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D a jeg forelagde det Kongelige Vidcnlkabers Sellkab en Af
handling om Frankernes Mynter i Orienten, kom blev trykt 
Aar 1806 i VI Deels förfte Hæfte af dets Skrivter, yttrede jeg det 
Haab, at der efterhaanden vilde komme flere af dilfe Korstogenes 
Mindesmærker for Dagen. Dette Haab er ogfaa blevet opfyldt; 
baade jeg felv og nogle as mine Venner have erholdt adlkillige 
til liiin Periode henhorende og hidtil ubekiendte Mynter, og 
faavel nogle af dilTe, fom og andre ere belkrevne i folgende 
franfke Skrivt:

Melanges de Numismatique et d’Histoire, ou Corre- 
spondance sur les médailles et jnonnaies desBmpereurs d’Orient, 
des Princes croisés d'ylsie, des Barons Francois établis dans 
la Gréce, des premiers Calif es de Barnas etc. avec figures, 
par N. D. Marchant, Paris et Metz 1818. 122 Sider i
Octav.

Af di ile Materialier har jeg samlet det som udgiör Gien- 
ftanden for nærværende anden Afhandling. Men jeg har her 
udeladt de paa Titelen af Marchants Skrivt omtalte, og i 
famme belkrevne Mynter af de franlke Baroner, fom regierede 
over enkelte fmaa Diftricter i Grækenland, fordi difTe kun 

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. I Deel 1821. Hh



uegentlig kunne henföres til denne ClafTe, efterfom deres hele 
Præg er sranlkt, og de felv formodentlig ere alle flagne i 
Frankrig.

I. Korsfarernes Mynter i Almindelighed.
1. En flaaende Ridder, med Hi elm paa Hovedet, og Belte

omkring Troien, holder i den höire Haand et latinfk 
Kors (hvis Stamme er længere end Armene) og ftötter kig 
med den venftre paa Skioldet.

Et græfk Kors (overalt lige langt) prydet paa Enderne og 
imellem Armene med tre Kugler i Triangel, hvortil paa de 
fidfte Steder kommer et Blad, kom det fynes, af Laurbær.

2. Den samme Ridder.
Et latinfk Kors med dobbelte Arme, paa tvende Trin, 
imellem de overite og nederfte Arme de famme Zirather.

Begge dille Kobbermynter, af förfte Störrelfe, findes 
hos Marchant Side 67. Tab. I. 1. 2. Da Ridderen er 
nælten fom paa vor Kobbefplade No. 7. kun at Korset 
fom han har i Haanden, er mindre, har jeg ikke fun
det det fornoden! at lade dem flikke i Kobber.

Marchant troer, at diffe Mynter ere flagne af Kors- 
farerne, inden de havde giort nogen Erobring af Vig- 
tighed i Palæstina, og deres Feltherrer havde anta
get nogen Titel; maafkee medens Jerufalem og Ptolemais 
bleve beleirede. Jeg veed ikke at erindre noget mod 
denne Formodning. Korfets Zirather fynes at hentyde 
paa denne Tidsalder. Kuglerne findes ogfaa paa den By- 
zantmfke Keifer Balduins Mynt, No. 7. Korfet paa Trin 
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sees paa mange ældre Byzantinske, paa Veftgothilke, Lan- 
gobardilke og andre Præg sra den tidligere Middelalder.

II. Mynter fra Antiochien.
5. KE BOHOH TR AOTAS2. COT TANKP ...>£.

Den H. Peder i Bryftbillede med et latinsk Kors i den 
venftre Haand. Paa en lignende Mynt fom Marchant 
giver Lettre VII. Pl. I. No. 5. der er bedre vedlige- 
holdt end den, jeg har ladet ft ikke paa medfølgende 
Kobbertavle kig. 1. og fom findes i Hr. Cancellieraad 
Thomsens Samling, fees ogfaa den höire Haand, og paa 
Siderne af Bryflbilledet flaaer SIE.. . POC.

Denne Kobbermynt af anden Störrelfe er forrelten 
forfkiellig fra Marchajits, ved at den har t* *>  Jouåm med 
Omega, da paa hiin læfes ro JouÅo. Mærkelig er ogfaa 
Forbindelsen af o og u i JkÅ« ligesom i den nuværende 
græske Curfiv Skrivt. Dog findes det samme Træk i Or
det (rov, uagtet o gaaer foran.

----- .
•) Eckhcl Sylloge I. p. 112. Doctr, Nmnor. Vol. VIII. p. 240»

•*) Ibid. p. S23. seqm

Önlket: ßorßt] (ßoqthi) tm JavÅ« <rou, linde vi
hyppigen paa de Byzantinfke Mynter: det forekommer, 
faavidt jeg veed, förfte Gang paa en Guldmynt af Kei- 
fer Theophilus (a dir. -829-812*);  ligefom det og 
findes hyppig paa Blyefegt af Middelalderen i Ficoro- 
ni’s Værk de’ Piombi antichi. Et lignende Onlke med 
DEVS ADIVTA ROMANIS haves allerede paa He- 
raclii og hans Sönners Solvniynter **).  Forfömmelfen af

II h 2
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Retskrivningen J ved at sætte O iftedenfor fees ogfaa 
paa Theophili Mynt.

