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Ved et stempelstudie stempelbestemmer 

man et antal mønter af samme type for at 

identificere de anvendte prægestempler  

og kortlægge disses indbyrdes sammen-

hænge. Processen svarer lidt til analyse  

af fingeraftryk eller DNA og er forsknings-

mæssigt af største betydning. Det er en 

undertiden tidskrævende, men også me-

get præcis og nyttig metode til afdækning 

af møntproduktioners omfang, organi-

sation, kronologiske forløb osv. Metoden 

har siden anden halvdel af 1800-tallet 

været medvirkende til betydelige forsk-

ningsmæssige gennembrud. Det gælder 

også i Danmark, og i dag anvendes stem-

pelstudier i stigende omfang, især fordi 

moderne teknologi letter dataindsamling 

og -behandling
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Studier af stempler
Mønter fremstilles i dag på stort set samme måde, som da 
mønter blev opfundet i det vestlige Tyrkiet for over 2.500 
år siden. Hver mønt er et stykke metal, en møntblanket, der 
bliver præget mellem et forside- og et bagsidestempel (fig.1). 
Det ene prægestempel fungerede som understempel og bar 
som oftest møntens mere komplicerede forsidemotiv, der 
generelt var mere tidskrævende at gravere. Understemplet 
var fastmonteret, mens overstemplet var bevægeligt. Med 
en stor hammer, eller i nyere tid med overstemplet fast-
holdt i en skruepresse eller lignende, blev overstemplets 
præg indslået i møntblanketten, som lå på understemplet 
og modtog præg derfra. 

Overstemplerne blev udsat for en større belastning 
end understemplerne og blev derfor udskiftet oftere. Et 
givet forsidestempel er derfor ofte anvendt sammen med 
flere bagsidestempler, der igen kan være anvendt sammen 
med andre forsidestempler. Disse stempelsammenhænge 
kaldes stempelkoblinger, der illustreres grafisk som stem-
pelkæder eller stempelnet (fig.2 og 3). Stempelkoblende 
grupper af mønter hører historisk set sammen, fordi de 
normalt er produceret på samme tid og sted. Denne sam-
menhæng går imidlertid tabt, når mønter spredes i samfun-
det, og må derfor genskabes igennem stempelstudier. Er un-
dersøgelsesmaterialet tilstrækkelig repræsentativt for den 
pågældende udmøntning, åbner det mulighed for mange 
nye analyser og datakombinationsmuligheder. 

Som regel har vi meget præcis viden om, hvor og hvornår en mønt er 
fremstillet, og igennem en stor del af historien er mønter den eneste bevarede 
genstandsgruppe, der er fremstillet ensartet i store mængder. Det betyder, at 
mønter også genfindes i relativt større antal end de fleste andre arkæologiske 
genstandstyper. Deres genopdukken som fund kan derfor fungere som ”brød-
krummespor” for menneskers samkvem. Møntfund er en fremragende kilde 
til studier af mobilitet, og de kan vise os, hvordan, hvornår og ad hvilke ruter 
såvel mennesker som idéer kunne rejse i fortiden.

Det særlige ved moderne stempelstudier er resultaternes høje kvalitet, da 
stempelidentitet normalt kan afgøres med 100 % sikkerhed. Stempelstudier er 
på den måde at opfatte som møntforskernes svar på DNA- eller på dendrokro-
nologiske analyser. Resultaterne har karakter af naturvidenskabelig ufejlbarlig-
hed, og metoden lever dermed op til kravet om, at en undersøgelse udført af én 
forsker skal kunne reproduceres af en anden med samme resultat.

