ MB 38 fra Erik Plovpenning til Valdemar II, til 
trods for at han omtaler typen og fuldt ud var klar over, at Ramus og De-
vegges datering af R&D XXIV 14 hvilede på dateringen af MB 38/R&D 
XXIV III, som Ramus og Devegge imidlertid selv angav som usikker (Pos-
selt 1980, 48).

MB 25
Blandt borgerkrigsmønterne med firpasmotiv er typen MB 25 (fig. 15-
20) imidlertid interessant for indplaceringen af MB 38. På MB 25 er 
firpasset ligesom på både R&D XXIV 14 og MB 38 er dannet af små 
punkter, hvor de øvrige typer har firpas dannet af fuldt optrukne stre-
ger (MB 7, 133/34, 143, 173/74, 175/76 og 282), og for de typologisk 
seneste eksemplers vedkommende (MB 314, 478 og 614(?)) består af 
optrukne streger med ophold mellem hvert af de fire bueslag. Firpasset 
på bagsiden af MB 25 omkranser et kors med bogstaverne I A C OB (i 
ligatur) i korsvinklerne, mens forsidens indskrift ERI CVS på hver side 
af et opret sværd og RX nedenfor giver en sandsynlig datering i Erik 
Plovpennings regeringstid – de senere konger med navnet Erik synes 
umiddelbart at være usandsynlige af stilistiske årsager. Hauberg place-
rede typen, som han kun kendte fra R&D tav. XXIII 35 (fig.15), i Ros-

12  Notat i Fundprotokol.
13  Fastholdt af Grinder-Hansen 2000, 132.
14  For andre eksemplarer end de her nævnte se https://www.danskmoent.dk/mb/mb025.htm
15  Fortegnelse… 1917, nr. 607.
16  L.E.Bruuns Mønt- og Medaillesamling, København 1928, nr. 2787.
17  Horsnæs & Märcher 2017.
18  Der kendes mindst to andre eksemplarer af denne type, begge fra Fyn: FP 911.4 og FP 1245.1 (fig. 22). Hauberg 1906, s. 330, fund 37, og s. 358, 

variant omtalt under nr. 56; Galster 1931, s. 256-257, fig. 52.
19  Horsnæs & Märcher 2017, fg. 5.
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Georg Galsters håndskrevne etiket 
til FP 1245, jfr. fig. 22.  
Fra bakkerne i Den kongelige 
Mønt- og Medaillesamling,  
København.
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Kunne ’hjertet’ under skrinet pege i retning af et hjerterelikvie? Eller 
er ’hjertet’ noget helt andet? Hvis forsidemotivet er en gengivelse af et 
relikvieskrin, så kunne der måske være tale om en henvisning til Knud 
den Hellige. Knud blev kanoniseret i 1101, og hans rester blev derefter 
sat i et skrin på alteret i Skt. Knuds Kirke i Odense. Skt. Knuds skrin er 
bevaret, og det ligner ikke det på mønten, så hvis man skal tænke videre i 
denne fortolkningsbane, må man forestille sig møntbilledet som en mere 
abstrakt henvisning. Sikkert er det, at det unikke forsidemotiv fortjener 
langt mere opmærksomhed.

Opsummering
Det er et generelt problem, at de allerfleste danske mønttyper fra tidlig 
middelalder kun er kendt i ét eller ganske få eksemplarer, og i mange 
tilfælde er der ingen kendt fundproveniens. Alligevel er de sjældne typer 
blevet indplaceret og dateret på lige fod men typer, der er kendt i langt 
større antal. Det er i en række tilfælde sket uden nærmere argumentation, 
men bygger på en rækker forskellige argumenter, herunder motivsam-
menfald og stil, som sjældent er så sikre parametre for findateringer, som 
man kunne ønske sig. Den bastante tilskrivning af de sjældne mønttyper 
til den ene eller anden konges regeringsperiode giver derfor en falsk sik-
kerhed, hvis man blot nøjes med at slå op i standardværkerne.