Mynten er flagen af den ædle Tancred, en af de 
tapperfle Feldtherrer i det förfte Korstog, hvis Navn er 
giort udödeligt i Tasso’s Gerusalemme liberata. Hans 
Heltegierninger ere udfÖrligen fortalte af det förfte Kors
togs Hiftorielkrivere, og af hans egen Biograf Radul- 
phus Cadomensis*).  Han var en Syftcrfön af den nor- 
mannilke Erobrer Robert Guiscard og en Fætter af 
dennes Sönnefön, Boemund, Fyrfte af Tarent. Aled denne 
Fyrfte fulgte han fom Medanförer til Palæftina; og var 
hans Sons og Efterfølgers Boemund II Formynder fra 
1108 til m2, i hvilket Aar han döde. I Förftningen 
var han Fyrfte af Galilæa og Herre af Tiberias; men 
gav difle Befiddelfer fnart Kong Balduin I af Jerufa- 
lem tilbage. I hans Formynderfkabs Tid falde udentvivl 
de af ham flagne Mynter. Endlkiondt Antiochia ikke 
nævnes paa dem, vifer dog Apoftelen Peders Billede 
uimodfigcligen at de ere fra denne Stad. Thi han var 
Antiochia?s Skytshelgen , efter den i den kathollke Kirke 
antagne Tradition, at Peder har været fyv Aar Bifkop i 
denne Aftens Hovedflad, inden han drog til Rom for 
der at oprette Paveftolen. En Tradition, om hvilken dog 
Eusebius intet veed, fom udtrykkeligen figer at Euodius 
var den förfte og Ignatius den anden Bilkop i Antiochia **).

•) Gesta Tancredi i Mårtene’s Thesaurus Anecdotor. Tom« III, p. 112.

**) Hist. Eccles. L. III» c. 22.
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Ifölge denne Tradition sees ogfaa Apoftelens Billede 
paa de Antiochenfke Patriarchers Buller i hele den Pe- 
riode i hvilken Latinerne havde Antiochia inde. En 
faadan af Amalrik (fra 1142 til efter 1187) paa hvilket Bil- 
ledet ltaaer med Indlkrivten: SI GILL VM SANCTI PETRI 
APOSTOLI, giver Sebastian Pauli i Codice -Diplom, 
del S. Ordine Ger o s olimit ano *)  og Titulair - Patriar- 
kerne af Antiochia beholdt dette Billede i deres Em- 
bedsvaaben endnu længe efter at denne Stad atter var ero- 
bret af Mahomedanerne. Den nyligen afdöde Tribunals 
Præfident Bodmann i Mainz har meddeelt mig en Tegning 
af et faadant med Omlkrivt S. FRIS YSNARDI DEI GRA 
PATRIARCHE ANTIOCHENI ET EPI P APIEN. hvor 
paa begge Sider af den paa fin Stol fiddende Bilkop Apolt- 
lernes Hoveder fees, Pauli med Sværdet og Peders 
med Nöglerne under dem: og er herved at lægge Mærke 
til, at paa dette Sigill, ligefom paa de romerfke Pavers 
Bullcr, omtrent fra Leo IX. Tider (1049) af, Peders 
Hoved ftaaer paa venflre Side; en Sag der har været 
Gienftand for mangfoldige Controverfer, men om hvil
ken det her ikke er Stedet at handle. Dokumentet, hvor- 

Sigill hörte, var udflædt i Aaret j5i8. Ysnar- 
i Aaret i5ii udnævnt af Pave Clemens V. til 
af Antiochia og Administrator af Pavia hans

*) Tab» III. No. 31.

Födebye, efterat han allerede i5o8 havde fort Titel af

til dette 
dus var 
Patriark
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Erkebilkop af Theben, hvilket ligeledes var en Titel 
uclen Embede. Han döde 1029.

Ogfaa de Antiochenlke Fyriler sörte Apoftlerne i deres 
Sigiller, hvilket vil fees hos Sebast. Pauli*).  Dog 
findes Peder alene paa det allerede anförte Sigill af 
Patriarken Amalrik Tab. III. 31. og af Staden Antiochia 
hos Mur at or i **).  Man kunde dog ikke nægte, at Apo
stelen Paulus havde været Christen dommens Stifter i 
Antiochien, og derfor var det udentvivl, at han og- 
faa sees paa Sigillerne. Formodentlig vil man da og- 
faa med Tiden finde ham paa Mynter. I Övrigt maa jeg 
endnu bemærke, at Ansigtstrækkene paa vor Mynt, lige- 
fom paa den hos Marchant > og paa den som er afbildet 
under No. 4 paa vor Kobbertavle, have ganfke det cha- 
racteriflifke, fom Konftnertraditionen tillægger denne Apo- 
ftcls Billeder, faaledes fom de og findes paa Pavebuller
ne fra de ældre Tider af. Anfigtet er meget forlkielligt 
fra Pauli, fom er ganfke fkaldet; og Tegningen er i 
det hele ikke flet og röber tydeligen en övet grælk 
Haand. Der opholdt fig maafkee endnu græfke Konft- 
nere i Antiochia, eller dille vare med Korsfarerne 
dragne didhen.

