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'V Knud 4. eller den Hellige var don anden i Ordenen, som 
i Alderen, der af* Svend Est ridsens Sönner rcgjercde efter hin- 
anden i Dannemark; han var den 6te eller yde Konge, fom 
havde flaaet Mynt her, ligesom man nemlig regner enten Knud 
den Store eller dennes Fader og Formand Svend Tveslcjceg for 
den förfte danfkc Numismatilke Konge. Knuds Regjering i 
Danmark var ikke lang; ikkuns fra 1080-86; men den ind- 
faldt paa en Tid, fom fynes at have været liældig for Landet, 
og hvor lige indtil det ftore Opror, fom endte denne Konges 
Liv, faavel indvortes og udvortes Roelighed fom en almindelig 
Velftand herlkede. Agerdyrkning og Qvægavl vare fom nu, og 
Fitkerie uden Tvivl mere end nu Landets fornemfte Nærings- 
veje; og paa faavel Udövelfen af dille fom paa Handel med 
Produkterne heraf, der ene ved Fred i Landet og ved Sik- 
kerlied for Fjenders og Roveres Overfald betingecles, beroede 
Landets Velftand. Men for Krige imellem fig indbyrdes fynes 
Landene i Norden at have været frie, fiden Svend Estridsen 
og Harald Hardraade sluttede Fred med hinanden io64; og 
endnu mere, da denne Fred efter den futiles Död fornyedes 
eg bekræftedes mcd hans Sönner Oluf og Magnus 1067; af
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hvilke den forfte endog ægtede den danfke Konges Datter. 
Svend Estridsens to foretagne Tog til England i Aarene 1069 
og 75.. opnaaede vel ikke deres Henligt, at tilbagevinde dette 
Rige, men faavel s^adanne Tog kelv, som Udrustningerne til 
samme, naar de ikke vare ledsagede af fjendtlige Overfald i 
Landet, eller af Fjendernes Plyndringer paa Soen, vare i de 
Tider neppe forbundne med flore Bekostninger; overalt have 
nok ditfe Toge paa England ved de Plyndringer der i Landet 
fom dermed vare forbundne, maafkee og ved de Midler, fom 
derved ftundom anvendtes for at blive dilfe befværlige Gjefter 
qvit, været for Landet mere indbringende, end til Tab for 
famine.- Det meile hvad ved faadanne Foretagender tabtes, var 
nok Mennefker; men hvorpaa dille Lande i de Tider synes at 
have havt mere Overflodighed end Mangel. De Venclifke Folke- 
flags Overfald paa de danfke Lande havde K. Magnus’s store 
Sejer over diffe Horder i Aaret io45. for en Tidlang standfet; 
og Sveiid Estridsens Aarvaagenhed imod diffus Söeröverier, ifær 
dennes Sons,, vores Knuds > bestandige Soetoge og Færfel paa 
Havet til faavck at tugte ditle, fom ifær de öftligere Söcrövere? 
Letterne, Semberne og Kurenerne, faavel under hans Faders 
fom ogfaa under hans Broders Harald Ileins Regjcring, gjorde 
Farten paa Havet sikker, og befriede Landet fra Overfald af 
diffe raue og gruforame Rovere. Det er derfor intet Under, 
at Kong Knud, fom allerede under de forrige Regjeringer 
havde lkaffet Landet clifle Fordele, tiltraadte med' almindelig 
Biefald og Yndeft lin Regjering, og at han foresandt Landet i 
temmelig almindelig Flor og Velftand; rimeligt er det endog— 
faa, at han ved sine Söetoge, en paa de Tider ikke ufordeel—
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agtig Næringskilele, kan have erhvervet fig felv betydelige Rig- 
domme. Han kunde derfor vel ogsaa, lom der fortælles om 
ham, faavel fore et for de Tider glimrende Hof og holde 
mange Hoffolk, af hvilke vel ifær Forforgelfen af hans mange 
Brödre, fom det hedder, at han for det incite holdt hos fig, 
maae have været koftbar, fom ogfaa fin hele Regjcring igjen- 
nem vifc megen Gavmildhed, faavel imod Trængende i Almin- 
delighed som mod de Geiftligc i Besynderlighed, for hvilke han 
paa alle Maader, ived at soröge deres Glands og Anseelse vod 
borgerlige Fortrin og deres timelige Fordele ved Gaver og rige 
Stiftelfer, förgede paa det omhyggeligste.

Efter alt dette, og da Myntning af egne Penge alt havde 
været i Brug under liere af de foregaacnde Konger, kan man 
vel vente, at denne Konge vil heri ikke have flaaet tilbage, 
men at under ham en betydelig Mængde Penge vil have været 
i Gang i dilfe Lande. Et vigtigt Vidnesbyrd herom giver os 
Fortællingen om den Maade, hvorpaa Kongen straffede den 
almindelige Opstand, fom fkeete imod ham as hans Flaade ved 
hans forehavende Tog imod England. Kongen berettes nem
lig at have til Straf for denne grove Forbrydelse paalagt det 
famtlige Mandfkab paa den hele Flaade de haardefte Boder, 
og diffe angives at have udgjort 4o Mk. Penge for enhver 
Styrmand og 5 Mk. for enhver liinpel Baadsmand, Suhrn gjör 

- herover dun ikke ufandfynlige Beregning, i det han antager en 
Befætning af 5o Mand for hvert Skib, og anfætter i Mk. Penge, 
efter hvad den fige-s at have gjeldet til Valdemar I’s Tid, til 
5 gamle danfke Rixdalcr, hvilket neppe er for hoit anfat, at 
det hele Belob af diffe Boder maae have udgjort en Sum af 
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647600 Rixd., om hvilken Knytlinga-Saga vidner,' at den 
vik'keligen blev betalt i Mynt. Er dette nu rigtigt, kan man 
med Sandsynlighed dutte deraf, at en god Forraad af Penge 
har været forhaanden i Landet; og lad endog en Deel heraf 
have været fremmede, og da formodentlig meft cngelfke Penge, 
faa fkjönnes det dog heraf, at Landet har paa den Tid været 
rigt og altfaa vel har kunnet have Raad til, at have egne 
Penge i ikke ringe Mængde-

At Dannemark havde paa denne Tid egne Penge, og i 
det ringelte fra Knud den Stores Tid havde havt dem, om- 
tvivler nu omltunder ingen; overblevne Mynter i tilstrækkelig 
Mængde bevife dette. Men hvilke dille ere, fra Indforelfen 
af egne Mynter i Landet indtil Knud den Helliges Tid, troe 
vi det faa meget mindre upaflende her at indføre en Overligt 
af, fom en faadan forhen ikke haves, og denne mueligcn 
kan biedrage til at bringe noget mere Lys og Rede i Anord- 
ningen og Beflenunelfen af endeel af dilTe.

Knud den Store, der fom Enekonge i England fra 1016 
til fin Död io55 har her ladet flaae en faa flor Mængde Myn- 
ter, da lian tillige paa denne Tid regjerede i Dannemark, og- 
faa af og til, fkjöndt foi' det nielte opholdende fig i England, 
befögde dette Rige, kan man ikke tvivle, jo ogfaa vil i fit 
Fædrcnerige have ladet flaae Mynter. Vi troe ogfaa med Sik- 
kerhed at kunne fremvife heraf, fom virkelig ere flagne hos 
os. Men Spörgsmaal er, om Landet ikke for ham havde egne 
Mynter, eller om hans Mynter bör at anfees for vores ældfte 
hos os felv flagne Mynter. Adskillige af vores ældre Skriben- 
lere, Bartholin den Yngre, Bircher od og Mulenius have 
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troet det förfte, og ifölge de gamle Historieskriveres*  Efterret- 
ninger om Mynts og Penges tidlige Brug her i (Norden antaget, 
at för Knud den Stores Tid og selv for Christendommen havele 
Mynter, især mindre og af Kobber, været flagne her i Landet. 
Ogsaa Suhni i Fortalen til det danfke Myntværk fees at hælde 
til denne Mening« De have da holdet for, at vel adskillige af 
vores endnu overblevne Mynter, dels de mindre Bracteater, 
dels de ringere og grovere med enkelte Bogstaver eller simple 
Tegn og Figurer forbynede Kobbermynter hertil kunde henrcg- 
nes. Andre derimod af vores ældre Skribentere,, den ældre 
BartholinSperling og Lauer ent zen have ikke vovet at til
lægge difTe Myntflykker en faa höi Alderdom eller at före dem 
ucl over Knud den Stores Tidsalder; og da. det nu nok ogfaa 
kan anfees for at være med gyldige Grunde bevift, at Bractea- 
ternes Oprindelfe i Almindelighed neppe naaer til Knud den 
Store, og at deres Brug i Norden förft fenere er bleven anta- 
gen *);  og da de omtalte smaae og grove Kobbermynter ved 
deres Lighed med andre Mynter,, hvis Alder er bekjendt, dels 
ogfaa ved andre Kjendemærker let röbe en fildigere Oprindelse, 
bliver neppe nogen Grund tilbage,, hvad man ogsaa vil troe 
eller ikke troe om egne Mynters Tilværelse i Landet i Heden— 
fkabets Tider, til at antage andet, end at af faadanne i det 
ringelte ingen mere er tilovers, og at af diffe, hvad ogfaa 
nok er den fædvanligfte Mening,, ingen ældre findes-, end af 
Knud den Store.

See: Afhandling omBracteaterne og om difTes foregivne Oprindelfe fis
Norden, i Skandinav. Litteratur. Selfk. Skrifter 1803. S. 117»
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Dog en Mynt udgives endnu for at fkulle kunne gjore 
Knud denne Ære stridig og tilvende hans Fader K. SpencZ Tve- 
skjeg samme; og denne Mynt, hvis den virkelig er faadan, kom 
den forcgives at være, og er ægte og gammel, kunde i det rin- 
geflc vel med nogen Grund gjöre Paafland herpaa. Den findes 
udgivet i Myntværket under No. 85 iblandt Svend Estridsens 
Mynter, men i Anmærkningerne, som ere forudfkikkede Til- 
lægget til dette Værk, ligesom det ogfaa fkeer i Suhms Ilifto- 
rie af Dannemark III. S. 424. tillægges den beflemt Svend 
Tveskjeg. Den figes i Myntværket at være tagen fra Lane-

V

rent zen Museum regium, men findes hverken i den Kongelige 
Myntfamling eller vides forellen atvære, ellei’ nogenlindo at have 
været i Dannemark. Keder i fin Afhandling: Numi aliquot 
ex argento præstantissimi etc. Lipsiæ 1706. 4to, har ligeledes 
udgivet denne efter et Exemplar i det Äongel. Svenlke Antiqvi- 
tets-Archiv; og dette er uden Tvivl det enefte, fom er til, 
hvis det endnu haves der, af denne berömte Mynt. Keder 
udgav tilligemed famme adfkillige andre, fom han tillægger K. 
Oluf Skotkonung i Sverrig; eg da denne med diffe er paa 
Indskrifterne nær paa det fuldkomnefte overeensstemmende, er 
det naturligt, at han tillagde famme den med hin Konge fam- 
tidige Regent i Dannemark; hvortil forreflen ogfaa Myntens 
Udfeende og Belkaffenhed, fom er aldeles lig adskillige af den 
Engelfkc K. Æthelreds Mynter, kunde lede ham, Han maatte 
endnu mere beftyrkes i denne Mening, da han fn art efter 
fandt endnu en anden hine igjen ganlke lig Mynt, hvilke alle 
tilfammen endog vare af en Myntmefler, Godvine; og hvilken 
fidfte han uden ringelte Tvivlsmaal troede fig b er retlig et at 
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tillægge den paa samme Tid i Norge regjerende Kong Oluf den 
Hellige*).  Men allerede dette saa höift ufædvanlige Særfyn, at 
af tre paa cn Tid i tre forfkjellige Riger herlkende Konger 
skulde findes fra saa gamle Tider tre hinanden saa fuldkommen 
lige og af samme Myntmefter forsærdigede Mynter, maae op- 
vække grundet Mistanke imod den rigtige Sammenhæng med 
denne Sag; allerhelft de to Stykker af diffe ere aldeles enkelte, 
og det fidlte, fom Keder felv besad, nu ikke mere vides, hvor 
befinder kig.

*) S. Kederi: Numus aureus Othinum exhibens &c. Lips. 1722. p. 71, og 
Afbildning e.f Mynten i Myntværket paa Tab. XXVIII. n. I. iblandt 
Norflce Mynter. Underligt ellers, at man ikke snarere har tilegnet 
Oluf Trygvesen denne Mynt, hvis Regjeijngstid bedre falder sam
men med de to andre Konger; da Oluf il. Hellige dog nok forft 
korn til Regjeringen et Aar efter Svend Tveskjegs Död.