Hvem?
Stempelstudier bygger på erkendelsen af, at flere mønter har identiske præg 
på den ene side, og derfor må være præget med samme stempel. De to første 
forskere, der tilsyneladende uafhængigt af hinanden erkendte betydningen af 
denne iagttagelse og udnyttede den forskningsmæssigt, var amerikaneren S.S. 
Cosby, der studerede amerikanske cents fra 1793, og englænderen Bunbury i 
et arbejde om mønter præget af Lysimachos (361-281 f.Kr.), der blev konge af 
Thrakien i 305 f.Kr., efter at han i sine yngre dage havde deltaget i Alexander 
den Stores felttog. Det blev dog den tyske forsker Imhoof-Blumer (1838-1920), 

Overstempel

Blanket

Understempel

53 mm x 76 mm

Fig.1 
Møntprægning.  
   
Striking a coin.

 
Tegning: Thomas Bredsdorff 2016  
Bearbejdet af Sanne Eriksen 
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1 2 3

4 5 6 7

A B C D E

G. 249 G. 247
221 31

22 111 3 1

13. Fig 2.

Fig.2 
Lille stempelnet, der sammenkobler  
to mønttyper (G. 247 (to mønter,  
tre stempler) og G. 249 (18 mønter,  
10 stempler)). Typerne er adskilt af den 
røde linje. Forsidestempler er firkan-
tede, og bagsidestempler er runde.  
De sorte linjer er koblinger, og de små 
numre angiver deres antal.
  
Small die grid linking two coin types  
(G. 247 (two coins, three dies) and  
G. 249 (18 coins, 10 dies)). The types are 
separated by the red line. Obverse dies 
are rectangular, and reverse dies are 
round. The black lines are links,  
and the number small numbers indica-
tes their quantity.  
 
Tegning: Sanne Eriksen
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Fig.3 
Eksempel på større koblingsnet. 4 marker fra Kø-
benhavn 1668 med koblinger til 1666-67 og 1669. 

  
Example of larger linkage grid. 4 marks from Copen-
hagen, 1668, with linkages to 1666-67 and 1669.  
 
Tegning: Sanne Eriksen 
Kilde: Sven Aagaard
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der i 1878 kom til at danne skole, og metoden udvikledes derfor især i det tyske 
antikforskningsmiljø, hvor den fra slutningen af 1800-tallet blev set som selve 
grundlaget for seriøs forskning inden for antik græsk numismatik. 

Først efter Anden Verdenskrig blev stempelstudier for alvor anvendt på 
mønter fra vikingetid og middelalder. Det var et resultat af to tyskeres møde 
i Stockholm. Antikforskeren Willy Schwabacher (1897-1972) havde siden sin 
ungdom arbejdet med stempelstudier af antikke græske mønter i Tyskland, 
men i 1930’erne måtte han flygte fra nazismen. Han arbejdede med katalo-
ger over de græske mønter på Nationalmuseet i København fra 1939 til 1943, 
da han måtte flygte videre til Sverige. Efter krigen studerede middelalderfor-
skeren Peter Berghaus (1919-2012) svenske fund af tyske vikingetidsmønter i 
Stockholm og blev her introduceret til stempelstudier af Schwabacher. Samme 
sted blev svenske Brita Malmer (1925-2013) bekendt med metoden og opnå-
ede fra 1960’erne epokegørende resultater inden for studiet af skandinaviske 
vikingetidsmønter.

Stempelstudier tog et opsving i 1980’erne, og også i Danmark var der den-
gang flere forskere, der tog metoden i brug. Størst omfang fik forskningen ud-
ført af privatpersoner, ofte på Nationalmuseet eller med udgangspunkt i dets 
samlinger. Det drejer sig især om biolog Sven Aagaard og major Frank Pedersen, 
der siden 1980’erne har identificeret og tegnet mere end 13.000 stempler på 
baggrund af flere end 35.000 mønter. Temaet har primært været dansk-norske 
udmøntninger i 1500-1700-tallet, hvoraf mange møntgrupper nu er særdeles 
velbeskrevne. På Nationalmuseet er brugen af stempelstudier stigende i disse 
år, især vedrørende middelalderens mønter.