*) Cod. Diplom. Tab. I. 10. Tab. II. 16. 19. Tab. IP. 46. Tab. PI. 62.
**) Dissertationi sopra le Antichita Italiane, Tomo II. p. 426.

4. Den h. Georg til Heß, giennemborer med fit Spyd Lind- 
ormen.
POTTE .... HPITK .... OC AN. Fig. 2.
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5. Maria ftaaende med udftrakte Hænder, paa Siderne MHP 
(med fammenfoiede Bogftavcr) ØT.
........... TR Ch> AOTAfi POTTEPIH. Fig. 3.

Jeg kan være faa meget des kortere om dilTe Mynter, 
da jeg allerede har befkrevet en S0111 ligner meget den 
förfte, i min förfte Afhandling om Frankernes Mynter i 

Orienten. Kun at det Exemplar i min Samling fom blev 
Kukket i Kobber, ikke var tydeligt nok og ikke viifte 
Lindormen. Paa det her afbildede, foni eies af Hf. Can- 
cellieraad Thomfen, mangler derimod den Helliges Navn; 
og jcg tvivler at det har ftaaet derpaa. Indlkrivten er 
fuldftændigen udskrevet: Poryeipou Hgryxci7rof ’ Avricxeicie.

Jcg henvifer til min förfte Afhandling om hvad Nav- 
nets Form og Ordet Ilfiiyxaip angaaer, fom öienfynlig er 
laant af det latinlke Princeps. Ogfaa har jeg allerede 
anfört at Tankred overdrog til denne Fyrfte, fom var 
hans Fætter, paa fil Ydcrfte, Formynderskabet over den 
unge Boemand IL, hvilket han forte indtil 1119, da han 
faldt i et Slag imod Kongen as Aleppo, Ilgazi Jbin. Ortok. 
Aarfagen , hvorfor vi fee den h. Georg paa Korsfarernes 
antiochenfke Mynter, har jeg allerede kortelig berört i den 
förfte Afhandling. Da det ftore Slag nemlig, fom Kors- 
farerne vandt mod Seldfchukkernes Feldtherre Korboga 
under Antiochias Mure, lkulde begynde, faaes tre Riddere 
i hvide Klæder og glimrende Rufinin g komme ned fra 
Bicrgene med mange Tropper; og man troede gierne 
hvad Bifkop Adhemar af Puy forfikkrede, at det var de 
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tre Martyrer St. Georg, St. Mauricius og St. Demetrius, 
S0111 kom den chriltne Hær til Hielp * *).  Oprindelfen af 
Fabelen om Lindormen, fom den h. Georg fkal have 
dræbt, er mig ubekiendt. Rimeligviis er den at füge i 
Orienten, og er kommen til Europa i Korstogenes Tid, 
Jacobus de Foraginef S0111 levede lidli i det XIII. Aar- 
hundrede, lkal i fin Degenda aurea Sanctorum have væ
ret en af de forste, om ikke den förite der har fortalt 
den; og fö? det XII. Aarli. har ingen i Europa vidft no
get at fige derom. Dille antiochenfke Mynter ere da vel 
at ansee som de förfte Vidnesbyrd om dette Sagn **).

•) Wilkens Gesch. der Kreuzzüge I. p. 223*

*) See om den h. Georg foruden Acta Sanctorum. April. Tom. III. M. 
Joh. Balthasar Hempels ausführliche Nachricht von dem h. Ritter 
Georgio und dem was von ihm den Nahmen führet &c. Hamburg 
1722. 8. St. Georg ftaaer ogfaa i flor Agtelfe hos Mahommsda-
nerne.

Mynten No. 5 i min Samling forestiller paa den ene 
Side Jomfrue Markt med udltrakte Flænder i en bedende 
og velfignende Stilling, den famme hvilken faa mange 
chriftelige Matroner have paa Malerierne i de romerlke 
Catacomber, hos Aringhi i Roma subterranea. Ordene 

Øgou findes ofte paa de byzantinlke Mynter. Paa 
Reverfen ere de tvende förfte Ord ikke aftrykte, da Stem— 
pelet ikke er kommen lige paa Mynten. Hele Legenden 
er: Kd^ig ßorßei trut fouty Parysgia}, den famme som 
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ftaaer paa Tankreds Mynt No. u. Fuldstændigere er denne 
Legende hos Marchant No. 6; men Navnet læfes P^TEPIdy.

6. Apoftelen Peder giver Velsignelfen mod den höire Haand,
og holder Korset i den venftre. I Bogitaverne ved Si
den af Hovedet troer jeg at fmde Navnet: 11ETPOC, 
og ATIOCTOAOC tilkiendegivet ved Bogftavet A. Det 
forfte fees tydeligt paa den ovenforomtalte Mynt af Tan
kred hos Marchant No. 5. Men det fidlte Bogltav A mangler«

Et Kors med en dobbelt vingcformet Zirath ved Fo
den, omkring hvilket Bogitaverne B. H. fri; T. Fig. 4.