Vid. Sei. hist, og phdosoph. Skr. I Deel 1821. F

Overensstemmelsen af diffe Mynter med hinanden gjör det 
uden Tvivl nodvendigt, at underkaste dem tilfammen en og 
famme Skjebne, faa at de, saa at lige, maae ftaae og salde 
med hinanden; i det ringeste i Henseende til den dem hidtil 
givne Udlægning. Alen som allerede den bekjendte Forfatter 
af: Beskrifnirig ofver Svenska J'Iynt- og Skåde-Penningar, 
Cancellieråd Bereit har opvakt Tvivl mod Rigtigheden af For- 
klaringen ved hine den Svenfke Oluf Skulk onnung tillagte Myn- 
ter, og yltret, at dille turde vel fnarere være Engellke end 
Svenlke, faa har nylig en anden fvcnfk Lærd, Hallenberg, i 
Skriftet: Anmarkningar ofver forstå Delan af S. Lagerbrings 
Svearikes Historia. Stockholm 1819. 8. med, fom mig synes,
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meget gyldige Grunde godtgjort, at fornævnte Mynter ikke til— 
hörc nogen svenlk Oluf, men aldeles ere at tillægge nogen 
engelfk, fkotfk eller irlanclfk Konge af dette Navn; hvorefter 
da sikkert ogsaa den sormentlige Ret , kom enten Norges Oluf 
den Hellige eller Danmarks Svend Tveskjeg kunde have til for- 
nævnte med hine £aa aldeles overensstemmende Mynter, maae 
bortfalde. Vi troe faaledes, at have al rimelig Anledning til 
at antage, at diffe paa Keders Vidnesbyrd hidtil allene hvilende 
Mynter af den danfke Svend og den norfke Oluf enten ere 
fallke og eftergjorte, hvad i Sverrig, hvor den famme Keder 
selv *)  faa meget klager over det Uvæsen, som hermed drives 
i dette Land, ikke kan være paafaldende, eller at de ere urig- 
tig læftc og belkrevne, eller endelig, hvis ingen af Delene 
maatte være Faldet, at de dog bor anderledes forklares og 
maae bestemmes efter de famme Regler, fom det med de fore- 
givne K. Oluf Skot honnings Mynter er fkeet af Hollenberg, 
og at de fölgelig ligefom dille blive at tillægge ikke nogen danfk 
eller norfk, men engelfkc, lkotfke eller irlke Konger.

*) See Afhandl. Runa in numis vetustis 'diu qua s ita &c. Lips. 1704. p.
3. sequ.

At af Knud den Store ere Mynter tilovers i Overflödig- 
hecl, er en bekjendt Sag; den nye Fortegnelfe over dille af 
den kongelige og af private Samlinger her hos os vil levere 
deraf et Antal af over 200 forfkjellige Stykker; ikke heller tage 
vi i Betænkning at henfore diffe Mynter til os, fkjöndt det er 
vift, at de allerflefté af dille ere flagne i England, da Knud 
paa engang regjerede baade der og i Dannemark. Knuds en-
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gelfke Mynter robe lettclig de paa dem angivne engellke Mynt- 
fleder, hvis Antal i nysnævnte Fortegnclfe vil ftige til omtrent 
4o; ligesom ogfaa tildeels de Engellke Myntme(teres Navne, 
hvoraf paa famine Sted ville forekomme omtrent i oo forlkjellige. 
Denne Mængde af Myntfledcr og Myntmeflere forklares let af 
Æthelreds Love om denne Sag, hvori bydes: at der skulle 
være tre Myntmeflere i hver anfeelig Havn, og een i hver en 
anden , og de have deres Underarbeiderc under ovenmeldte 
Straf — at milte Haandcn eller, efter Omstændighederne, Li- 
vet — hvis de ei flaae reen og vægtig Mynt*).  Men denne 
Myntmeflerne og deres Undcrarbeidere paalagte . Anfvarlighed 
kan tillige med Grund anfees fom Anledning til, at diffes Navne 
faavelfom Myntfledernes paa Mynterne altid blive anförte. For- 
retten tjene dilTe Navne i de Kongers Mynter, hvorpaa de fo- 
rekomme, til et beqvemt Middel ved den speci eller e Anordning 
i deres Mynter. At imidlertid Knud den Store, foruden fine 
mange engelfke Mynter, ogfaa i Danmark har ladet llaae Myn
ter, og at af disfe endnu ere tilovers og ere bekjendte, troe 
vi at være fikkert; men at de ere faa og tildeels vanlkelige at 
kjende og fra Knuds engellke Mynter at adlkille, vil ved fol
gende Bemærkninger findes forklarligt: Knud opholdt fig fra 
den Tid, han igjen efter Æthelreds Död havde fat fig fall 
paa Englands Throne A. 1016. og i famme Aar ved K. Ed
munds Död var bleven Enekonge der, faff den mefte Tid 
han rcgjerede, i England. Ikkuns ved enkelte Befög var han

*) Suhms Historie af Dannemark RI. S. 348.
F 2
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denne hele Tid igjennem i Dannemark; eengang nemlig i Aaret 
1019; ostere vel i Aarene io25-2g; men da meclt, deels for 
at bringe Landet igjen i Roelighed, bom hans Sön Ilarthe-Knucl 
enten ved egenmægtig at tiltage fig Kongenavnet, eller dog ved 
at overlkride den ham til Rigets Beftyrelfe overdragne Fuldmagt, 
synes at have sorftyrret, deels for at ende Krigen med Norge, 
og at underkafle sig dette Rige; ogfaa gjorde han i diffe Aar 
fin berom te Romerreife. Fra 1029 indtil fin Död io35. var 
'Knud behändig igjen i England. At i Danmark til denne Tid 
ikke egentlig har været Mangel paa Penge, kan formodes af 
den ftore Mængde heraf, fom baade under den forrige og un
der denne Regjering blev fra England hertil indbragt, deels 
ved. Plyndringer, deels ved den engelike Skat, Danegeld kal
det, deels ved Knuds Befög i Landet og andre Foranstaltnin
ger til dets For deel'. Heller ikke*  kan endnu Brugen af Penge, 
fom faadanne, have været meget almindelig i Danmark, da 
faavel Skatte fom Boder endnu altid findes ansatte i Varer; 
fkjöndt diffe dog vel ogsaa undertiden bleve afgjorte med Sölv 
og Penge. Imidlertid kan man ikke undre sig, at Knud, som 
vecl andre baade geiftlige og verdslige Foranstaltninger fögde at 
forplante cle Engelfkcs Fortrin i Cultur og Kundfkabcr paa fin 
Fædrenegrund, ogsaa har önfkct og gjort Forsag paa at ind- 
före Myntning as egne Penge i Danmark; og vi fkulde finde 
tlet mere besynderligtr om han, som flog saa mange Penge 
i England, havde for f omt dette, og havde til S111 Sön, Har- 
ihe-Knud, om hvem det ikke er tvivlsomt, at Penge her i 
Landet ere flagne, overladt denne Ære. Men da diffe förftc 
Mynter i Danmark liöift rimcligen ere blevne forfærdigede af 
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engelfke Myntmeflere og i Efterligning af engelfke Mynter, og 
det tilfældigviis traf fig, at til förlte Myntfted i Landet valgtes 
en Stad, hvis Navn var det famme, fom den mceft fædvanlige 
Myntltads i England, Lund og London, der begge paa de 
Tider fkreves paa eens Maade, bliver Vanskeligheden i at ad- 
fkille difle Mynter fra hinanden derved faa meget ftörre. Vi 
troe imidlertid at kunne med god Grund for Knuds danfke 
Mynter antage folgende:

2) Adv. ENVT REX DENORVM A. Kongens Brystbillede, 
paa Hovedet en Hjelm befat med Liljer, i en buet Ind-

■ ' , /■

fatning.
Rev. Indskriften noget utydelig, men fynes at kunne ud— 

tydes: OEVN ON LVNDEN. Paa Midten: et lidet Kors.
Myntværket Tab. II. n. 30., hvor dog urigtig læfes 

DANORVM for DENORVM.

2 Adv. ENVT REX DENOR. Bryitbillede med en takket 
Krone i en rund indfatning.

Rev. . Indskriften utydelig, hvoraf dog B'egyndelfcn 
kjcndelig: GODV. eller GODM., det øvrige ulæfeligf

Sammesteds n. 32. Mynten er ikke i Kab. men er tae;en fra 
de Langebekfke Tegninger, og figes der at være fra As, 
fetior Bvockmann i Stockholm.

5) Adv. ENVT REX ANGLORVM. Brystbillede med Hjelm 
eller Krone med lige opftaaende Takker og et Baand 
omkring med nedhængende Flige.

Rev. Indskriften utydelig, men fyncs at kunne udly
des: GODM — OLVND. Paa Midten: et lidet Kors.

(I Hr. Cane. R. Thomsens Samling).
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4) Adv. ENVT REX IND. Bryftbillede med en ftraalet Hjelm
uden Indfatning.

Rev. GRIM ON LVND. Et ftort dobbelt Kors mcd
Halvmaaner paa Enderne.

(Hos Samme).
5) Adv. ENVT REX NRIC. Bryftbillede mcd en Hjelm med

aabne Straaler uden Indfatning.
Rev. ALFNOD ON LVND. Et mindre dobbelt Kors. 

(I deu kongel. Samling).
Diffc Mynter erc eller formenes dog fandfynligen alle at 

være fra een og famme Myntftad, Lund. De have tilsammen 
Præg, der ere forlkjellige fra dem paa Knuds sædvanlige en— 
gelfke Mynter, og Navne af Myntmeflcre, der alle ‘ere be- 
kjendte nordifke. Ogfaa det flette Præg og ifær det urede og 
uordentlige i Indskrifterne fynes at vife, at de ikke ere flagnc 
i England, og maafkee ikke engang alle fkaarne af engelske 
Myntmeftere, men tildeels af danfke, der ved dem kunne være 
oplærte og endnu ikke have været övede i Kunflen. Kongens 
Titel i det ringelte paa de 4 af ditle Mynter fynes ogfaa at 
tyde paa deres Oprindelfe fra Danmark. Han kaldes paa de 2 
förfle Rex Denorum for Danorum, ved en sædvanlig Brug 
hos de ældre engelske Skribentere; paa den förfle tilföyes et 
A. for at betegne ham tillige fom Konge i England. Mynten 
n. 3. angiver vel Kongens Titel: Rex Angl orum:, men, forme
delst Indskriftens Lighed paa Rev. med den foregaaende Mynt 
og Prægets Uovereensftemmelfe med de övrige engelfke Myn
ter af denne Konge, fynes den dog fnarere at være en dansk 
end en engelsk Mynt. Knud kunde nemlig vel, ogfaa paa en 
Mynt flagen i Danmark, kalde lig Englands Konge; mueligcn 
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kan det ogsaa lkyldes Myntfkjærerens Skjödeslöshed eller Mage- 
lighed i blindt at efterligne fit engehke Mynfter. I al Fald, 
hvis Mynten ikke er danfk, er den neppc kra nogen af Knuds 
egne cngclfke Stater, men er da fandfynligen flagen af en af 
Knuds Vafaller i det nordlige England eller i Skotland; lige- 
fom endog Mynter haves med hans Navn flagne i Irland, hvor 
man ellers ikke veed, at han nogentid har havt noget Herre- 
domme * **)). Ligefaa kunne maafkee adfkillige Mynter af denne 
Konge med fædvanlige Præg men med ulæfélige og tildeels bar- 
barifke Indskrifter forklares paa Tamme Maacle. Mynten No. 4. 
har til Titel: REX IN D. fom synes beqvcmt at kunne forklares 
Rex in Dania', og No. 5. har TføazNRIC, fom formenes fand- 
fynligen at kunne læfes: Rex Norici. De gamle cngclfke Skri- 
bcntere bruge Ordet Noricum for Norvegia, og Norici for 
Nor vegi , og det er ikke utroeligt, at Knud paa nogle af 
fine Mynter har kaldet fig efter dette Rige, og at ditfe maa- 
fkee egentlig vare flagne til Brug for dette.

*) V Pinkerton Essay on Medals. London 1789. T. II. p. 123. og' Suhm 
Danmarks Historie. III. S. 702. fiilg.

**) Sjrtlmann Vita Alfredi. Oxonii 1678» p. II»

Hvor faa nu end clifTe Stykker af Knuds famtlige Mynter 
X.

cre, troe vi dog i dem at have et tilstrækkeligt Beviis for, at 
af denne Konge virkelig ere Mynter flagne i Danmark.

Harthe-Knud eller Knud 5. efterfölger fin Fader Knud 
den Store io55 paa den danlke Throne; han bliver derimod 
förlt tillige Konge i England ved hans Broders, Harald Ha- 
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ref ods Död io5o, hvilken Englænderne havde S0111 nærværende 
ved hans Faders Död valgt til deres Konge. Denne fidfte Kon- 
ges Mynter har man sædvanligt medtaget i alle danfke Mynt- 
fortegnelser, og det kan maafkee undlkyldes dermed, at han 
var en danfk Prinds, som ogfaa vilde have efterfulgt. fin Bro- 
der paa den clanfke Throne, ligesom denne efterfulgde ham 
paa den engellke, hvis han var blcven den længftlcvende; og 
man har, da Harald dog i England xax Harthe - Knuds For
mand , og her blev succedert af denne, imlfkudt hans Mynter 
imellem Knud d. Store og Harthe-Knud. Da alligevel Ha
rald aldrig var Konge i Danmark, og af ham fölgelig ikke 
heller Mynter ere flagne hverken i eller for Danmark, ere hans 
Mynter os i Grunden uvedkommende, og burde uden Tvivl 
rigtigft forbigaaes i danfke Myntfamlinger. Da de imidlertid nu 
engang ogfaa i den kongelige clanlke Myntfamling ere indlem- 
mede, anmærke vi kortelig om dem folgende: de ere i det 
væfentlige lige med Faderens Mynter, og have alle paa Adv. 
Kongens Bryftbillede med eller uden Scepter i Haanden, og Navn 
og Titel til Omlkrift; paa Rev. have de enten et dobbelt Kors 
med Liljer imellem, eller et Kors dannet af fire aflange Skjolde 
famtligen med Myntmcflcrens og Myntftcdets Navn til Omlkrift. 
De ere faaledes af to forskjellige Forme, men i begge fra flere 
forlkjellige Steder, dog langt fra ikke i den Oyerflödighed, fom 
Knud d. Stores', hvorfor og den nys anförte engellke Skribent 
Pinkerton , fom anfætter Prifen paa Knuds engellke Mynter 
fra 5 f. til 2 lit., fætter diffes til 2 lft. overhovedet Stykket.