Hvordan?
Et stempelstudie sigter mod visuelt eller ved brug af supplerende tekniske hjæl-
pemidler at identificere stempler og fastlægge deres indbyrdes sammenhænge. 
Hvis arbejdet udføres visuelt, er det et omstændeligt og præcisionskrævende 
arbejde og kan for større møntmængder være særdeles tidskrævende. Mønt 
for mønt, forside og bagside, konstateres det, om der er sammenfald, altså 
stempelidentitet med tidligere registrerede stempler, ligesom koblingerne mel-
lem stemplerne registreres. 10 mønter af samme type kan give 20 forskellige 
stempler, eller der kan hurtigt vise sig sammenfald. Det afhænger af udmønt-
ningens størrelse, materialets repræsentativitet osv.

En visuel stempeladskillelse er principielt mulig, hvis stemplerne er tyde-
ligt forskellige. Metoden er dog mentalt trættende samt upraktisk eller direkte 
uanvendelig, hvis stemplerne er meget ens, og/eller der er tale om et stort an-
tal mønter og/eller stempler. Risikoen for fejlbestemmelser øges selvsagt med 
stemplernes grad af ensartethed.

En teknisk væsentlig og metodisk betydende nyskabelse i udførelsen af 
stempelstudier er mikroskoptegnemetoden (MDTM: The Microscope Drawing Tube 
Method), som muliggør store og meget sikre undersøgelser. Den er i forhold 
til stempelstudier udviklet af Sven Aagaard i starten af 1980’erne. Ved MDTM 
foretages stempelbestemmelsen ved hjælp af et stereomikroskop udstyret med 
et tegneapparat. Et sådant udstyr anvendes bl.a. af zoologer til at aftegne detal-
jer, f.eks. af insekter. Det afgørende nye er, at den producerede stempeltegning 
bliver liggende under tegneapparatets skråspejl og efterfølgende sammenlig-
nes med en ny mønt eller et fotografi lagt under mikroskopet. Hvis der ikke er 
stempelidentitet, aftegnes den nye mønt (fig.4). Ved at gentage processen er det 
muligt så at sige at ”gnave” sig igennem meget store møntmængder.
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Efterhånden vinder forskellige metoder med elektro-
nisk tegning og overlapning i tegneprogrammer frem og er 
for eksempel brugt til studier af en gruppe danske mønter 
fra 1520’erne, nemlig Frederik 1.’s søslinge. Digitale meto-
der er nok fremtidens løsning, men med MDTM har det i 
det mindste blandt andet været muligt at stempelidenti-
ficere meget vanskelige mønter, f.eks. dårligt fremstillede 
falske mønter (fig.5) og korroderede møntfragmenter fra 
skibsvrag (fig.6). Automatisk mønstergenkendelse, som man kender det fra 
fingeraftryk eller en it-baseret vinkelsortering (fig.7) på baggrund af forvalgte 
punkter i et møntmotiv er oplagte fremtidige teknikker til stempelstudier, 
men velfungerende programmer er endnu ikke udviklet.

Mange forskere har gennem tiden opbygget materialesamlinger ved 
fremstilling af afstøbninger eller aftryk af mønter. Senere har fotografier fra 

Fig.4 
Sven Aagaard foretager stempelstudie 
med MDTM.  
  
Sven Aagaard making a die study with 
MDTM. 
 
Foto: Inger Bolt Jørgensen 2014
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Fig.5 
Fem stempelidentiske, falske mønter fra 1100-tallet fundet på 
Bornholm. Deres motiv (stempel) er rekonstrueret med MDTM. 
Nationalmuseet. 

  
Five counterfeit coins with identical dies from the 1100s found 
on Bornholm. Their motif (die) has been reconstructed with 
MDTM. National Museum.  
 
Foto: John Lee 2016 
Tegning: Sven Aagaard
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Fig.6 
To eksempler (4 mark 1668-69) på 
møntfragmenter fra skibsvraget Danne-
broge, som kunne præcist identificeres 
og stempelbestemmes med MDTM. 
Nationalmuseet.  
  