Denne Mynt tilhorer unægteligen Antiochia: men jeg 
tilflaaer, at jeg ikke kan udtyde Bogltaverne. Det er dct 
samme Tilfælde med faa mange Byzantinfke, med hvis 
Forklaring man endnu ikke cr kommen videre end til 
Gisninger. Men disfe Gisninger give de her soreftillede 
Bogftaver aldeles intet Lys. Om Korfets befyndcrlige Hale 
fkal jeg handle i det folgende.

III. En uvis Mynt, maaskee fra Galilæa.
7. En kronet Fyrfte i Fyrftekappe; med Sværdet i den höire

og Skeden i den venftre Haand; ved hans höire Side 
noget uvilt, maafkee en Træftamme, ved hans venftre et 
i Jorden plantet Kors.

Reverfen har en Figur som er vanfkeligt at beltemme. 
Marchant, S0111 har udgivet denne Mynt No. 7, troer at 
den fkal foreflille Chrifå Kiortel (den i Dogmernes Hi- 
storie sormedelfl dens Anvendelse paa Læren om Kirkens 
Eenhed saa berömte Tunica inconsutilis, aføapofy

Vid. Sei. hist, og philosoph, Skf. J Deel 1821'. Ii
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Joh. XIX. 23). Jeg seer intet heraf, men troer at oine 
en Fyrfle-Stol, af hvilken tre Födder fees; den fierde 
og bagede er fkiult af den förfte. Men Mynten er faa 
raat arbeidet, og det hele faa uvift, at jeg derfor ikke 
har villet lade den flikke i Kobber. Bogstaverne omkring 
den ere: P. VAATA, hvilke Marchant forellaaer at læfe: 
Princeps P'altarius', som han kalder Fyrlte af Gali
laea. Vel finder jeg i Fortegnelfen over Fyrlteme af 
Tiberias og Galilæa hos Deguignes *)  ingen Walther, 
men vel en Fyrfte af Berut af dette Navn, fom havde 
ægtet Agnes cn Datterdatter af Hugo af St. Orner, den 
förfte Fy rite af Tiberias. Maafkee denne kan have grun- 
det paa fin Formæling med Agnes Fordringer paa Fyr- 
stendomme!, da Mynten virkelig, ved at forestille et Kors 
som plantes i Jorden, hvad ogsaa Marchant bemærker, 
synes at tilkiendcgive, enten saadan Fordring, eller cg et 
Lands Occupation. Walther maa i övrigt have levet 
omtrent midt i det XII. Aarhundrede.

•) Gefeh. der Hunnen V. p. 537.

IV. Mynter af det latinske Keiser-Dynaslie i Con- 
stantinopel.

i
8. En Ridder i suldkommen Ruftning, i den höire Haand et 

Kors, i den venflre, fom er böiet til Siden, holder han 
Sværdet ned til Jorden.
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Omkring: B A
A O

I
A N

Et Kors, hvis tre överfte Arme ere besatte med Kug- 
ler, den nederfte har paa begge Sider under de tvende 
mindre Kugler en vingesormet Zirath., Fig. 5 , og med 
smaa Forfkielligheder hos Marchant No. 3.

Da jeg udgav denne Mynt förfte Gang *),  åbnede jeg vel at 
den var frankifk, og giættede af Bogftavet B og Bogftavet A, 
men som jeg holdt for et A, at den kunde tilhore en Korsfa- 
rer, enten Boemund eller Balduin. Men mit Exem
plar var ikkun flet conserveret, og jeg kunde derfor ikke 
komme videre. Nu derimod er det klart at denne Mynt, 
fom bevares i det keiferlige Cabinet i Wien, og hvoraf 
jeg ved Hr. Hofraad v. Hammers Venlkab har erlioldet 
en nöiagtig Tegning, virkelig tilhorer en Balduin', og er 
denne udentvivl en af de tvende latinfke Keifere af dette 
Navn i Conftantinopel, af hvilke den förfte kom paa Tro
nen i2o4, og döde famine Aar; den anden 1228, og 
hvilke begges Mynter hidindtil have været aldeles ube- 
kiendte. De Guldbuller vi have as dem, og en hos Dn 
Cange omtalt Blybulle af Balduin II., har jeg allerede be- 
fkrcvet i den förfte Afhandling. Marchant er tilböielig 
til at tilfkrive vor Mynt Balduin I.; fordi Ridderen, fom 

*) Videask. Selsk. Skrifter for 1806» Kobbcrtwlen No. 3.

I i 2
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udentvivl er Reiferen selv, ftaacr i en Stilling der synes 
at passe mere til en Feldtherre for en Hær af Korsfa- 
rere, end til en Fyrfte i et allerede ftadfæftet Dynaftie. 
Han læfer i övrigt Indlkrivten: BAAAOINOS Ascnro+fj; 
formodentlig fordi han forvexlede A under B med ct A 
og Bogflavet A var flettet ud paa hans Mynt. De vinge- 
formede Zirather under Korfets nederfle Arm, fom paa 
denne Mynt ikke hænge fainmen med Korfet*),  give 
Anledning til at tilegne famine Tidsalder (nemlig det 
trettende Aarhundrede, i hvilket de latinfke Keisere re- 
gierede i Constantinopel) adfkillige andre Kobbermynter, 
om hvis Epoke man hidindtil har været ganlke uvis, og 
fom man derfor sædvanlig har henlagt under dem fom 
bleve tilskrevne Keifer Johannes Zimisces i X. Aarhun- 
drede, og hans nærmeftc Efterfölgere. En af dem findes 
hos Bandur i **);  flere endnu uudgivne i den Coufinery’fke 
Samling, fom nu er forenet med det kongelige Cabinet i 
München.