Ilar the- Knud eller Knud o. bliver saaledes rigtigft og 
sikkerft at anfee som den anden Konge i Ordenen, af hvem vi 



_49___

have egne Mynter. Han rcgjerede i Danmark fra io55 til fin 
Död io42; men i England ikkun fra io4o-42. Alan flutter 
allerede heraf, at han vil have flaaet Mynter i begge Riger, 
og ligcfaa, at Antallet af de fra England, fkjöndt lian der re- 
gjerede kortere end i Danmark, dog ved den ftærkcre Gang, 
hvori Myntningen der var,- vil være ligefaa flort, om ikke ftörre 
end det af Danfke; og begge Dele bekræfte de overblevne 
Mynter. Uarthe - Knuds engelike Mynter, og maafkee ogfaa 
nogle af hans danfke, ere deri lige de foregaaende Kongers, 
at de have hans Bryftbillede med Navn og Titel paa Adv., og 
et Kors med Omlkrift af Myntmefterens og Myntfledets Navn 
paa Rev., men faavel i Billedet og i dettes Beklædning, fom 
i Korfets Dannelfe paa Rev. fremvise de langt flere Forfkjellig- 
heder end Mynterne af de foregaaende Konger. Derimod ere 
de ikke tilovers fra mange sorfkjcllige Steder, ikke heller i fyn- 
derlig Alængde, faa at deres Pris af den anförte engellkc Skri
bent ansættes til 8 Lft. Stykket; de allerflcfte af dem have Sta- 
den Lund til Myntfted. Men herved bliver det igjen tvivlsomt, 
hvilke af diffc ere fra det engelske, hvilke fra det fkaanfke 
Lund? Höift rimeligt bliver dette fidfte i det ringelte om de af 
diffc, fom paa Rev. have det ftore dobbelte Kors og Indfkrift-*  
OVDENCAR ONL. eller SVMERLED ON. fordi af den folgende 
danfke Konge, Magnus, haves Mynter med aldeles lige eller 
dog næften lige Reverfer med cliffe. Den förll anförte Mynt 
fmdes udgivet i Myntværket under No. 2. af denne Konges 
Mynter, og den dertil fvarcnde af Kong Magnus paa Tav. 
XXVIII. under No. 2. af norlkc Mynter; den anden Mynt er i 
Myntværket No. 1, men hvor Indskriften paa Rev., fom er

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. 1 Deel 1821. G
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don angivne: SVMERLED ON, ikke er forftaaet og urigtig er 
aftegnet; en Mynt af Magnus med famine Myntmefters Navn 
haves i Hr. Canc. R. Thomsens Samling her i Byen. Ogfaa 
Billedets Overcensftemmelfe paa denne Mynts Aelv. med den 
ovenanførte af Magnus fynes at bevife dennes Oprindelfe fra 
det fkaanfke Lund. Til difFe Harthe - Knuds , fom vi formene, 
temmelig fikkre fkaanfke Mynter af engellk Præg, kan endnu 
mcd megen Sandfynlighcd henföres en af Hr. Canc. R. Thom
sens Samling, der i Prægene er ganlke lig den i Myntværkel 
No. i. af denne Konge, men har til Indskrift paa Rev. OZGOD 
ON LVND.

Foruden diffe IIar the- Knuds enten engelske eller dog 
mcd engelfke Præg forfyncdc Mynter, gives endnu nogle 
andre med nye og befynelerlige Præg, for det mefte med 
ganlke ulæfelige og barbarifke Incllkrifter; dog have nogle en
kelte heraf tydeligt denne Konges Navn, og dilTe lære os da 
at kjende og beftemme de ovrige. Nogle af dilTe have paa Adv. 
en rund Figur, der ved, forn *clet  fynes, cn tilfeict Hals maa- 
lkee lkal foreflille cn Slange; og paa Rev. et Slags Kors af 
fire halve Skjolde. Flere af dilTe haves faavel i den kongelige, 
fom i andre Samlinger, hvoraf een findes aftegnet i Myntvær- 
ket under No. 261. i forfte Claffe blandt uvifle Mynter; men 
de bolternmes ved en aldeles lig og hoift fjelden Mynt, fom 
ikkuns kjendes fra H. E. Hr. Geh. R. Bülows Samling, hvor
fra den er udgiven i Tillægget under No. 1. i denne Konge, 
der har paa Adv. Kongens tydelige Navn, og paa Rev. FARDEIN 
ON LVND. Andre have til Præg paa Adv. et lidet Kors, paa 
Rev. et florre Kors paa en Cirkel eller et rundt Skjold, hvoraf 

i
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to med ulæfelige Indfkrister ere aftegnede paa ansörte Sted i 
Myntværkct under No. 262. n. 63, men en med læselige Indskrif
ter i Tillægget under No. 2, der paa Adv. har: HARDE 
EENVT NVN, hvoraf vel det lidfle Ord ikke let forftaaes, 
men hvori dog Kongens Navn er tydeligt nok tilkjendegivet; 
paa Rev. cr: A.LFRIC ON ALAI. Endelig kjendes endnu en 
Mynt af denne Konge med et lige befynderligt Præg, nemlig 
med et Brystbillede af gantke ufædvanlig Form og med Kon- 
gens Navn paa Adv., med en liden Ring og to fmaae Kors faint 
en Indfkrift, hvoraf ikkuns halv utydeligt er tilbage: . . . ON 
AROCII., paa Rev. Den findes afbildet i Beckers Zweyhun-

/
dert feltene Münzen des Mittelalters. Dresden 1815. Pl. IL n. 
5o; og et fkjöndt noget affliclt Exemplar af famme Mynt i Hr. 
Canc. R. Thomsens Samling bevifer i (let ringelte dennes Ægthed.

Men diffe tilcleels barbariske Mynter kunne ikke være 
slagne i England, hvor denne Kun ft havde været dreven £aa 
længe, og hvor desuden baadannc fynes at være ganlke ube- 
kjendte. Snarere ere de flagne i Danmark i de forfkjfellige Stæder 
i Provindferne, fom fynes paa Mynterne at være antydede, 
Marhuus og Balborg j fkjöndt dog ogfaa een as dem fees at være 
fra Lund, men hvilken da ogfaa er baade af bedre Præg og 
med læfelig Skrift. Maafkee ere de flagnc af Knud i Faderens 
Live, da han under Ulf Jarls Formynderskab havde anmafTet 
lig Kongevældcn, maafkee ogfaa i hans ficlflc Regjeringsaar, 
da han tolv var fraværende i England.

Magnus den Gode? fom allerede fidcn A. io55. havde 
været Konge i Norge, bliver, ifölge indgaaet Forlig med Har- 
the-Knud io56., Konge i Danmark ved dennes Död lobs.

G 2
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Sin Rival til dette Rige, Svend Estridsen, tilfredsstiller han 
for det sörlte, ved ftrax at gjöre ham til Jarl i Sjælland. Men 
dennes Tilfredshed varer ikke længe; thi alt i folgende Aar 
io45. gjör han aabenbar Opftancl imod Magnus, og faaer fig 
endog paa Viborg-Thing tillagt Kongenavn af Almuen. Fra 
denne Tid er beflandig imellem dille to PrætendenLer til Dan
marks Throne Krig lige indtil Magnus's Dod io4y. Svend 
underflöttes fædvanlig i dilfe Krige foruden af den fvenfke K. 
Anund Jacob} til hvem han ftrax efter fin Faders Ulf Jarls 
Drab ved Knud d. Store 1027. havde taget lin Tilflugt, og 
hos ham siden beflandig var forbleven, fornemmelig af Skaa- 
ningerne, Sjellandsfarerne og de andre Oeboere ; Magnus meelt 
af lyderne og sine Norfke. Men den sörfte var ved alle sine 
mange igjentagne Forbog dog altid ulykkelig, og kom aldrig, 
medens Magnus levede, til nogen roelig UdoveRe af den ham 
tillagte Kongeværdighcd. Dog er det ogfaa meget naturligt, at 
Magnus's Regjering i Danmark har ved diffe vedvarende Krige 
været meget forftyrret og underkaftet mange Uroeligheder, kom 
ikke kunde andet end virke uforcleclagtig paa Frembringelsen 
af Mynt i Landet; og man maae derfor billig undre fig, at 
endda faa mange og saa gøde Mynter kunne ve?re tilovers fra 
denne Regjering, fom vi finde, at der ere det.

Magnus’s Mynter ere af to fra hinanden meget forfkjel- 
lige Slags; man kunde kalde det ene det engelfke, det andet 
det nationale Slags. Hine flemme deri overeens med de sæd
vanlige Mynter af de foregaaende Konger, at de have Bryst
billede med Hjelm og Harnifk samt KongensNavn, som dog un
dertiden er heel uordentligt og utydeligt lkrevet, paa Adv., el 
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ftort dobbelt Kors med Omfkrist af Myntmefteren og Myntfledet 
paa Rev., hvilket sidlte da altid paa de sædvanlige og sikkrc 
Mynter af dette Slags, hvoraf een findes afbildet i Myntværket 
iblandt norfke Mynter paa Tav. XII. No. I., er Lund. Diffe 
cre af denne Konges Mynter de fjeldnefte.

Det andet Slags af Magnus’s Mynter, hvoraf flere for- 
ikjellige forekomme, ere deri imellem fig lige, at de have paa 
Aclv. Billedet af en fidelende Helgen, der dog undertiden er af 
meget raae Dannelfe, undertiden endog fremftilles fom hvad 
fædvanlig kaldes en Salvator mundi', paa Rev. et Kors, men 
fom undertiden er dannet af fire fammenfoiecle Firkanter, un
dertiden er et mindre dobbelt Kors med Halvmaaner i Vinklerne, 
eller ogfaa et ftörre dobbelt Kors, endende i Halvmaaner. 
Indskrifterne ere paa Adv. enten Kongens Navn, dels tydelig 
fkrevet dels med utydelige Charakterer og tildels blotte Streger, 
eller i dets Sted fmaae Kors, Rofer og andre Zirater; paa Rev., 
ligeledes dels med tydelig dels med forflyrret og ulæfelig Skrift, 
Navnet af Myntmefteren og af Myntftedet, hvilket da ogfaa 
her er fædvanligen Lund. Diffe Reverfens Indskrifter, men 
Adverfens aldrig, ere paa de flelte af diffe Mynter med Ru- 
nebogflaver, hvilken Skrift for förlte Gang forekommer paa 
Mynter af denne Konge. Da nu ogfaa Billedet paa diffe Myn- 
ter uden Tvivl med Ret anfees for at fremltille Kongens Fa- 
dcr, Oluf den Hellige, der ftrax efter fin Död 1000, alt i 
folgende Aar ophöiedcs til guddommelig Ære, og fnart fom 
Helgen antoges ikke alene i de Nordifke, men i adfkillige an
dre Europæifke Lande, kan man med Grund kalde diffe Myn- 
ter nationale. Præget af denne Helgen vedvarer for det forfte 
ikkuns under denne Konge, Brugen af Runerne vedbliver der
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imod under hans Eftermand, Svend Estridsen, og findes paa 
alle dennes sikkre og sædvanlige Mynter. Optagelsen af denne 
Landets gamle Skrift, der fkjönnes heraf at have været i Brug 
tilligemed den latinfke paa denne Tid, kan man neppe tilfkrive 
andet end en Mode og en til alle Tider forekommende Foran- 
dringsfyge; dog muelig tillige med noget Henfyn til, at de 
Konger, fom indförte samme, vare blot indenlandske Konger, 
og at de maafkee tillige have havt nogen Forkjerlighcd for 
Landets gamle Sæder og Skikke ; hvilket ogkaa navnlig berettes 
om den fidfte af dilfe. At Runernes Brug ikke vedvarede læn- 
gere, kan man let forklare lig deraf, at de vare ukjenclte i 
andre Lande; thi endfkjönt vel Mynter endnu egentlig kun 
flogcs til Brug hjemme og inde i Landene, udgaves de dog 
uden Tvivl faavel ved Handel fom paa Reifer, ifær af de Geift- 
lige, ogfaa undertiden til Fremmede, hvorved det da maatte 
være vigtigt, at de forte et forftaaeligt Sprog og lignede andre 
Landes brugelige Myntforter. Imidlertid kan vel Af brydclfcn 
af Forbindelfen med England og Mangel maafkee paa F.ngelfke 
Mynlmeftere, fom under cliffe Konger ved deres virkelige eller 
forehavende Toge paa England kan have fundet Sted, have 
tildels foranlediget Indförelfen af dette nationale Præg og denne 
nationale Skrift paa deres Mynter.