Det synes i dette tilfælde ikke muligt at argumentere for en tæt date-
ring af typen MB 38. Flere træk kan pege både helt tilbage til slutningen 
af 1100-tallet og hen over midten af 1200-tallet. Udbredelsen af de meget 
få fund af MB 38 kan heller ikke give et entydigt svar på, hvor udmønt-
ningen af typen er foregået, men for flere små udmøntninger fra første 
halvdel af 1200-tallet synes hovedparten af de kendte eksemplarer at 
stamme fra Fyn. Meget taler således for at der kan have været en mindre 
udmøntning i Odense i denne periode.
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Tilskrivning af møntsted
Kunne man forestille sig, at nogle af disse typer var præget i samme 
møntværksted, selvom de måske ikke er samtidige? De tre eksemplarer 
af MB 38 er sandsynligvis alle fra Fyn, mens de fire kendte fund af MB 
25 som nævnt stammer fra henholdsvis Fyn (to sikre og et sandsynligt 
fund) og Århus amt;20 og de nu 8 eksemplarer af R&D XXIV 14 stammer 
fra 2 jyske, 2 fynske og 1 sjællandsk fund. Udbredelsen kunne tyde på, at 
de tre typer stammer fra et vestdansk møntsted, og ud fra funddistributio-
nen alene kunne Odense være en kandidat. Det modsiges umiddelbart af 
tesen om, at bagsideindskriftens IACOB på MB 25 refererer til Roskildebi-
spen Jakob Erlandsen, men der var faktisk også en biskop Jakob i Odense 
i perioden 1247-1252.21

Der er siden Haubergs tid blevet debatteret om der overhovedet har 
været præget mønter i Odense i perioden 1241-1340/60. Hauberg afvi-
ste dette og er blevet fulgt af blandt andre Galster og Grinder-Hansen, 
mens Mansfeld-Bûllner, Wilcke og Ernst alle har gjort sig til fortalere for 
tilstedeværelsen af et møntsted i Odense i dele af perioden.22 Ser man 
på fundspredningen af både de ovenfor diskuterede og en række andre 
sjældne mønttyper fra perioden omkring midten af 1200-tallet,23 så er 
der en påfaldende koncentration af fund på Fyn, hvilket kunne tale for 
en mindre udmøntning fra Odense.

Forsidemotivet
MB 38s forsidemotiv er ikke blevet diskuteret, siden det blev beskrevet 
som en krone i kataloget over Thomsens samling i 1876. Det kan undre, 
at ingen har overvejet dette. På mønter tilskrevet Knud VI og Valdemar II 
bærer portrættet på kongesiden oftest en hovedbeklædning/krone, der er 
næsten flad eller kun let konisk, til forskel fra bispesidens koniske bispe-
hue/mitra. Kun i få tilfælde ses en udsmykning på midten og siderne af 
kronen. Kronerne på mønttyper tilskrevet de efterfølgende konger på ba-
sis af indskrifterne ERICVS REX, ABEL REX og CRISTOFORVS REX fremvi-
ser derimod langt tydeligere gengivelser af udsmykning i form af kors og/
eller fleur-de-lis på midten og siderne af kronen, der nu har fået et udse-
ende, som ethvert eventyrbegejstret barn straks vil kunne genkende. Også 
gengivelserne af bispehuen med højere konisk puld står tydeligere frem.

Netop gengivelserne af kronen er et af de stilistiske træk, som Hauberg 
diskuterede indgående i afsnittet “Mynternes Ordning” og anvendte i 
opbyggelsen af sin relative kronologi af mønttyperne. Det kan derfor 
undre, at han ikke har reflekteret over den noget besynderlige krone på 
MB 38, der er helt uden paralleller. Men er det overhovedet en krone? 
Kan det være noget andet? Formen kunne godt mindre om et husformet 
skrin, f.eks. et tidligmiddelalderligt relikvieskrin, som de gengives på 
Bayeux-tapetet. Skrinet(?) har et højt, hvælvet låg(?) og på toppen af det 
er et kors. På hver side af låget er en opret dekoration. Låget har to felter 
adskilt af et lodret bånd med to punkter. Herunder er en vandret frise 
med seks punkter. Siderne afsluttes af et udadbøjet dekorationselement, 
nærmest en volut. Herunder er der en hjerte- eller skjoldformet figur 
mellem to punkter.

20  Horsnæs & Märcher 2017, skema p. 104 opregner et enkeltfund af typen på Sjælland (FP 7117.6), men denne mønt 
har vist sig at være af typen MB 78.