Man kunde kalde dem Ankerkors, hvis Ziratherne hængte allevegne 
fammen med Koifene: thi at dc ikke fee gantks ud fom Ankerkor- 
fene i Heraldiken, (Glitterers Abriss der Heraldik p. 45 Tab. V. No, 
185) vilde vel ikke giore faa meget til Sagen, da Heraldikens Tegn 
overalt ere faa vilkaarlige og felv de, fom ere de tømme, dog afvige 
fra hinanden i Smaating. Ogfaa findes enkelte, faafom den under 
No, 4 omtalte Antiochenfke, og den i Texten under No. 9 befkrevne, 
hvor Zirarhen öienfyiilig udgiör Fortfættelfen af Korfets Stamme, 

**) Imper, Orientale II, p. 738*
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Bandur i har No. 4 paa den omtalte Side en Mynt:
9. IC. XC. Chrifti Brystbillede med Evangelii-Bogen i Haan-

den.
Et Kors, med dobbelte Tværltænger med tre Kugler, 

en ftörre og to mindre paa de ovre Arme, og den om- 
talte vingeformede Zirath, men bom her hænger fammen 
med Kuglen paa Korfets Fod*).

*) See ogfaa Ducnnge Familia Byzantina p. 151.

Den samme eier jeg i min Samling.
Med ct enkelt Kors as lignende Beskaffenhed eier Hr. 

Cancellieraad Thomsen en Mynt, S0111 ligeledes maa til— 
1 ægges de latinfke Keifere.

10. Chrifti Bryftbillede med Evangelii-Bogen i Haanden. Dog 
byncs Navnet IC. XC. at mangle.

Det oftere omtalte Kors.
Diffe famme latinfke Keifere tilskriver Neumann ogfaa 

en Mynt hos Bandur i og Du Cange i de omtalte Vær
ker pag. y38 og i5s; for de Kuglers Skyld, fom tiene
K-oidcts tre Arme til Prydelse, fkiöndt Vingerne mangle 
under den fierde. Det er No. 8.

IC. XC. Chriftus i heelt Korpus indtil Knæerne, med 
Evangelii - Bogen. -

Et Kors, hvis Midte udgiör en Cirkel, hvori en Stier
ne med aatte Straaler. Mellem Korkets Arme T N O C.

Banduris Tegning af Reversen er ikke nöiagtig, hvilket 
lignende Mynter i Coukmery’s Samling vise. Thi det överfte

l
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er sat nederlt; og Bogftaverne bör læfes C hvilket
N A

Coufinery forklarer: (pÜÄourtrs N. Aetnror^. En
Forklaring der ikke er at forkafte, da dette græske: rrctv^t 
QuAct-ira-e > skiondt det ikke læfes fuldkommen udfkrevet paa 
Byzantinfke Mynter, dog er ganfke overeensftemmende 
med den græske Kirkes fenere Korsdyrkelfe, og lignende 
Paakaldelser, især Kvgie eller Ö (eo$) findes ofte paa 
de Byzantinfke Keisermynter fra Romanus IV. Diogenes 
af*),  ligcfom og endnu tidligere paa en Mynt af Conftan- 
tinus XII. Monomachus den h. Jomfrue fees i vellignende 
Stilling med Omlkrift; AECnOINA C^ZOIC **).

*) Eckhel D. N. V. VIII. p. 25S.
**) Ibid. p. 254.
***) Der findes Ingen i den genealogilke Tabelle hos Ducange Fam.

Byz. p. 217»

Bogftavet N maatte være Begyndelsesbogstavet af Kei- 
ferens Navn. Man kunde vel tænke paa en Nicephorus. 
Men jeg veed ikke at der i den frankifke Periode har 
været een af dette Navn, om ikke Keifer, saa dog af den 
keiferlige Familie***).  Den nærmefte man da kunde giette 
paa, var Nicephorus Botoniates, Alexii I. Formand, fom 
regierede fra 1078-1081, og af hvem nogle Guldmynter 
haves. Men saa var vor Mynt ægte Byzantifk, thi det la- 
tinfke Keiferdömme begyndte förft i2o4, og jeg tilftaaer 
at dette er i mine Tanker det rimeligfte. Ellers maatte 
vi ogfaa tilegne det frankiske Dynaftie endeel andre med 
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Kugler paa Enden af Korsene; hvilke ligeledes findes i 
Cabinettcrne henlagte blandt de uviffe, fom tillkrives Jo- 
hannes Zimisces; hvortil jeg dog endnu ikke seer nogen, 
gyldig Grund. För lkulde jeg være tilböielig til at anfee 
den ligeledes as Banduri og Du Cange blandt Johannes 
Zimisces Mynter anförte lille Kobbermynt, med

Den paa Tronen siddende Chriltus.
Den i sin Ornat med Scepter og Rigsæble ftaaende

R
Keifer, ved hvis höire Side ftaaer —.