Hvad Forfkjelligheden af Helgenbilledet paa Aclv. af dilfe 
Mynter angaacr, da bcftaaor denne ifær deri, at dette paa 
nogle forcftilles temmelig raaet, faa at det neppe fkjönnes, om 
Figuren er ftaaende eller fuldende, og har ingen andre Hcl- 
gen - Attributer end en Kranels, fom en Glorie, om Hove
det; paa andre derimod er denne Forcftilling bedre og kunfli- 
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gere, hvor Helgenen fees fiddende paa en Throne, har en 
Glorie med Straaler om Hovedet, holder den höire Haand op- 
löstet til Velsignclbe, og med den venftre Evangelie-Bogen 
foran Bryftet, kort: er aldeles lig det Billede vaf en Chriftus 
eller Salvator mundi, fom paa de sildigere græfke Keisermynter 
jevnlig forekommer (S. Tillæg, Tavle IV n. i. 2. 3.). Indskrif
terne paa diffe bedre Mynter ere altid med latinfk Skrift og 
angive, ligesom hine ringere, sædvanlig Lund til Myn tflad; 
dog har een SIIPAIN I RA, maafkee Svend i Randers', lige— 
bom ogfaa et Par af de andre angive Myntftedet RAT og 
RATRVSAM, der maafkee ogfaa kan forklares om samme Bye, 
der alt i A. io4o fik fin förfle Kirke, og kan formodes derved, 
fom ogfaa ved fin heldige Beliggenhed til Filkerie og Handel, at 
være tidlig kommen til nogen Flor og Velftand. E11 anden af 
det sidfte Slags af diffe Mynter har paa Rev. N1LVI O FVOI, 
hvorved muelig kan tænkes paa Fyhn.' At denne nye og faa 
at lige originale Foreftilling paa difle Mynter blev fra Begyn- 
delfen raae og uformelig, er intet at undre over ved faavel 
Kunfternes flette Tilstand paa de Tider i vores Lande, fom 
Myntlkjærerkunftens i Besynderlighed, allerhelft man for en 
Foreftilling af dette Slags ikke kunde betjene lig af engellke Mynftre, 
fom man hidtil var vant til. Imidlertid synes denne Mangel at være 
bleven afhiulpen ved Bekjendtlkab med de Byzantinske Keifer- 
Mynter, det man rimeligviis, hvis man ikke för havde det 
har erholdt ved Kongens Farbroder, Harald Hardraades, 
Ankomft til Landet ved denne Tid io44, med fine fra hans 
lange Tjenelte i den keiferlige Livvagt i Conllantinopel erhver
vede Rigdomme. Thi hvad end dette forlkjönnede Helgenbil
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lede paa Magnus's Mynter lkal foreftille, enten en virkelig 
Chriftus eller den hellige Oluf i dennes Lignelse, saa er det 
neppe at omtvivle, at jo Mynfteret dertil er taget fra de Con- 
ftantinopolitanlke Keifermynter, med hvilke det har den fuld- 
konmefte Lighed *).

*) S. hos Banduri Mynter af Joannes Zimisces T. IL p. 738.; af Constan
tinus IX. Duens, p. 748« og paa fl. St.

Svend Estridsen beftcg ved Magnus’s Död io4y. den 
danlke Throne, hyldedes paa nye paa Viborger-Thing, og 
regjerede til fm Död 1076. Alen den ftorfte Deel af denne 
lange Regjering hengik under beständige og for Landet ved 
Skjænden og Plyndring höift odelæggende Krige med Norges 
Konge, Harald Hardraade, der, ligesom han havde arvet 
og tiltraadt det ene as fin Broderbons Riger, ogfaa troede fig 
berettiget til at gjöre Paaftand paa clet andet Förft ved en en- 
delig Fred i A. io64. endtes dilles Stridigheder; og da clet ved 
den norfke Konges Död 1066. truede med 'deres Fornyelfe af 

-hans Sönner Magnus og Oluf, lluttes Freden paa nye end 
faftere, og vedvarer denne Konges övrige og flere af de fol
gendes hele Regjering igjennem. Alan kunde vel faaledes 
vente, at en Mængde forlkjellige Mynter ville være udgaacde 
fra denne Konges langvarige Regjering, den man maafkee 
endog kunde forlænge med de Aar, i hvilke han krigede med 
Magnus om Riget, og i hvilke han, da han dog havde anta- 
get, eller, om man vil, modtaget Kongetitelen, gjerne kan 
have flaaet Mynt, at fige, i fit eget Navn; thi den Keder sie 
Fabel om Mynten, flagen af ham S0111 Magnus’s Jarl, hvil- 



ken, hvis den ikke, som vi snareft troe, er en opdigtet og 
felvgjort Mynt, er en as de sædvanlige Mynter as Magnus 
med Myntmcfterens og et enten utydeligt eller ilde læft og 
ikke forftaaet Myntfleds Navn, agte vi ikke og agter formo- 
dentlig nu omftunder ingen paa*).  Man finder imidlertid ikke 
ved Mynterne felv denne Forventning opfyldt. Thi naar man 
fraregncr de denne Konge urigtigcn tillagte Mynter, bom ogtaa 
i Myntværket cre under ham anförte, bliver ingen andre vi (Te 
Mynter af ham tilbage, end de bekjendte Runemynter, hvoraf 
endeel ere angivne i Myntværket under No. i-55. Af dille 
haves vel nu omftunder et ikke lidet Forraad, og den nye 
Fortegnelfe af den kongelige Samling vil, med Indbegreb af hvad 
i andre Samlinger her i Landet findes, havc at fremftille heraf 
henved 100 forfkjellige; men de ere dog alle egentlig kuns af 
et enefte Præg, og da de uden Tvivl alle tilfammen, i det 
ringelte ingen tidligere, ere komne for Dagen ved et lykkeligt 
Fund i A. 1709. paa Grevfkabet Holftenborg i Sjelland, og 
altfaa bor vores ældre Myntkamlere have været ubekjendte, fore- 
kommer ikke heller i de ældre Myntfortegnelfer af Bircher od? 
JiMuerentzen og andre, paa de hertil urigtig henregnede nær, 
nogen virkelig Mynt af denne Konge. Alen hvad de Mynter 
angaaer, bom faalcdes blive af os, imod de ældre og forhen 
antagne Meninger herom, fratagne denne Konge, da henfores. 
Bracteaterne til Svend Grathe af Grunde, fom ere fremfattc 

*) S’. Kederi: Rund in numis antiquis diu qudsitd &c. p. 21. sequ. Suhms 
Danmarks Hiltorie IV. S. 508. og Mynten felv i Myntværket under 
No. 12. i K. Mflg»»;.

Vid. Sti. hist, og ^hiloso^h. Skr. I Deel 1821. H
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i den sorhen anförte Ashandling om denne Myntfort; Mynten 
No. 85. i Myntværket er alt omtalt, som enten ikke ægte, eller 
ikke danfk, eller endelig kom i ethvert Fald snarere at til
lægge K. Svend Tvesljæg end denne Konge; og Mynterne n. 
82. 83. henföre vi ligeledes til Svend Gralhe3 til hvis Tids- 
alder de efter deres Befkaffenhcd langt bedre pafTe end til nær
værende Konges.

I Præget ere, fom vi alt have sagt det, Svends Rune
mynter, paa nogle smaae Forlkjelligheder nær, alle lige. De 

\ have paa Adv. en .fom et Kors dannet Firkant inden kor en 
Indfatning af fire mod Enderne ved et Kors eller ved Streger 
forbundne Buer, hvoromkring Tndfkriften findes; paa Rev. 
have de et eget Præg, vanfkeligt at befkrivc og endnu vanske
ligere at gjöre fig Foreftilling om, uden at fee det i Afbildning. 
Over Midten nemlig af Alynten gaaer den ene Flöy af et dob
belt Kors, derover og derunder et Gitterværk med Sprinkler, 
hvori undertiden nogle uforftaaelige og ulæfelige Bogftaver, 
derover og derunder igjen tre adfkilte Fehlt, hvori enten Halv- 
Maaner og Kors eller Bogftaver, hvis Betydning dog er faare 
vanfkelig at udfinde. Alan har troet i dette Præg at finde Fo
restillingen af en Myntftue eller det Sted, hvor Mynterne ud
gaves og indvexledes , det faakaldte scaccatium "(echiquier) f 
hvortil fornemmelig Gitterne og det tavlede Gulv, hvoraf man 
troede at finde nogen Afbildning, har givet Anledning*);  og 

*) 5. Schlegels Sammlungen zur danifehen Gefcbichte 2tcr E. 2tes St.
S. 16.



59

da neppe herover nogen bedre Forklaring kan gives, kan man 
vel hermed lade sig nöje og troe, at ligesom man paa andre af 
vores gamle Mynter finder asbildede de Reclfkabcr, hvormed 
Mynterne floges, man vel ogsaa engang kan være faldet paa at 
fremftille paa diffe det Sted eller den Stue, hvori de forhånd- 
ledes.

Den vigtigfte Forfkjellighed i diffe Mynter udgjör Ind- 
fkriften paa deres Advers. Den anbringes vel paa dem alle paa 
lige Maade, beflaaer fom ofteft af blotte Runer, undertiden 
dog med indblandede latinske Bogftaver, fjelden alene af diffe, 
og er i dette lidfte Fald fædvanlig aldeles ulæfelig; men For- 
fkjelligheden beflaaer deri, at den enten angiver Kongens Navn 
og Titel, eller ifledet herfor Navnet af Myntmefleren og 
Myntftedet. I förfte Tilfælde lyder den fædvanlig: Sven Rex 
Ta. Tun. Tanim. Tanoim. Tanor. Tanorum eller paa lignende 
Maader, som let forftaaes, naar man erindrer, at Rune-Al- 
pliabetet intet D. havde, og brugte herfor Bogftavet T.; men 
ved dem, fom have Myntmefterens og Myntfledets Navne, ere 
dide ikke faa rede at udbringe. Da ved förfte Slags af diffe 
Mynter intet Myntfted angives, ved de lidfte derimod aldrig 
forekommer Staden Lund, kom dog hidindtil havde været og 
formodentlig ogfaa under denne Regjering, som under de nær- 
melt sölgende, vedblev at være den fornem fte Myntftad, er 
det troeligt, at hine ere herfra, og at man ved Udeladelfen 
af Myntftædet har anfeet det tilstrækkelig angivet, at de fra 
Hovedfædet for Mynten i Landet vare udgangne. De Mynt- 
ltæder, fom paa den anden Sort af disle Mynter fædvanlig 
meget dunkelt angives, ere: Athenfo, rimelig Odense; Roini,
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uvift om Roeskilde; Rate, uvift om Randers; Ath, Athe og 
Etha, som sormodcs at være for Atcby, Etbaby eller Hetheby, 
de gamle Navne sor Slesvig; Tu og Tumai, hvorved maafkee 
kunde tænkes paa en i Middelalderen ikke ubckjendt Stad i 
Skaane, Tliumatorp , hvor Erkebilp Eskild Ristede et Præmon- 
ltratenfer- Kloder, og der endnu er til som en Landsbye med 
Navn Tommerup, maafkee ogfaa og vel rimeligere, da faa ingen 
af difTe Mynter synes at være fkaanlke, paa noget Sted, kanfkee 
en Kongsgaard, i Jylland eller Sjelland, hvor ogfaa lige Navne 
forekomme; Me, Mi, uvift hvilken Stad, da neppe Middelfart 
endnu var til eller dog kaldtes faaledes ; Vci, formodentlig 
Viborg; Uth, Uthei, maaikee for Odense, da Byen i ældre 
Tider ogfaa kaldtes Uthenfoe.