Two examples (4 marks 1668-69) of coin 
fragments from the shipwreck Dan-
nebroge, which could be accurately 
identified and their dies determined 
with MDTM. National Museum. 
 
Foto: Tine Bonde Christensen. 2:1

Fig.7 
Fikspunkter i et møntstempel, hvis 
position via en elektronisk tegneplade 
indlæses i et computerprogram, der ud 
fra vinklerne mellem punkterne efter-
følgende sorterer stemplerne i mulige 
stempelidentiske grupper.  
  
Fixed reference points in a coin die, 
whose position is read into a compu-
ter program via an electronic drawing 
board. On the basis of the angles 
between the points the program then 
sorts the dies into groups of possibly 
identical dies. 
 

Tegning: Sven Aagaard
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publikationer og/eller fremskaffelse af fotos ved studierej-
ser til museer været vejen frem, og det er ikke tilfældigt, at 
stempelstudier netop vandt frem, i takt med at fotografier 
begyndte at blive mere almindelige i publikationerne. Fæl-
les for disse tilgange har dog været, at det var både dyrt og 
tidskrævende at indsamle det nødvendige, ofte omfatten-
de studiemateriale. Digitale fotos og internettet har revo-
lutioneret indsamlingen, og der arbejdes nu mange steder 
med at tilgængeliggøre museumssamlinger på internettet. 
Det igangværende arbejde med at tilgængeliggøre de for-
mentlig op mod en million genstande i Den kgl. Mønt- og 
Medaillesamling udgør således et vigtigt bidrag til denne 
internationale udvikling.

Eksempler på formål og analytisk fremgangsmåde
To mønter, der deler et stempel, vil normalt være fremstillet 
samme sted og næsten samtidig. Den måde, stemplerne 
kobler på, kan fortælle om produktionsforhold og arbej-
dets organisering og varighed, mens forholdet mellem an-
tallet af identificerede stempler og bevarede mønter kan 
fortælle om udmøntningens størrelse i forhold til andre 

Fig.8 
Mønter er i særlige tilfælde anvendt 
som et dekorativt element i udsmyk-
ning af for eksempel keramik. Midter-
billedet på en gruppe drikkekopper fra 
Centralitalien er formet over eksem-
plarer af de berømte 10-drachmer fra 
Syracus. Ved en stempelanalyse har det 
været muligt at vise, at keramikværk-
stedet har haft adgang til flere mønter 
af samme type præget med forskellige 
stempler. 
  
In special cases coins are used as a 
decorative element – for example on 
ceramics. In the middle picture a group 
of drinking cups from central Italy has 
been formed over examples of the fa-
mous 10-drachma piece from Syracuse. 
Through a die analysis it has been pos-
sible to show that the pottery workshop 
had access to several coins of the same 
type minted with different dies. 
 
Foto: John Lee
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udmøntninger. Stempelstudier kan for eksempel også bru-
ges til datering af mønttyper og skattefund samt til kultur-
historiske tolkninger (fig.8).

De mindste studier omfatter blot to mønter, hvor 
stempelidentitet eller mangel på samme fastslås og bruges 
som argument (fig.9). Det antalsmæssigt største stempelstu-
die af en enkelt mønttype er formentlig Frank Pedersens 
studier af den vigtige dansk-norske kobbermønt: 1 skilling 
1771. Mønttypen havde betydning for pengeøkonomiens 
udvikling i det dansk-norske fællesrige i anden halvdel 
af 1700-tallet. Der blev produceret ca. 55 millioner styk i 
årene 1771-86 på de tre dansk-norske møntsteder i Altona, 
København og Kongsberg, men de havde alle samme motiv 
og samme årstal (1771), hvorfor man tidligere ikke har kun-
net datere eller geografisk placere mønterne. Frank Peder-
sen undersøgte 6.711 mønter og identificerede 549 forskel-
lige forside- og 632 forskellige bagsidestempler. Det skabte 
stor viden om udmøntningernes organisering og forløb og 
gav mulighed for datering og møntstedsbestemmelse af de 
respektive stempelkoblinger. Bestemmelserne viste for ek-
sempel, at otte mønter fra et samlet fund gjort i 2014 nær 
Lilleborg på Bornholm alle var fremstillet i København ca. 
1773-75. Det sandsynliggør, at mønterne ikke var samlet 
sammen på Bornholm, men bragt dertil sammen og måske 
tabt kort tid efter deres ankomst til øen.