II
for at tilhore Robert de Courtenay, Balduin I. tredie 
Efterfölger paa Tronen 1218 - 1228. Men det ene Bog- 
Hav, lkiondt latinlk paa en græfk Mynt, er dog ikke no- 
gen afgiörcnde Grund hertil; og jeg kan ikke have ftort 
at erindre imod Marchant, fom S. 85 lilfkriver denne 
Mynt Keifer Romanus II.

Det samme latinfke Dynaftie, og formodentlig Balduin 
den förfte, maa vel og folgende tvende Mynter tilegnes:

11. E11 Ridder, ftaaende med Sværdet i den höire, og et 
langt Kors i den venltre Haand. Ved Hovedet Bogfla- 
verne B. N. ved Siden B.

Chrifti Brystbillede, omgivet med Straaler fom danne 
et Kors. Fig. 6.

12. Den samme Ridder med et Kors i hans höire Haand, 
med den venltre ftötter han sig til et Skiold; af Bogfta- 
verne fees B og

Et Kors omkring hvilket de fire Bogstaver O. A. A. N. 
Fig. 7.
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Den förfle Mynt No 12 eies af Hr. Generalmajor 
Riihle v. Lilienftern i Berlin, Chef for den kongelige 
Prcuflifke Generalstab ; den anden af Hr. Cancellieraad 
Thomfen. Skrivten er ufuldstændig paa begge Myn- 
ters Averfer; men Bogltaverne höre til Navnet 
og det ved Siden af Ridderen paa den .forftnævnte Mynt 
ftaaende B er formodentlig Begyndelfen af BøwiÅeuf, hvil- 
ken Titel de Byzantinlke Reifere forte indtil Michael 
Dukas, fom regicrede imellem 1071 og 1078; hvorpaa 
Keiserne kaldte fig almindelige åwwjf, et Navn som 
dog ogfaa sorekommcr tidligere. De fire Bogftaver paa 
den anden Mynt ere en Gaadc for mig. Deslige Initial- 
Bogftaver, i Tallet altid fire, forekomme oftere paa de 
senere Byzantinlke Mynter, især fra Romani IV Tid af\ 
og ere endnu ikke tilftrækkeligen oplylte. De bedfte For
klaringer har Marchant efter Coulinerys Exempel givet 
p. 19 eller Vugtclvov eller Ni-
XtføoflåV PWTTOTqy.

En i min Samling med Bogftaverne CAPA, kunde da 
maafkee læfes 'Ayiaroy 'Papdvov t±e<r7ror>ii'. Men
Bpgftavet N paa vor Mynt er vel af samme Beskaffenhed 
som paa de omtalte Mynter; med mindre det fkulde være 
et H som i Middclalderes Skrivt let kan forvexles med N 
og da betegne Keifer Henrik Balduins I Broder og Ef
terfølger, hvem Marchant er tilböielig til at tilegne den 
folgende Solvmynt, S0111 udmærker sig ved en sor de Ti- 
der usædvanlig god Tegning:

13. En Fyrlte i Byzantinfk Dragt med Scepter i den höire 
Haand, til Heft; i Mynlfeldten sees tydelig Bogftaverne
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Bogftaverne HNPT, fom vel kunne læfes ‘HNPIKOS. Min
dre tydelige ere tre andre Tegn, af hvilke han sammen- 
sætter Ordene ‘O O A AN APAS.

Paa den anden Side fees en Helgen til Heft med Kor
set i den höire Haand, og Bogftaverne O, hvori ct A 
er, o ayiogf og NI. hvilket kunde være een af
den graefke Kirkes ftörfte Helgener *).

•) No. 4. Et Par andre Bogftaver i Myntfeldten, A og T, fynes blot 
at være Mynttegn.

Vid, Sei. hist, og philoso^h. Skr. I Deel 1821. Kk

Endfkiöndt jeg nu gierne vil tilflaae, at denne Mynt 
kan være fra Korstogenes Tid, og at dens Advers har 
anegen Lighed med Balduin II Sigill, fom jeg har ladet 
flikke i min förfte Afhandling; faa tör jeg dog, ligefaa- 
lidet som Marchant, beftemmc mig med Sikkerhed for 
at den er flagen af den latinfke Keifer Henrik. Vi kien- 
de ogfaa en Konge af Cypern ved Navn Henrik, Hugo I 
Sön, fom regierede fra 1218- 1255, af hvilken jeg har 
bekiendtgiort en Mynt i den förfte Afhandling; og da vi 
have cyprifke Kongers Mynter baa-de i det latinfke og 
det gammel-franfke Sprog; faa er det jo vel mueligt, 
at de ogfaa have ladet llaae i det graefke, fom dog var 
deres Underfaatters Modersmaal. Sagen vil förft kunne 
afgiöres, naar flere Mynter med tydeligere Legender vorde 
bekiendte.