Da nu forreften, imod hvad man med Grund kunde 
vente, ingen andre Mynter end de anförte eensformige Rune- 
mynter blive med Sikkerhed at tillægge denne Konge, er 
dette endog en Grund mere til at tilegne ham nogle andre, 
hidtil deels meget vilkaarligen deels faare ufandbynligen beftemte 
og for en Deel ikke forhen bekjendte Mynter, der dog ogfaa 
felv frembyde adfkillige antagelige Grunde til en faadan For- 
modning. Diske Mynter ere af to i Hcnfecnde til Prægene tem
melig forfkjellige Slags, dein man derfore ogfaa maatte antage 
at være flagne til forfkjellige Tider under denne Regjering. Præ
get af det ene Slags er i byzantinfk Stiil og hoiflrimeligen Ef
terligning af de conflantinopolitanfke Kcifermynter; hvilken Brug 
vi have viift, ogfaa af K. Magnus at have været antagen; 
hvorfore vi ogfaa troe , at dille Mynter kunne fandfynligen 
henf ores til den famine Tid, eller til de Aar, i hvilke Svend 
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endnu ftred med Magnus om Danmarks Rige. De have sæd- 
vanlig til Præg paa Adv. to ltaaende Figurer i lange Talarer, 
dcn ene undertiden med Vinger kom en Engel; paa Rev. et 
Hort dobbelt Kors med eller uden Halvmaaner i Vinklerne. 
Til Indfkrift paa Adv. have nogle; SVEIN REES, andre ifte- 
det herfor Kors og Bogftaverne IC.; nogle have utydelige Cha- 
racterer eller flet ingen Indskrift. Paa Rev. havciic PVLEET ON I 
eller ON LI eller ligt. Man finder Afbildninger af diffe i Til- 
lægget til Myntværket Tab. IV. af 2den Clade under No. 6. 8. 
9.; een ogsaa i Myntværket paa Tab. II. n. 4. under Christian 
I., der, hvad aldeles ikke er trocligt, henfores til denne Konge 
og meget kunftigen forklares. Ligheden i diffe Mynters hele 
.Udkeende og Ovcrensflemmelfen af deres Reverfer med Mag
nus’s Mynter synes at beftemme dem for denne Tidsalder. 
Forbillede for deres Foreftillinger finder man paa græske Kei- 
fcrmynter i Belkrivelfen af den kongelig danlke antike Mynt- 
famling, i det grevelig - Viczayfke Mufcuin, ligefom ogfaa hos 
Eanduri og Tanini, og de kunne derfor, ligesom de oven 
omtalte Mynter af Magnus, ansees for at være foranledigede 
ved det Bekjendtlkab med de byzantinlke Mynter, fom Harald 
Hardraades Ankomft til Landet bevirkede. Men at faadanne 
(loges af Svend Estridsen, dertil kunde maalkee Anledningen 
være folgende: Harald kom tilbage io44. og forlangde flraxi 
af lin Broderfön Magnus Deel i Regjeringcn af Norges Rige. 
Da dette aflloges ham, forenede han fig med Magnus’s Fjende 
Svend, for med Magt at fætte fine Fordringer igjcnnem paa 
Norge. Det til denne Hensigt foranflaltede Tog blev vel ikke 
udfort, da Magnul fnart forligede sig med Harald og lilftoed 
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ham hvad han fordrede, men i den Tid, da denne Forening 
imellem Harald og Svend varede, troe vi at diste Mynter kunne 
være flague, og formodentlig, fom dog de dunkle Indfkrifter 
fynes at tyde paa, i Lunel i Skaane. At paa faa faa af diffe 
Mynter lindes Svends Navn, kan vel forklares af den korte 
Tid, Forbindelfen imellem ham og Harald varede; og kan 
det vel ogfaa være, at de lignende, fom ere uden Navn eller 
med ulæfelige Navne, og fom deri ogfaa ligne adfkillige af 
Magnus’s Mynter, ere liden flagne af denne fidfte Konge, ef- 
terat han havde forliget fig med Harald. Nogle med dille her 
anforte i Udfeende og Smag af Arbejdet, ligefom ogfaa i Præ
get paa Rev. overensstemmende men ellers i Forestillingerne 
paa Adv. derfra noget asvigende Stykker, som vi dog troe at 
maatte henhöre til famine Konge, maae vi her forbigaae, og 
ville allene for dens Mærkeligheds Skyld befkrive en af dilfe fra 
Hr. Canc. R. Thomsens Samling. Den har paa Aclv. et Bryst
billede indenfor flere Kredfe og en bred Rand, hvori: SVE1NE; 
paa Rev. et dobbelt Kors endende i Halvmaaner med det grælke 
Bogftav M. flere Gange igjentagen i to Rader og Omlkrift: 
PVLEET ON Nil; hvilken Rev. er aldeles lig den paa den Ke- 
derfke Mynt, fom er stukken i Till, til Myntværket paa Tab. 
IV. n. g., og kom faaledes ved denne Mynt bekræftes.

Det andet Slags af tvivlfomme Mynter, der ogfaa fore- 
komme os at kunne melt fanelfynligen henföres til denne Konge, 
ere hidtil fædvanlig tillagte Svend Grathe og findes i Mynt
værket under n. i. 2. 5. i denne Konges Mynter. De have 
paa Adv. et Bryltbillede med Hjelm og en Korsltav foran, 
hvorved sorlkjellige Navne: SVEIN, DORBAERN, ASGOT. 
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eller andre ulæselige; paa Rev. et ftort dobbelt Kors med Tri
angler, med Kugler paa Enderne, i Vinklerne; deromkring: 
VVIBERCA. VV1BERGVM. eller ligt, undertiden ogfaa ulæ- 
felig Indskrift Navnet Svein, fom fandtes paa de förfte af 
dilTe Mynter, man kjendte, gav Anledning til, at man tileg- 
nede dem en Kong Svend $ Bircher od antog denne for at 
være Svend Tveskjeg, Lauerentzen og efter ham Udgiverne af 
Myntværket Svend Grathe. Da imidlertid Navnet Svend ved 
Billedet paa di (fe Mynter afvexler med de andre anförte, fkjön~ 
nes det let, at man heri ikke kan föge Navnet af nogen Konge, 
men at Myntmefteren herved maae være tilkjendegivet. Da 
forreften ditfe Mynter efter deres hele Udfeende, dercs Gehalt 
og övrige Befkaffenhed Hemme faa meget overeens med Myn
terne sra Har the- Knuds, Magnus’s og Svend Est ridsens 
Tider, bliver det sikkert det rigtigfle, at tillægge dem en as 
ditfe. Men da vi af de to förite have faa mange Mynter til
overs med deres Billeder, hvilke sra det paa diffe forekom- 
mende faa meget afvige, Svends Billede derimod er af fik- 
kre Mynter hidtil ubekjendt, bliver diffe Mynter uden Tvivl 
fandfynligt at henföre til denne Konge; fkjönt vi forreften 
gjerne tilftaae, at denne Beftemmelfe ikke kan anfees for 
ganfke fikker.

Harald Hein heftiger, fom ældfte Sön ved fin Faders 
Svend Estridsens Död 1076, den danlke Throne og feirer 
over de Forfög, hans yngre Brodér Knud gjorde for at for- 
trænge ham herfra, ved fin Farbroders og Svigerfaders As
björn Eidana-Jarls Hjelp. Hans Rcgjering var ikke lang 
og varede kuns til 1080; men den fynes at have været roelig 
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og, paa nogle Bevægelser nær af nogle af haris m£nge tildels 
uroelige Brödre, uforstyrret; hvad saavel lkyldtes den gode For- 
ftaaelse med Nabocrigerne, fom hans Broder Knuds, Sjellands 
Jarls, Omforg for ved fine Söetog at holde Landet fikkert for 
fjendtlige Overfald og Plyndringer. Af hans Mynter ere, fom 
en Folge af hans korte og ved ingen ftore Foretagender ud- 
mærkede Regjering, intet ftort Antal tilovers; men diffe ere 
rede og let forklarlige, og, med Undtagelfe af de ham urigtig 
tillagte Bracteater, der, faavidt de ere Danlke, fikkert hen- 
höre til sildigere Tider, kunne henföres til to Slags. Det för- 
fte af dille fremftiller paa Adv. Kongens Bryftbillede med Sværd 
i hojre Haand og med Navn ng Titel til Omfkrift; paa Rev
et lidet Kors med Myntmelterens og Myntftedets Navn. Dille 
ere tilfammen, faavidt hidtil bekjendt, fra Roeskilde og Slan- 
gerup. Det andet Slags fremftiller paa Adv. en flaaende Hel- 
gen enten med Bifpeftav til höire eller en Korsftav til venftre 
Side; paa Rev. et Kors af fire Skjolde; paa begge Sider Ind
skrifter, foni paa forrige; og diffe ere famtlige fra Lund. 
Man feer heraf, at Provindferne nu have begyndt ved ftadige 
Præg paa deres Mynter at adlkille lig fra hinanden. Rimeligt
er det, at den paa diffe Mynter forekommende Helgen er den 
famme, som paa Magnus? s Mynter sra samme Stad, den hel- 
lige Oluf, hvis Dyrkelse lige fra hans Död udbredte fig saa 
stærk og holdtes især i denne Stad befynderlig hellig. Som 
Bisp sad her paa denne Tid Eginus, der efter Bilkop Henriks 
Död Hyrede de to til eet forenede Skaanfke Bifpedömmer, det 
Dalbyefke og detLundlke; men fkjöndt Figurerne paa nogle af 
diife Mynter have en Bifpeftav i Haanden, og denne Bisp til sin 



Tid var i megen Agt for fin Fromhed og Hellighed, kan man 
dog neppe troe, at hans Billede her fkulde være fremftilt. 
Alan veed ikke, at de geiltlige Herrer endnu havde bragt det 
dertil i dilfe Lande, at deres Billeder paa Mynten indfortes; 
ikke engang havde endnu den Lundifke Bisp faaet nogen Deel i 
Mynten, hvilket sörft fkeete under den folgende Konge, Knud 
den Hellige. Alan maae vel derfor blot anfee Bifpeftaven i 
Helgenens Haand, ligesom Korsftaven, for et Symbol paa den 
erholdte Hellighed og Rettighed til det dermed forbundne 
Patronat for de troende Sjele i aandclige Anliggender.

Atiövrigt under denne Regjering, da man forlod deubeqvem- 
me Runemynter, anloges igjen den engelfke Form for Mynterne, 
paffer meget vel dermed, at faavel denne Konge felv i hans 
Faders Tid, fom ogfaa hans under denne hele Regjering mægtige 
Svigerfader Asbjörn mcgct havde færdet i England; ligefom 
ogfaa det hellige Billede, enten man faa antager det for Hel- 
genen Olufs, eller for den fromme Bilkops, hvilket dog, da 
under Eftermanden fikkert findes Billedet af en Bifp paa Myn- 
terne, vel ikke var faa ganfke umueligt, ltcmmer godt med 
det fromme og gudfrygtige Sindelaug, fom tillægges denne 
Konge, og som Paven felv i line Breve til ham saa meget 
berömmer.

Vi have faaledes feet, hvilke Mynter have været Hague 
i Danmark sör Knud d. Hellige, og hvilke Afvexlinger Præ
gene paa dilfe have i den Tid igjennemgaact. Men af ingen af 
de foregaaende Konger have vi, naar Knud den Stores en- 
gelfke Mynter undtages, faa mange Mynter endnu tilbage, fom 
af denne Konge; hvortil vi ovenfor have angivet den fandfyn- 

Vtd. Sei. hist. og ^hilosoph. Skr. I Deel 1821, I 
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lige Grund. Knud regjerede i Danmark ikkuns lidet over 6 
Aar, og Antallet af hans overblcvne Mynter, som enten ere 
væsentlig forfkjellige eller dog ved mindre eller ftörre Forfkjel- 
ligheder afvige fra hinanden, ligefom det af vedföiede Fortegnelfe 
vil fees, udgjör over 160 Stykker. Alligevel have vi her, li
gefom ved de næfl foregaaende Konger er fkeet, fradraget 
denne Konges Mynter de ham i Myntværket tillagte Bracteater, 
hvoraf adfkillige ere fremmede, de övrige efter al Sandfynlig- 
hed at tillægge Knud V. Hans övrige Mynter kunne da be- 
qvemt inddeles i 5 KlalTer, hvoraf den förfte har Kongens 
Bryftbillede pan Adv. og et lidet Kors paa Rev., alle uden Tvivl fra 
de fjellandfke Stæder, Roeskilde ng Slangerup. Den anden har 
paa begge Sider det famme Kors, og ere alle fra Lund. Begge 
KlafTer have til lndfkrift: Kongens Navn og Titel paa Adv., 
Myntmelterens og Myntfledets Navn paa Rev. Den tredie Klaffe 
indbefatter nogle faa fjelclne Mynter, der faavel i Præg fom 
tildeels ogfaa i andre Henfeender ere meget forfkjellige fra 
denne Konges övrige Mynter.