Udmøntningers størrelse
Et af de store omdrejningspunkter i udforskningen af mønter fra antikken og 
middelalderen, hvor regnskabstal mangler, er at kunne skønne størrelsen af ud-
møntninger til gavn for den økonomiske og politiske historieskrivning. Hoved-
tanken er, at man på baggrund af stempelstudier omtrentligt kan beregne, hvor 
mange stempler der oprindeligt blev anvendt til en udmøntning. Antallet af 
forsidestempler kunne så eventuelt ganges med en teoretisk gennemsnitshold-
barhed (antal mønter pr. stempel) for forsidestempler. Et brugbart tal herfor 
findes imidlertid ikke, og stempelstudier af nyere mønter sammenholdt med 
regnskabsmateriale har dokumenteret, at det er uholdbart at operere med fa-
ste tal for antal producerede mønter pr. stempel. Det er anderledes forsvarligt 
at sammenligne antallet af anvendte stempler til flere samtidige, betydelige ud-
møntninger, der minder om hinanden i mønternes størrelse, fremstillingstek-

Fig.9 
Stempeltegninger og -kobling af en 
unik mønt (til venstre) fundet 2012 som 
efterslæt til vikingeskatten fra Store 
Valby nær Roskilde og en anden mønt 
fra skatten fundet 1839. Bagsideind-
skriften på mønten til højre tyder på, 
at mønten er præget i Slagelse, mens 
den nye mønt ikke indeholder den type 
information. Da mønterne imidlertid er 
præget med samme forsidestempel, 
må den unikke mønt antages også at 
være fra Slagelse. Nationalmuseet.  
  
Die drawings and linkages of a unique 
coin (left) found in 2012 as a remainder 
of the Viking hoard from Store Valby 
near Roskilde and another coin from 
the hoard found in 1839. The inscription 
on the reverse of the coin on the right 
suggests that the coin was minted 
in Slagelse, while the new coin does 
not contain that type of information. 
However, since the coins were minted 
with the same obverse die, the unique 
coin must also be assumed to be from 
Slagelse. 
 
Tegninger: Sven Aagaard

FP 9135.1 Fælles forside Hauberg 39
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nik og lignende. Nye stempelstudier af udmøntningerne i 1100-tallets Roskilde 
sandsynliggør således en større møntproduktion, end man havde forventet ud 
fra antallet af disse mønter i fund, samt en markant vækst i møntproduktionen 
i anden halvdel af 1100-tallet.

Fortolkning af fund
Ofte er det en meget lille del af en udmøntning, der er bevaret i dag. Det er 
der slet ikke tilstrækkelig opmærksomhed på, når bevarede møntfund gøres 
til genstand for videre tolkninger. Ideelt set må man selvfølgelig forsøge at 
skabe sig så komplet et stempelkorpus/koblingsnet som 
muligt og så sammenligne fundforekomst og spredning 
m.v. dermed, men jævnligt udgør et eller få samlede fund 
størstedelen af de bevarede eksemplarer af en enkelt mønt-
type. Ved tolkninger af et skattefund uden at inddrage an-
dre fund eller et større sammenhængende stempelkorpus 
vil det ofte være umuligt at sige, om mønterne stempel-

Fig.10 
Glumsøskatten. 37 mønter og en sølv-
barre. 
  
The Glumsø hoard. 37 coins and a silver 
bar.  
 