.V. De Cypriske Kongers Mynter.
Af de Cyprifke Kongers Mynter ere, fiden jeg lkrev 

min förfte Afhandling, folgende komne mig tilfyne.
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14. En Guld Huuhnynt..*  UGVES......LEM. Kongen 
ftaaende i sin kongelige Ornat, i venftre Haand Rigsæb
let med. Korfet, i den höiere synes han at have et Ban- 
nerj ved venftre Side er en Robe.
Chriftus siddende paa Tronen.

Tre Kobbermynter:
15. + IACOBVS DEI. Den Cyprilke Love.

+ REX Ih.. VS.. L6MCIP. Det Hierosolymitanfke 
Kors. Fig. 8.

IA Cl eller CV DEL... X. Loven.
16. Indfkrivten ulæselig. Dog synes der at ftaae l£R.. CIP. 

Det Hierosolymitanfke Kors. Fig. 9.
+ IAQV.... DEIG.... REX. Loven.

17; .... LE... CIP.... €RM€N. Det Hierosolymitanfke Kors, 
Fig. 10.

Den forfte af d i (Te Mynter ftemmer paa Inskriptionen 
nær, meget overeens med den i förfte Afhandling paa 
Kobber tavlen No. 6 udgivne Mynt, og fta dfæftcr min i 
Anledning deraf yttrede Formodning, at hiin tilhorer 
en Konge Hugo, da ikkun Bcgyndclfes Bogftavet af Nav
net læfes derpaa. Begge Mynters hele Beskaffenhed er 
den samme: Kongens Klædedragt, Krone og Stilling er 
paa dem overensstemmende, kun Sproget er forfkielligt: 
paa den her befkrevne er det gammelt franfk, paa den 
förfte derimod latinlk. Jcg troer altsaa at burde tillægge 
dem begge een og samme Konge, den ogfaä i Europa 
meget berömte Hugo III., som regierede sra 1286-102^: 
Men da han paa denne Mynt kalder fig Konge til Jeru- 
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falem, er den, ligefom den i förfte Afhandling beskrevne, 
flaaet 1271 eller efter dette Aar, da han förfl efter Con- 
radins Hcnrettelfe i Neapel lod sig i Tyrus krone til dette 
titulære Kongerige.

Mynten hvoraf jeg har en Gibsafflobning, har tilhort 
min afdöde Ven Prof, og Ridder Mader i Prag. Afftöb- 
ningen er ifær paa Reverfen meget flet, faa at Typen 
neppe kan erkiendes. Men hvo der er ovet i at kee 
Middelalderens, ikær Byzantinfke Mynter, vil dog let 
flutte kig til at den foreftiller en siddende Chriftus.

En ældre Hugo, maalkee, derfom Kronens Form og 
Klædning kan give noget fikkert Kicndemærke, denfanime, 
hvis Guldmynt jeg har befkrevet i sörfte Afhandling No. 
5; nemlig Hugo I., som regierede fra 1206-1218, tilho
rer formodentlig et Segl eller en Blybulle hos Sebast. 
Pauli *).

•) CoL DipZ. Tewo 11. Tal. V. No. 47.

Kk 2

Kongen siddende paa Tronen i S111 Ornat, i höire 
Haand et Scepter med Kors, i venflre Rigsæblet. Om- 
kring 4< HVGO GRA R€X CIPRI.

En Stadsport med tre T aarne. + CASTELL VM NI- 
COSSC ‘

Til Adverfens Oplysning fortiencr kun den allerede i 
förfte Afhandling berörte Omftændighed at anföres, at de 
Cyprilke Konger pleicde at lade sig krone tvende Gange, 
med den Cyprilke Krone i Nicosia, med den Hieroso- 
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lymitanlke i Famagufta,' indtil Jacob I. afflod denne Stad 
til Genueferne, og Nicosia derpaa blev den enefte Kro- 
ningsftad * •*)).

*) Reinhards Gefchichte von Cypern I. p. 285.
•*) A. L. MiUin Description Jun sceau Jor de Louis XII. Paris 1814.

De tre Kobbermynter behove ingen udforlig Forkla
ring. Jeg har allerede talt i det soregaaende om det Cy- 
pritke Kongeriges Vaaben, S0111 er Loven; ligesom om 
det Hierofolymitanfke: Krykke-Korfet i Midten med fine 
Kors mellem Armene, udentvivl en Allufion paa Chrifti fem 
Vunder. Det findes faaledcs paa et prægtigt Segl af Sta- 
den Jerufalem, fra Aaret 1202, hvoraf jeg har en Teg- 
ning, og livorpaa foreftilles Staden med fme Kirker og 
med Indskriften: CIVITAS CIVITATVM SANCTA HIE- 
RVSALEM; ligefom det og fees paa mange Europæifke 
Fyrfters Vaaben. Endog den franike Konge Ludvig XII. 
forte dette Kors i fit Maieftæts Segl, faavel ved Siden 
af Tronen, omgivet af Lilier, fom og broderet paa den 
kongelige Kaabe; da Karl I. af Anjou havde faaet afftaaet 
de Rettigheder, fo ni Maria, Hertug Frederik af Öfterrigs 
Enke, paaltod at have paa Kongeriget Jerufalem efter lin 
Aland, en Sön af Keifer Frederik II, fom desaarfag i 
Aar 1277 havde i Rom fort Klage over Kong Hugo af 
Cypern, fordi han havde anmatlet fig denne Titel. Paa 
Grund heraf antog Ludvig XII tillige med Titelen Konge 
af Neapel den dermed forbundne Titel af Jerusalem, 
og det dertil hörende Vaaben, hvilket, hvad Vaabnernc 
angik, Anjouinerne ikke havde giort *).