Den ilte Klaffe af dilTc Mynter, anförte i Fortegnelfen 
under Litr. A. n. 1-44., ere alle fra Stæder i Sjelland; fikkert 
fra Rocskilde og Slangerup, uvift om nogle ogfaa fra Ringhed 
og Slagelfe. At No. i-3i. ere fra Roefkilde, er vift; om No. 
02-56. ere fra Ringsted, i hvilken Stad Bifkop Svend allerede 
til denne Tid havde opbygget et anfeeligt Benedictiner-Klofter 
den hellige Jomfrue Maria til Ære, er tvivlfomt, men ikke 
fandfynligt; thi Navnene paa dille: Re ? Rec } Ri, ere faa 
ufuldstændige, og Skrivemaaden af flige Navne var i de Tider 
deels faa forfkjellig deels faa lkjödeslös, at Roeskilde gjerne her-
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Af 
der paa de Tider sandsynligen have tillige været 
forekomme paa diffe fjellandfke Mynter 13 for
nu oftere samme Myntmcftere findes paa Mynter 
og ikkuns ved en en eller anden ubetydelig 
afvige fra hinanden, og man maae mærke, at

6?
I

ved kan have været tilkjendcgivet; helft dennes Navn var faa 
lidet beftemt, at den endnu i 12te Aarh. forekommer næv
net Roe skeldu y hvilket let kan have været udtalt Reskeld, 
og være angivet paa Mynterne Re og Rec bor Res. Forreften 
er det nok famme Myntmefler, som findes paa diffe Mynter, 
fkjöndt han fkriver fig forfkjellig, AIfvart og Alfvord, men 
af hvilken Uefterrettelighed i at fkrive fit eget Navn man heller 
ikke kan vente megen Nöiagtiglied eller Beltemthed i at fkrive 
Byens Navn, denne Myntmefler havde at angive. Mynterne 11. 
57-41. ere sikkert fra Slangerup, i hvilken Stad Kongerne paa 
den Tid flundoni refiderte, og hvor denne Konges Brodér, 
Erik Eiegody var födt. Ved de folgende: No. XXXVII-44. 
kunde man maafkee falde paa, da de fkrive Stadens Navn no
get anderledes og have andre Myntmefleres Navne, at de vare 
fra Slagelfe, en til den Ti<l alt bckjendt Stad, hvor Bifkop 
Svend Norbagge havde opbygget en Kirke, opkaldet efter 
Erke-Engelen St. 'Michael. Imidlertid ere Indskrifterne paa 
diffe, hvor Sli og Siage ere de mecft afvigende, ikke anderle- 
des, end at de jo gjerne ved de Tiders Regellöshed. i Orthogra- 
phien kunne forklares om den famme Stad, Slangerup. 
Myntmcftere, 
Myntfkjærerc, 
fkjellige. Da 
der ere lige, 
Omflændighed 
enhver nok faa liden Forfkjellighed vidner om andre Stempler, 
{kjönncs heraf, hvor mange af dilTe have været, og fölgelig, 
hvor flor en Mængde Mynter fra ditfe Officiner maae være udgaaet.
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Den 2den Klaffe as Knud den Heiliges Mynter er an- 
fört i Fortegnelßen under Litr. B. n. 45-LXXXII. Alle Myn- 
ter af denne Form ere fra Lund i Skaane; thi den enefle 
Undtagelfe fra denne Regel, fom den ene Mynt No. LXXXII. 
kunde gjöre, kan, da dens Forklaring overalt er faa ufikker, 
ikke omftode en ved faa mangfoldige andre Mynter bckræktet 
Regel. Hvad Myntftad paa denne, i fit Slags enefte men for- 
rellcn kikkre og vel conferverte Mynt, har fkullet være tilkjen- 
degivet, er vanskeligt at kige. Naar man kunde gjöre den hele 
Indskrift indtil det lidfte tvetydige Bogflav, der ogfaa vel kunde 
være eller læfes for ct L, til en eller to Perfoners Navne, 
hvorved Myntmefteren eller Myntmefterne, hvoraf paa Myn— 
terne undertiden forekomme to, tilkjendegaves, var Vanlkclig- 
heden lettcll hævet; men det fyncs at være alt for klart, at 
et Steds Navn indeholdes i det fidfle Ord af Indskriften. Man 
har derfor tænkt herved paa Börlum i VenfyfTel, der vel paa 
denne Tid kuns var en Kongsgaard, men hvor Kongerne dog 
imellem opholdte fig, og var fiden berömt ved lit rige Cifter- 
cienfer-Klofter og clervecl, at Bifpen i Stiftet en tidlang her 
refiderte; man har ligeledes tænkt paa Borre, en i Oldtiden 
ikke ubekjendt Stad paa Moen, fiden, da Söen ved Aftagen og 
Tilgroen forlod den og Stege i dens Sted trak Landets Handel 
til fig, forvandlet til en Landsbye; endelig paa Bornholm, om 
faadanne Mynter muelig kunde være flagne til den Tid, den 
rige Eigil levede her med fyrftelig Pragt og flyrede de konge- 
lige Godfer paa Öen. Men paa ingen af diffe Steder vides 
Mynter-ellers- at være flagne, og det lkjönnes ikke heller, hvor
ledes til nogen af dem diffe lundifke Præg kunne paffe; thi 
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langt, fenere ög sörft under den danfke Konge Svend GratTie 
kom Bornholm under det lundifkc Erkesædc. En Gisning 
kunde vel endnu tilföies herom, den nemlig, at Myntmefteren 
her, jeg tilftaaer, ved en nye og hidtil ubrugt Skik, har vil- 
let give km Stad en Titel, som i övrigt vel kunde tilkomme 
den, og at Indskriften blev at forklare: i Borgen Lund. Dog 
denne Gisning er maafkee ikke mere værd end de övrige, og 
det rigtigfte bliver nok at tilflaae, at Myntftedet for denne 
Mynt for det förlte og indtil nyere Opdagelfer maatte nærmere 
opklare Sagen er at anfee fom uvift. Ved de to næftlidlte 
Mynter af denne Klaffe No. 78. LXXXI. bemærkes, at de, tvert- 
imod den ellers beftandig fulgte Brug, forvexle Advers- og 
Reversflemplet, ligefom ogfaa at Indskriften paa Rev. her er 
mcgct forstyrret og urede. Om det förfte er fkeet med Forfæt 
eller ved Skjödeslöshed, og det fidfte kan være Myntfkjærerens 
Uduelighed at tilskrive, eller om Mynten maafkee er et fallk 
Product fra gamle Tider, kan vanlkelig beftemmes; ligefaali- 
det, om det urede Navn paa Rev. bör læfes Efvine for Elf— 
vine eller paa anden Maade; at Myntftedet er det sædvanlige 
Lund, er ikke tvivlsomt.

Et Antal af 26 Myntmefteres Navne paa dille lundilke 
Mynter, og afflere af ditfe flere forlkjellige Myniftykker, be- 
kræfte denne Stads vedvarende Anfeelighed, fom oglaa den alf 
anmærkede Mængde af Mynter, der under denne Regjering ere 
fremkomne. Men vi finde ogfaa, at Lund ikke allene nöcl den 
'Ære, at den danfke Konge i et Qvad af en Digter til Kong 
Magnus eller Svend Estridsen kaldes Lunde-Konge, men at 
den endog i et Diplom af Waldemar II. fra A. 120X nævnes 
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Danmarks Hovedftad; maafkee, som Suhrn mener, fordi Er- 
kebifpen der havde fit Sæde*).

*) Suhms Danmarks Historic IV. S. 99- og IX. S. 7.

Den 3die Klaffe af Knud d. Helliges Mynter, anfört i 
Fortegnelfen under Lit. C. n. 79-82., indeholder, fom vi have 
fagt det, ikkuns faa men ved deres Præg mærkelige Stykker. De 
to förfte af dilfe, fom findes i Myntværket under n. 38. 5g., ere 
tagne ak Langebeks Tegninger, og figes der at være, den sör- 
lte hos Prof. Schonning 1771-, den anden hos Hr. Reiersen i 
Ringfted 1772.; men hvor de paa nærværende Tid ere, hvis 
de endnu- ere til, vides ikke. De fremftille et nyt Præg af 
lundilke Mynter fra denne Rcgjering; thi det er ikke tvivlfomt, 
at jo ogfaa den li elfte af diffe Mynter, hvis urede Indskrift paa 
Rev. fyncs at kunne læfes: Ælfvine i L. , er fra famrae Stad. 
Vi formene nemlig paa denne Mynt at finde samme Myntme- 
lters Navn, fom vi have sundet paa et Par Mynter ovenfor 
ligefaa flet og utydelig fkrevet. Prægene ere næften fom paa 
de sædvanlige af Harald Heins Mynter, med den Forfkjel, 
at Helgenen her holder Bifpcftavcn med höjre Haand til ven- 
ftre Side, paa hine derimod med venltre Haand til höjre Side; 
hvilken Omftændighed vifer, at dilfe Mynter ikke ved en urig
tig Læsning af Adverfens Indskrift ere falfkeligen tillagte Knud', 
hvilket ellers ved det Urede, kom oste forekommer i diffc Ind- 
lkrifter paa Harald Heins Mynter, vel kunde tænkes mueligt. 
Ufandfynligt er det forreften ikke, at i Begyndelsen af Knuds 
Regjering kunne Mynter være flagne af lige Præg med hans 



Formands, og ligefaa godt kan det forklares af difle Brödres 
lidet kjcrlige Sindelaug til hinanden, at diffe Præg fnart igjen 
ere forladte. Hvad Helgen man forreften har villet fremftille 
her, om endnu, fom paa K. Magnus’s Mynter, den hellige 
Oluf) eller Lunds Patron, den hellige Laurentius, eller' 
Knuds egen Patron, den hellige Albanus, kan ikke afgjöres. 
Mcn Skade var det, om difTe mærkelige Mynter fkulde være 
aldeles forkomne og ingen mere deraf være tilovers, da de dog 
faaledes altid ville anfees fom noget ufikkre.

De to fölgendc hinanden lige Mynter n. 81. og LXXXIIL, 
hvoraf den forfle findes anfört i Tillægget under n. 3o. med 
en tilföiet Afbildning, der dog ikke er nöiagtig og derfor her 
efter en nye og rigtigere Tegning er flukket paa medfølgende 
Tavle, fremftille paa Adv. et nyt Præg, og paa Rev. et nyt 
Myntfted under denne Konge. Adverfens Præg, der er et 
Slags fammensat Kors, kan mucligen være en Efterligning af 
det fædvanlige Reverspræg paa K. Magnus’s Mynter, men 
kan oglaa være, som ganlke efter de Tiders Smag og Skik, af 
Kunltnerens egen Op findelfe. At i Odcnfe, denne gamle Stad, 
som Kongen uden Tvivl fortrinlig ellkede, og hvor han, da 
hans Skytshelgen den hellige Alban her havde fin fornemfte 
Dyrkelfe, rimelig vil jevnlig have opholdt fig, kunne ogfaa 
under denne Konge, ligefom fandfynligen er fkeet under hans 
Fader, Mynter være flagne, er aldeles trocligt; og man kan 
mere undre fig, at ikke flere Mynter herfra forekomme. Dog 
derfor kunne difTe vel have været til, fkjönt ikke mere tilovers; 
ogfaa kan det være, at med at llaae Mynter her förll er be- 
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gyndt i Kongens sidite Rcgjeringsaar, og dette ved hans faa 
uventede og pludselige Död kan være afbrudt.

Den fidfte af denne Konges Mynter n. 82. er atter en 
meget rar og enefte, men ligeledes i'jjcn ulykkeligviis forfvun- 
den Mynt, og findes i Myntværket i Harald Hein ved n. 33, 
Den anföres der efter Langebeks Tegninger og har, efter en 
fkreven Anmærkning herved, tilhört i A. 1771. Prof. Sch'bnningf 
men vidøs nu ikke, hvor er henkommcn. Udgiverne af Mynt
værket henfore Mynten til Harald Heins Tid og forklare Bil
ledet paa Adv. om den Bifkop Svend Norbagge, fom fad paa 
Roeskilde Bispcftoel fra 1076. til 1088., altfaa baade under 
Harald Heins og Knud den Helliges Regjering. Men vi troe 
det dog rigtigere, at hensöre denne Mynt til den sidfte Konge, 
hvis partilkc Hengivenhed til de Gejftlige er bekjendt, under 
hvem det ogfaa förft fkeete, at Bisperne sik Deel i Mynten, 
eller dog i Indkomfter tillagtes en Deel af famine, og paa hvis 
andre Mynter endelig ogsaa forekomme samme Reverspræg, ja 
endog samme Myntmefters Navn, som paa denne. Vi ville 
imidlertid juft ikke lige, som fornævnte Udgivere, at Mynten 
er flagen af denne Bifkop eller i hans Navn; thi har han endr 
fom dot troes, men saavidt mig bekjendt, ikke ved nogen 
gammel Skribents Vidnesbyrd er bekræftet, erholdt det famme 
af denne Konge, som Saxo beretter, at han tillagte den Lun- 
difke Bilkop, en fjerde Deel af hvad Mynter floges i Byen’, 
har dette, hvad faa ogsaa denne Gaves rette Betydning kan 
være, dog neppe fra Begyndelfen medført Myntrettighed. Ri- 
meligviis er det altfaa kuns som en Hylding til denne hellige 
Aland at anfee, at Kongen, maafkee ved nogen færdeles 
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Lejlighed og mueligen vcd Fuldf örelfcn as den nye Domkirke i 
Rocskilde, som Ilvitfeldt anförer i denne Konges Tid, kan 
have tilladt, at Bispens Billede indförtes paa Mynten.

Efter faaledes at have givet en kort Overfigt over dc æld- 
lte danfkc Kongers, og en noget fuldstændig Forklaring over 
Knud d. Helliges Mynter, lade vi folge den oven anmeldte og 
oftere omtalte fuldftændige Fortcgnelfe af denne fidltc Konges 
Mynter, hvilken udgjör et Stykke af den nye Redaction af 
Mynterne för den Oldenborgfke Stammes Rcgjcring i Danmark, 
hvormed man paa nærværende Tid er befkjeftiget ved det kon- 
gelige Myntkabinet, og i et nyt Supplementbind til det danfke 
Myntværk vil, fom man haaber, feneft om et Par Aar blive 
udgivet. Denne nye Redaction gjorde de mange dels urigtige 
dels vilkaarlige Bestemmelser ved et Hort Antal Mynter, som i 
Myntværket fandt Sted, nödvendig; og diffe Mangler föeltes 
ifær, hvor man havde nye og fildigere tilkomne Stykker at 
tilföie i Samlingen, og ville sikkert ogfaa andre Kjendere og 
Myntfamlere have föelt, der maatte have brugt dette Værk til 
at bestemme eller ordne deres Mynter efter. Hvorvidt det nu 
vil lykkes os, i det ringelte for nogen Deel at rette diffe Mang- 
ler og afhjelpe dide Ufuldkommenheder ved det ellers faa vig- 
lige og fortjenstfulde Værk, vil engang Kyndiges Dom herover 
afgjöre; men da nedenftaaende Fortegnelfe leveres her fom 
en Prove af dette Forfög, vilde det være Forfatteren heraf 
særdeles behageligt, forud at underrettes om, hvorvidt denne 
Prove maatte tilfredsstille Kjendere, og af faadanne at erholde 
hvad Forbedringer og Rettelfer dc maatte tj?oe hertil at kunne 
g j öres.