21  https://da.wikipedia.org/wiki/Fyens_Stift#Biskopper
22  Grinder-Hansen 2000, 104-112 refererer de forskellige synspunkter.
23  Horsnæs & Märcher 2017.
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Under metalldetektering i september 2016 på en åker i trakten av 
Herslev på västra Själland gjorde en av oss (TB) ett remarkabelt 

fynd – ett exemplar av den svenske kungen Albrekt av Mecklenburgs 
ytterst sällsynta första örtug (Figur 1) – det första svenska myntet 
med en nominal högre än penningen, och det första svenska myntet 
prytt av tre kronor placerade två över en, såsom i dagens svenska riks-
vapen.3 Texten på denna mynttyp framgår av Figur 2, som visar en 
schematisk teckning gjord efter original i Kungliga Myntkabinettet.4 
För enkelhets skull kallas mynttypen fortsättningsvis Albrekt LL1, 
efter numreringen i Lars O. Lagerqvists standardverk om medeltida 
svenska mynt.5

Få tidigare fynd
Huvudparten av tidigare kända Albrekt LL1 kommer från en 
myntskatt som upptäcktes i Falsterbo (Skåne, Sverige) 1888. Den 
innehöll 36 exemplar av typen i fråga jämte en större mängd nord-
tyska brakteater och witten, samt en liten andel västeuropeiska ster-
lingar.6 För övrigt har endast enstaka exemplar av Albrekt LL1 ingått 
i en handfull andra danska och tyska skattfynd. Några exemplar har 
okänd proveniens.7 Vad gäller det kommenterade myntet har arkeo-
logisk utgrävning av fyndområdet visat att det rör sig om ett enstaka 
lösfynd,8 det första i sitt slag av denna mynttyp där fyndplatsen är 
säkerställd (och t.o.m. dokumenterad med GPS-koordinater). De allra 
flesta bevarade Albrekt LL1 ingår i museisamlingar. Endast fyra fanns 
i privat ägo 2009, när ett av dessa fyra exemplar såldes på auktion.9

Ett av de tidigare danska skattfynden förtjänar en närmare kom-
mentar. Fyndet i fråga gjordes i Aarhus på Jylland 1908 och bestod av 
inte mindre än 5759 mynt – merparten nordtyska – som genomgick 
minutiös dokumentation vid Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i 
Köpenhamn. Till skillnad från de övriga nämnda skattfynden inne-
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Exceptionellt detektorfynd på Själland:  
Albrekt av Mecklenburgs första örtug1

1  Det kommenterade myntet är tidigare opublicerat frånsett bilder på fyndet före konservering dokumenterade i två databaser för detektorister: http://
fbula.dk/coppermine/displayimage/album=195/pid=67761.html & http://www.rygenedetektorklubb.com/coppermine/displayimage.php?pos=-2824

2  Korresponderande författare. E-post: t.bondesson@gmail.com
3  Lagerqvist 1985, s. 261-266. Det äldsta kända exemplet på riksvapnet Tre kronor i nuvarande form ingår i en väggdekoration målad för påven i Avig-

non omkring 1336, när Magnus Eriksson – Albrekts morbror – var kung över Sverige, Norge och Skåne (de Loÿe 1986, s. 155-174). Heraldiskt bruk av 
tre kronor i olika formationer och sammanhang förekom på andra håll i Europa även tidigare (von Heijne 2015, s. 69-74); bl.a. präglades ett mynt med 
tre triangelställda kronor i Danmark före 1291 (Jensen 1999, s. 73-76).

4  Hildebrand 1894, s. 832, fg. 648.
5  Lagerqvist 1970, s. 107-108.
6  Stefke 1989, s. 399.
7  Holmberg 1999, s. 74; Rundberg 2011, s. 21, 28. 
8  Vid den arkeologiska utgrävningen påträfades rester av en medeltida husgrund inom ett fåtal meter från örtugens fyndplats (Trine Borake, Museum 

Vestsjælland, visning den 6 juni 2018). Med tanke på spåren av bebyggelse ska tilläggas att byn Herslev där fyndet gjordes är omnämnd i skriftliga 
källor från början av 1200-talet (utgrävningsrapport MVE3081).

9  Carlsson 2009, s. 182.
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