Foto: Nationalmuseet
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mæssigt repræsenterer den samlede udmøntning eller kun en lille del deraf. I 
Glumsøskatten (fig.10) på i alt 39 mønter fra Valdemar 1.’s tid (1154-82) er der 
bevaret 37 mønter af samme type, der overraskende har vist sig at være præget 
med næsten lige så mange forskellige par af stempler. Det tyder på en mere 
omfattende produktion end hidtil antaget. For at få et mere komplet billede af 
udmøntningen kræver det, at stempelstudiet udvides til at omfatte så mange 
eksemplarer fra så mange fundsteder som muligt. 

Stempelstudier kan også belyse den geografiske udbredelse af mønter ved 
at se på, hvordan stempler i et fund placerer sig i koblingsnet. Stemplerne i ét 
fund stammer måske kun fra den tidligste fase af udmøntningen, mens andre 
fund repræsenterer andre dele af den samlede udmøntning. En varierende 
stempelrepræsentation i skattefund fortæller således om, hvordan nye mønter 
er blevet fordelt i landet og eventuelt siden har cirkuleret. Stempelstudier af i 
alt 1.253 mindre danske mønter fra 1620’erne fra samlede fund fra Horsens 
og Balle på Djursland viser betydelige forskelle i stempelsammensætningen 
selv for mønttyper, der var sat i omløb blot ca. 30 år før, fundene kom i jorden. 
Omvendt indeholdt Brogadefundet fra Køge over 150 stempelidentiske, ucir-
kulerede mønter fra 1671, som må antages at være overført nærmest direkte 
fra møntværkstedet i København til den, som skjulte skatten.

Fig.11 
Ægte og falsk 4 mark 1669.  

  
Genuine and counterfeit 4 mark piece, 
1669.  
 
Tegning: Sven Aagaard
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Afsløring af falskmøntneri
Stempelstudier er også uhyre effektive til at afgøre, om mistænkelige mønter er 
falske eller ægte. Hvis stempler med afvigende udseende kobler til stempler i 
god stil, der anses for at være officielle/ægte, må de mistænkelige stempler være 
anvendt samme sted og dermed også være ægte.

Hvis en gruppe mønter, der antages produceret samme sted, derimod har 
skarpt isolerede koblingsskemaer, kan det betyde, at noget ikke er, hvad det gi-
ver sig ud for. Stempelstudier af mere end 10.000 dansk-norske 4 mark mønter 
fra 1651-82 afslørede således en større produktion af falske dansk-norske møn-
ter, da mindre stempelgrupper ikke stempelkoblede med øvrige mønter (fig.11). 
Det viste sig desuden, at de falske mønter, siden kaldet ”mysteriekroner”, er lidt 
undervægtige og præget med såkaldte låste stempler, dvs. med en fast indbyr-
des orientering af for- og bagsidestempel. Denne avancerede teknik blev den-
gang ikke benyttet som standard ved de dansk-norske møntsteder. De falske 
mønter er velproducerede, og produktionen må derfor enten være foregået på 
et officielt møntsted eller på et ganske avanceret falskmøntneranlæg, forment-
lig et sted i Nordtyskland i anden halvdel af 1600-tallet.
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ENGLISH SUMMARY

Die studies of coins 
– a powerful tool for new knowledge 

In any coin production there is an ongoing use of obverse and reverse dies 
(fig.1). Die studies of coins with a view to the mapping of the dies and their 
linkages (fig.2 and 3) are an accurate method of investigating the many aspects 
of coin production pertaining to political and economic history, since coins 
with linked dies must be assumed to have been produced in the same place at 
almost the same time. 

Since the second half of the 1800s die studies have normally been done 
by visually comparing dies without significant aids. Considerable progress 
was made with the development of the Microscope Drawing Tube Method (fig.4), 
which can handle large quantities of coins and more difficult material (figs.5 

and 6).
In die studies significant results have been achieved as regards the quan-

tity, dating, minting-place, typology, relative chronology, imitations, counter-
feiting, geographical distribution patterns etc. of coin production (figs.8-11).
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