Vid. Sei. hist, og fhilostyk. Skr. I Deel 1821. K
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Til at forltaae denne Fortegnel fe ville iövrigt folgende 
Oplysninger tjene: Mynterne af den kongelige Samling felv op- 
regnes med fortløbende Nummere af danike Chiffre, og ved. 
hver af diiTe tilfoies i Klammer det Nummer, hvorunder de i 
Myntværket have været anförte; naar herved et T. tilfoies, 
ere de fra Tillægget. Hvor diffe tilföiede Nummere mangle, 
ere Mynterne nye og fiden tilkomne Samlingen, og hvor foran 
Nummeret findes en Stjerne, tilkjendegiyes, at faadan Mynt 
vel forhen har været anfört i Værket, men været tagen af 
nogen fremmed Samling, og at den endnu ei findes i Kabi
nettet. De med fortløbende Romerfke Chiffre betegnede Styk- 
ker ere alle af fremmede Samlinger, hvis Befidderes Navne 
derved ere angivne. Saa mange faavel af diffe fom af Samlin- 
gens egne nye tilkomne Stykker ere anfeete vigtige nok hertil, 
ere blevne tegnede og leveres i tilföiede Afbildninger. Ved 
enhver Mynt i Fortegnelfen, hvoraf paa medfölgende Tavler 
findes Afbildning, er tiiföietj et Kors (+), og ved enhver 
nye Afbildning, fom ikke forhen fandtes i Myntværket, et 
dobbelt Kors (++). Paa Tavlerne felv findes Yed alle Afbild- 
ningerne, som forhen vare i Værket, et dobbelt Tal, hvoraf 
det overile angiver Nummeret, hvorunder Mynten findes i 
nærværende Fortegnelfe, det underlie det, hvorunder det fin- 
des i Myntværket.
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KNUD DEN HELLIGE.
1080 - 86.

A. Mynter med Kongens Brystbillede paa Adv. og et lidet 
Kors paa Rev. j alle fra Slæder i Sjælland.

+ I. (13) ENVT REX. Bryftbillede til v. med Krone paa 
Hovedet og med et oprakt Sværd i h. Ilaand.

AILNOD I RO. Paa Midten et lidet Kors.

I. En lig, men paa Adv. ENVT IET.
Geheimr. Bülow. Confr. Monrad.

II. En anden ; paa Adv. ENVT REX. paa Rev. 
AILNOD I ROA.

Juftr. Frost.

III. En anden; paa Rev. ARKIL I ROS.
Cancr. Thomsen.

+ 2,. (21) E11 lig, men paa hvis Adv. ENVT REX II.

3« (T. 8) En anden med liden Forandring,

4. (T. 9) En anden; paa AHy. ENVT RE. paa Rev. 
ARKIL I ROE.

IV. En anden; paa Rev. ARKIL I ROSE.
Hr. Hartvig.

K 2
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5. En anden; paaAdv. ENVT REX II. paa Rev. ARKIL
I ROSC.

6. (T. 11) En anden med: ENVT REX og ARKIL I
ROSC.

7 , < A ''•'s

V. En anden med; ENVT REX D. og ARKIL I 
ROSE.

Hr. Schulart.

+ 7- (29) En anden med: ENVT RE og ARKIL I ROSCI.

8. (T. 10) En anden, men paa hvis Adv. ENVT REX.

++ 9*  En anden med: ENVT REX I og ASAI I R.OSCD.
' ; ■ . . . • •• s '

VI. En anden med: ENVT REX og BOS I ROSEELD.
Hr. Timm.

10- (T. 12) En anden; paa Rev. BOSI I ROSC.

*+lI.(25) En anden, men paa Adv. ENVT REX I. 
Geheimr. Bülow.

12. En anden med: ENVT REX og BOSI I ROSCI.
(2 Stykker lidt forlkj ellige).

13. (T. 12) En anden, men paa Adv. ENVT RE.

+ 14 (20) En anden med: ENVT REX og BOSI I ROSCIL.

+ 15’(^2. og T. 15) En anden; paa Rev. ESBERN I R.
(2 Stykker).
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VII. En lig, men paa Adv. ENVT REI.
Geheimr. Billow.

16. (T. 5o. K.) En anden med: ENVT REX og ESBIORN *
I R.

VIII. En anden lidet forfkjellig.
Hr. Schubart.

* 4-I?« (28) En anden med: ENVT REX og ESGER I RO.
Etatsr. Thorlacius.

IX. En anden, men med: CNVT REX.
Geheimr. Bülow.

X. En anden, men paa Rev. ESGER I ROS.
Cancr. Thomsen.

* XI. En anden, mcn
iü > • •' . • *,.  • ■

paa Rev. ESGER I ROSE. 
Geheimr. Bülow.

XII. Ln lig, men paa Adv. ENVT REI.
Samme.

18- En anden, men paa Adv. EINVT RE. paa Rev.
ESGER I ROSI.

XIII. En næften ligedan.
Hr. Ti mm.

19. En anden med: CNVT REX og ESGER I ROSCI.

XIV. En anden, men paa Rev. MANNI I RO.
Cancr. Thomsen.
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XV« En anden med: ENVT REX I. og MANNI I R.
Hr. Sc hub art.

XVI. En anden med: EVT REX DL og MANNI
I ROS.

Hr. Timm.

XVII. En anden men paa Adv. ENVT REX II.
Geheimr. Bülow,

+ 2,0 (27) En anden med: ENVT REX 1 og MANNI
I ROSC.

XVIII. En anden med : ENVT REX D. og MANNI
I ROSCL.

Juftr. Weinvich.

XIX. En anden med: CNVT REX DA og RINGVF
I RO. .

Geheimr. Bülow.

XX. En lig, men paa Adv. ENVT REX I.
Samme.

21. (T. 7) En anden med: ENVT REX og RINGVLF I R.

* + <2<2- (25) En anden med: ENVT REX D. og RINGVLF 
I T

Af Langebeks Tegninger, fra hans egen Samling.

2.3-(T. 7). En anden med: ENVT REX og RINGVLF 
IRO.

+ 2.4*  (2^) En anden med: ENVT REX D og RINGVLF I 
ROI.



XXI. En anden med: ENVT REX E. og RINGVLF
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Bogdavet E i Indskriften paa Adv. er formodentlig blot 
en Feiltageise for D eller I.

I ROSC.
Cancr. Thomsen.

+ 25.(i9) En anden med: ENVT REX og SIBBI I R.OSC.

XXII. En lig, men paa Rev. SIBBI I ROSCI.
Hr. Timm.

XXIII. En anden med: ENVT REX I. og SIBBI 
ROSCII.

Samme.

+ '26-(22) En anden med: ENVT REX I. og SIVORD 
IROS.

XXIV. En lig, men paa Adv. ENVT REI.
Hr. Timm.

XXV. En anden med: ENVT REX og SIVORD I 
ROSC.

Samme.

XXVI. En lig, men paa Rev. SIPORD I ROCIL
Samme.

<27. (T. 14) En anden med: ENVT REI og SVNV 1 
ROAS.

XXVII. En lig, men paa Rev. SVNV I ROS.
Geheiinr. BhIqtv,
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XXVIII. En lig, men paa Revl SVNVI ROSCs 
Cancr. Thomsen.

XXIX. En anden med: ENVT REX I. og SVNVI 
ROSCh

Geheimr. Bülow.

28- En anden med: ENVT REX. og VLKIL I ROSE.

+ 29- (i7) En anden lidet forfkjellig.

+ 30« (12) En lig, men paa Rev. VLKIL. I. ROS. C-
•

XXX. En anden men med: VLKIL I ROSI.
Geheimr. Bülow.

XXXI. En anden med: ENVT REI. og VLFKIL 1 
ROSC.

Juftr. Frost.

+ 31*  (26) En anden; paa Adv. ENVTEXD. paa Rev. 
.........I ROS.

Prægningen af denne Mynt er mislykket og Indskriften 
paa Rev. derved fa a forftyrret, at Myntmeflerens 
Navn ikke er at udbringe; det er læft og stukket 
aldeles vilkaarlig paa Kobberet i Myntværket.

++ 32- En anden med: ENVT REX I. og ALFVART I RE.

33. E11 lig, men paa Rev. ALF VART I REC eller REG. 
' ' ' ?'

++ XXXII. En ligedan.
Juftr. Frost.

i
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++ XXXIII- En anden lidt forlkjellig i Præg og med 
ENVT REX. paa Adv,

Hr. Timm.

+ 34, (18) En anden med: ENVT REX I. og ALFVORD 
I R. (2 Stykker).

35. En lig, men paa Rev. ALFVORD I RI.

++ XXXIV. En lig, men paa Ady. Bogftavet I. bag 
Hovedet.

Cancr. Thownew«.

++ XXXV. En anden, men Bogftavet I. paa Adv. soran 
Hovedet, og paa Rev. ALFVORD I RIL 

Geheimr. Bülow.
Om Mynterne, No. 32. og folgende, ere fra samme 

Stad som alle de foregaaende, nemlig Roeskilde, er 
" noget tvivlfomt; den nye og fandsynligen, fkjondt 

forfkjellig fkreven, felvfamme Myntmefter paa dem 
alle kunde beftyrke denne Tvivl. Det blev da rime« 
ligen Ringhed, som rnaatte antages til Myntftad for 
ditTe Mynter. Imidlertid kan man ogfaa gjerne troe, 
at Roeskilde bar skullet være tilkjendegivet ved de 
afkortede Indskrifter, og at den utydelige Maade, 
Staden lkrives paa, er nt tilskrive Skjödeslöshed eller 
et Indfald af Myntniefteren.

+ 36-(11) En anden med: ENVT REX og ATSVR I 
SLAN. (2 Stykker).

+ 37. (14) En lig, men paa Adv. ENVT REX I.

J7id. Sei. hist, og yhiloso^h. Skr. I Deel 1821. D
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+ 38- (15) Enlig, men paa Adv. ENVT REX D. (2 Stykker).

+ 39- (16) En anden med: ENVT REX og ATSVR I SLA' 
(2 Stykker).

40« ( T. 2) En anden næften ligedan.

4E En anden med ENVT REX D. og ATSVR I 
SLA + I.

Ved Skjödeslöshed af Mvnt/kjæreren er den Streg, fom 
formodentlig-har fkullet antyde Bogftavet N. i Slam, 
kommet bag efter iftedetfor foran Korset.

XXXVI.' En anden med: ENVT REX D og RINGVLF
I.. L.

Hr. Schulart.
Det sklfte Bogftav pan Rev. fynes at være et L. og et 

Bogftav foran at være udtlidt; er dette saa , har det 
udfaldne Bogftav formodentlig været et S. Det er 
imidlertid uvift, om ikke det fidfte Bogftav er et i 
Prægningen forftyrret R. , og Mynten faaledcs at 
henføre til de lignende Mynt«r fra Roeskildc, foin 
ovenfor ere anførte.

42- En andon med ENVT REX I. og MANNI I SLI.

-H-43- En anden men paa Adv. ENVT REX DA.

++44- En anden med ENVT REX og DVRBERNJ SLACE 
eller SLAGE.

Diffe Mynter fra n. 36. ere fikkert for ftörftedelen om 
ikke alle fra Slangerup; om nogle, og da ifær den 
fidfte, kunne være fra Slagelfe, er vel ikke umueligr, 
men dog ikke nødvendigt at antage.

X
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B. Mynter uden Billede, ined et lidet Kors paa begge 
Sider j alle formeentlig fra Lund i Skaane.

45. ENVT REX DA. Paa Midten et lidet Kors, der
omkring fire Halvmaaner vedhængte den indre 
Kreds paa Mynten.

AL VOLD I LVI. Et lidet Kors paa Midten af Mynten.

XXXVII. En anden med: ENVT REX D. og ALF 
VOLD IL.

Etatsr. Thorlacius.

* +46» (of) En anden med: ENVT REX DA. og ALF 
VOLD ILV.

Langebeks Tegninger fra hans egen Samling.

++47. (T. 19) En anden med: ENVT REX (en Zirat eller 
et Mynttegn) N. og API (Zirat) I LVD (Zirat) NI.

++ XXXVIII. En anden med: ENVT REX DA. og 
API I LVNDI.

Geheimr. Bülow.

Denne fidfie Mynt vifer den rette Læsning af foregaaende, 
nemlig Avi i Ludni for Lundi, og at de imellem 
Boghaverne, formodentlig til at udfylde Pladsen, an
bragte Tegn ikke ere Bogftaver, hvorfor de ere tagne 
af Udgiverne af Tillægget, der paa anførte Sted læfe 
paa Mynten: Ariod i Lun-ni. Mærkelig er Brugen 
paa denne Mynt af det Angeisachfitke V. ligefom paa 
Mynten n. XXVI ovenfor. Navnet er forlæsten kik
kert Avi, hvilket ogføa findes paa Runeftene. See Olai 
Verelii Herauds- og Bofa. Saga. Upsal. 1666. 8.

L 2
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XXXIX. En anden med: ENVT REX D og A2FRD 
I LV.

Samme.
' ; "i ' - V ' ' -
XXXX. En anden med: ENVT REX DI og A2FERD 

I LVI.
Hr. Alberts.

. >■

* +48. (35) En anden med: ENVT REX DAN og ATSOR 
I LVNI.

Hr. Schub art.

XXXXI. En lig, men paa Adv. ENVT REX I.
Juftr. Froft,

XXXXII. En anden med: ENVT REX DI og ATSOR 
I LVN.

Geheimr. Bülow.

XXXX1II. En anden med: ENVT REX D. og BALI 
I LVND.

Hr. Schubart.
Ogfaa Navnet Ball forekommer i anförte Skrift af Vere- 

lius og formodes at være det famme, fom i Forbin- 
delfe med Navnet Asur forekommer paa Mynter af 
K. Magnus.

XXXXIV. En anden med ENVT REX DA og BIORN 
I LVI.

Geheimr. Bülow.

49. (T. 28) En anden med : ENVT REX DANO og 
BIORN I LVNDIIH.
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Caner. Thomsen.

Hr. Timm.
/

A

»
♦

Det forfle Bogftav paa Rev. er utydeligt og det fjerde 
ikke heller redt, dog synes det angivne Navn rime- 
ligen deraf at kunne udbringes.

F -

XXXXV. En anden med: ENVT REX II. og ENV 
I LA N.

XXXXVIII. En anden med: ENVT REX I DI. og
ESATMN LAT.

Hr. Timm.
Navnet paa Rev. er ved Omfætning og Udeladelser uty

deligt, men har formodentlig fkullet være det samme 
fom paa foregaaende Mynter.

50*  (T. 24) En anden med: ENVT REX ID. og .ÄSTMVN 
I LVI.

Mynten er aldeles urigtig lætt paa det anforte Sted i 
Myn tværket.

♦

XXXXVII. En anden med: ENVT REX I og FAST 
MVNDI.

XXXXVI. En anden med: ENVT REX (Zirat) I DI 
og EASTMVN IL.

Geheimr. Bülow.
Den angivne Zirat i Adverfens Indfkrift er den famm'« 

som paa Mynten No. 47" ovenfor.

oX*  En anden med: LNVT REX (Zirat) IN. og ÉAST 
MVND. (Zirat) II.

Samme Tegn eller Zirat som paa n*  47 ovenfor.
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52 (T. 5o. lit. o). En anden med: ENVT REX DAI og 
ESTMVND ILVN.

53« En anden med: ENVT REX og FADI I LVNI.

XXXXIX. En lig, men paa Adv. ENVT REX I DA. 
Hr. S c hub art,

L. En anden, men paa Adv, ENVT REX II.
Geheimr. Bulow.

LL En anden med: ENVT REX DI. og FADI I LV1S. 
Samme.

LII. En lig, men paa Rev. FADI I LVNDI.
Samme.

++ 54- (T. 20) En anden med: ENVT REX D. og FAT1 1 
LVNI; överft og ncderft paa Rev. et Kors.

LTIL En anden med: ENVT REX DI og FATI 1 
LVNDI.

Geheimr. Billow.

4~+ 55- (T. 25) En anden med: ENVT II R DN. og FARMAN 
1 L.

Mynten er af flet Aibeide, og Indskriften ifær paa Adv. 
ureel og utydelig.

56- (T. 2i) En anden med: ENVT REX og GARFIN I L.

LIV. En lig, men paa Adv. ENVT REX I.
Juftr. Froft.

57- En lig, men paa Rev. GARFIN I LV.
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LV. En ligedan, men mindre og lettere.
Jufti-. Fro ft.

Diffe tre foregaaende Mynter, hvoraf dog ingen fynes at 
være ved Slid synderlig forandret i Vsgt, ere heri 
saa forfkjellige fra hverandre, at n. 57. veier ointr. 
293 Richtpf.; n. LIV,- omtr. 270, og- n. LV. omtr. 
184; hvilken Forfkjellighed ved flere af denne Kon. 
ges Mynter finder Sted, og hvoraf man maafkee kunde 
slutte, at de have været tlagne til forfkjellig Værd,

LVI. En anden med: ENVT REX . . og GARFIN I 
LVI.

Geheimr. Billow.

LVII. En anden med: ENVT REX D .. og GARFIN 
I LVN.

Samme,

LVIII. En anden med: ENVT REX DA og G OD VINE I. 
Samme.

58- (T. 22) En anden med: ENVT REX DI og GODVINE 
I LV.

LIX. En næften ligedan.
Hr. S c hubart,

+ 59- (4i) En anden med: ENVT REX I .1. og GOD VINE 
I LVN.

LX. En anden med. ENVT REX DAN og GODVINE 
I LVNDI.

A Cancr. Thomsen*

60- (T. 25) En anden med: ENVT REX DI og GRINCIL
I LVI.
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++ LXI. En anden med: ENVTREXI (Zirat) I ogHACVN 
(Zirat) I LVN.

C«ncr. 'Thomsen.
Det er famme Zirat eller Tegn her findes som paa 

Mynten m 47 og- fl. ovenfor»

.++ LXII. En anden med: ENVT REX DA og HALDEN 
I TV.

Geheimr. Bülow.
TV formodentlig blot en Feiltagelfe for LV, at nemlig 

Bogflavet L er vendt eller fkaaret forkert. Navnet 
paa Myntmcfteren er rimeligcn det bekjendte Halfdan.

* + 6l= (55) En anden med: ENVT REX DA og INGI I
LVNDI.

Langebeks Tegninger fra Prof» S c honning.

&2, (T. 27) En anden med: ENVT REX DAN og INGI 
MVND I L.

LX11I. En anden med: ENVT REX DANO og INGI 
MVND I LVND.

Cancr. Thomsen.

* + 63. (07) En anden med: ENVT REX DANOR og LIO
FVINE I LI.

Langebeks Tegninger fra Prof. Schönning.

LXIV. En anden med: ENVT REX DI og LIOFVINE 
IL.

Hr. Timm»

+p <5+ En anden med: ENVT REX D.. og . . FVIN (et Tegn) 
I LVN.

-s
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De afslidte Bogftaver paa Rev. ere formodentlig LE. Tegnet, 
fom her forekommer, ligner det paa Knud d. Stores 
Mynter, der, undertiden fat alene, undertiden til
foret et M, troes at fkulle betyde Monetarius.

* 4" 65- (5o) En anden med: ENVT REX D. og MAN I LVND. 
Langeheks Tegninger fra hans egen Samling.

LXV. En anden med; ENVT REX ID og MAN I 
LVNI.

Juftr. Wcinvich,

66. (T. 26) En anden med: ENVT REX DAI og MANI 
LVNDI I.

LXVI. En anden, men paa Adv. ENVT REX DANO. 
Geheimr. Bülow,

+ 67« (36) En anden mod: ENVT RJEX DANOR og OD- 
BIORN I L.

Samme.

LXVII. En lig, men paa Rcv. ODBIORN I LVNDI.
Geheimr. Bülow,

+ 68. (4o) En anden med: ENVT REX D og ODBIORN 
ILV.

69. (T. 16) En anden med: ENVT REX DA og OTER 
1 LVNDI.

LXVIII. En anden med: ENVT REX D. og DOR- 
TEIN I L.

Geheimr. Billow,
Vid. Sei, hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. M
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*70» (T. a5) En anden med: ENVT REX DA og DVR 
STEIN I.

LXVIIII. En anden med: ENVT REX I. og DVRGOT 
ILVN.

Geheitnr. Bülow,

LXX. En anden med: ENVTRFXDI og DVRGOT 
ILV.

Samme.

* + 7l.(5i.5a) En anden med: ENVT REX DI og DVRKIL 
ILV.

Hr. Schubert og Etatsr. Thorlacius,

LXXI. En lig, men paa hvis Adv. I ENVT REX. 
Juftr. PVeinvich.

Stregen, som her ftaaer efter Korfet og lige foran ENVT., 
har formodentlig fkullet llaae foran Korfet for at 
antyde et D.

LXXII. En anden lidet forfkjellig.
Geheimr. Bülow.

72,. (T. 17) En anden med: ENVT REX DI og DVRKIL 
I LVN.

LXXIII. En lig, men paa Ady. ENVT REX D1L
Hr. Schubert.

LXXJV. En lig, men paa Adv. ENVT REX DA.
Cancr. Thomsen.
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LXXV. En anden med; ENVT REX I og DVRKIL 
I LVNI.

Geheimr. Bülow.
t ' -' ■ « • - ■I
++ ?3. (T. 18) En anden med: ENVT REX II og DVRKL 

I LVNNE.
Korfene paa denne Mynt; især det paa Adv., eie noget 

ltörre end sædvanligt.

LXXVI. En anden med: ENVT REX DI og TOCI 
I LVND.

Cancr. Thomsen.

74*  En anden med: ENVT REX IN og TOCI ILVIDI.

T5- (T. 5o. lit. p.) En lig, men paa Rev. TOCI I LVNDII.

En anden med : ENVT REX I og TOKII LVNI. 
Ligedanne hos Juftr. Frofi og Hr. Timm,

LXXVII. En anden med: ENVT REX I og VLKIL 
I LVNI.

Geheimr. Bülow.

LXXVIII. En lig, men paa Rev. VLKIL I LVNDI. 
Samme*

LXXIX. En anden med: ENVT REX DANI og VLF 
KIL I LVNI.

Hr. Schub art.

‘7'7. En anden med: ENVT REX I DN. og ... . I LVt 

M 2
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++ 78*  (T. 2g) ENVT REX DA. Paa Midten et lidet Kors. 
EFVNEI11LVNII. Paa Midten et lidet Kors , og 

Halvmaaner ved den indre Ring, fom paa Adv. af 
forcgaaende Mynter.

LXXX. En aldeles ligedan.
Hr. Schubert.

Navnet paa denne Mynts Rev. formodes nt fkulle være 
Elfvine; den er forreften mærkelig derved, ot den 
imod den ellers beständige Sædvane forvexler Advers- 
og Revers - Præget.

LXXXI (T. 3o lit. b.) EnMynt af den sædvanlige Form, 
men paa Adv. ENVT REX DA. paa Rev. ALGER 
I BVRH. I.

Geheimr. Biiloiv.
Hvad Myntftad her har tkullet være tilkjendegivet, er 

meget uvift; kan den ikke, som vel er noget van
skeligt, antages at være Lund, gjör denne Mynt den 
enefte Undtflgelfe fra den ellers almindelige Regel, 
at alle Mynter af den Form ere fra denne Myntftad,

C. Mynter med andre Præg end Joregaaende > fra forskjellige 
Stæder.

. \ . - : t

* 4" 79’ (58) ENVT REX. En Helgen ftaaende med Ring eller 
Glorie om Hovedet, holdende med höire Haand 
eq. Bispeftav ved venftre Side.

RAINERE I LVN. Et Kors af fire Blade eller aflange 
Skjolde, med en Kugle i Midten omgivet af to fmaae 
Ringe.

Langebeks Tegninger fra Prof, Schonning.
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*+80-(3g) En lig, men paa Rev. IE ir VINE 11, maalkde 
for ÆLFVINEIL.

Sammefteds, fra Hr. Reiersen i Ringfted.
Prægene paa diffe Mynter ere meget lige nogle af Harald 

Heins, kuns at Helgenen paa diffe holder Bifpeftaven 
med h. Haand ved v. Side, paa hine derimod med v. 
Haand ved h. Side. Hvor difle to Mynter nu ere, 
vides ikke.

++8I (T. 5o) ENVTREXII. En lidt udfveifet Firkant 
med tre Kugler paa Spidferne, inden i hvilken 
et lidet dobbelt Kors med en Kugle i Midten.

VLGER I ODEN. Paa Midten et lidet Kors.
Da Mynten paa det anförte Sted ikke er godt afbildet, 

tilfoies heraf en nye og nöiagtig Afbildning-.

LXXXII. En anden, men paa Adv. ENVT REX I. 
paa Rev. VLGER I ODE.

Cancr. Thomsen.
DilTe hoist fjeldne og fikkert i Odenfe flagne Mynter 

vife, at dog ogfaa paa andre Steder, end i Lund 
og i de Sjællandske Kjobftæder, ere Mynter flagne 
under denne Konge.

* + 8*2* (53 i Harald Ileiii) SVEIN. Et modvendt Brystbil
lede med en Ring, bom det fynes, om Hovedet 
og en Bifpeftav i höire Haand.

SIBBII ROSC. Paa Midten et lidet Kors.
Langebeks Tegninger fra Prof. Sch'önning.

Udgiverne af Myntværket troe, fom vi mene rigtigen, 
at finde paa denne Mynt Billedet af den Svend Nor-



bagge, der fad paa Roeskilde Birpeftoel fra TOTd- 
88. Den kan altsaa ligefaavel henfores til Knud den 
Hellige fom til Harald Hein; men vi troe det rigti
gere at henföre den til denne fidlte, bande fordi 
dette Itemmer bedre med denne Konges bekjendte 
Hengivenhed til den gejstlige Stand og de denne af 
ham tillagte Fortrin og Rettigheder, som ogfaa fordi 
Mynter med dette Revers-Præg, ja endog med samme 
Myntmefters Navn fra samme Bye ere sædvanlige un
der denne Konge. See n. 25. folg, ovenfor.
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