Den förfte af diffe Kobbermynter tilskriver jeg Kong Ja
cob I. Kong Peter II. Efterfölgcr, font dengang hans 
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Broderfdn docte var i Genuefilk Fangefkab, og fom regie*  
rede fra i582-i5g8. Han var den förfte der forte Tite- 
len af Armenien, hvilken han antog efter at den fulftc Kong« 
Leo VI., fom Tyrkerne havde fordrevet, var död i Pa- 
ris. Men paa denne Mynt findes den endnn ikke: Mynten 
er altfaa formodentlig flaaet forinden.

Den anden Kobbermynt hvis Læsning er meget van- 
fkelig, forekommer mig at tilhore den famme Konge. 
Jeg var længe uvis om jcg ikke lkulle lilfkrive den hans 
Son Kong Janus, fom regierede fra 1098-1452, og var 
een af Cyperns bedfte Konger. Men det trcdie Bogftav 
kan dog ikke være andet end et C, og beltenuner derfor 
Mynten.

Den tredie Kobbermynt er af Kong Jacob II. 1160- 
l-iyu. Han var en uægte Sön af Johan II. og Sönnefön af 
Janus. Med den ÆgyptifkeSultans Hielp fordrev han den 
retmæflige Tronarving Dronning Charlotte, formælede 
fig med Catharina Cornara fra Venedig, og döde pludfe- 
lig i fit 55 Aar. Han var den fidlte Konge af Cypern; 
mere skikket, fom Reinhard figer, til at være Anförer 
for en Roverbande end Konge: herlkefyg, vellyftig, 
hævngierrig og grusom. Dog var han aldeles ikke blot
tet for Forftand og Kundfkab; hvilket han viifte ved cle 
gode Anftalter han traf til at forbedre Landets Tilftand 
og selv den aandelige Cultur. Hans efter hans Död födte 
Sön Jacob III. dode fom Barn, og Catharina afftod 
derpaa Kongeriget Cypern til den h. Marcus, for hvis 
Datter Republiken Venedig havde erklæret hende. At 
paa denne Mynt Armenien kaldes Ermenie, er gaiifkc 
overenftemmendc med Tidsalderens Sprogbrug. Saale- 
dc§ ftaaer dette Lands Navn mange Gange fkrevet i de
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franfke Retrais de la Maison dou Temple, som jeg sandt 
i Rom og efter hvilke jeg udarbcidede Statutenbuch des 
Ordens der Tempelherren.

Difle tre Kobbermynter ere i min Samling, tillige 
med en fierde, foni har det samme Præg, Loven og 
Korset af Jerufalem, men faa utydelig en Skrivt, at det 
hidtil har været umueligt for mig at giette hvilken Konge 
den kunde tilhore.

VI.
Endnu er ingen Mynt opdaget af Jerufalems Konger. 

Nogle Blybuller af Kongerne Balduin, Amalrik og Fulco, faa 
og af Kapellet ved den hellige Gravs Kirke, og af Sta
den Jerufalem, ere endnu til, og for det mefte udgivne af 
Pauli. Flere ligge udentvivl i Archiverne. Det famme 
vil være Tilfældet med de Hierosolymitanlke Patriarkers 
Buller. Een af diffe, af Patriarken Albert, hvoraf min, 
for endeel Aar fiden afdöde lærde Correspondent, Hr.
V. Smitmer, Domherre ved Metropolitankirken i Wien 
og Comandcar af Maltefer Ordenen, har fendt mig en 
Tegning, giver jeg her til Slutning, da dens Præg cr 
faa meget interedant.

H ANACTACIC. Chriftus förer tvende Siele ud af 
Fængfelet i Underverdenen. Han holder Patriarkal-Kor- 
fet i Haanden, for ham llaae tvende Figurer i Byzantilk 
Klædedragt.
ALBERT VS lEROSOLIMITANv S PATRIARCHA. Fig. 11.

Patriarken fom her nævnes, Albertus de Castro Gual
ter ii i Diöcefen Parma, var förfl Canonicus Regu- 
laris, blev derpaa 1184 Bifkop i Bobbio, men endnu 
i famme Aar transfereret til Vercelli, hvor han var Bi- 
fkop i 20 Aar. I Aaret i2o4 blev han valgt til Patriark 
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af JerufalemJ 6g tillige udnævnt af Innocentius ITT til Apo- 
ftolilk Legat i Orienten, hvorhen de Franfke og Venetia
nerne dengang giorde det ftore Korstog, ved hvilket det 
latinfke Dynaftie i Conftantinopel blev grundet. Hans 
Legation var beftemt for fire Aar. Hvor fortrolig hans 
Forbindelfe var med Paven, vise de mange Breve til ham 
i Samlingen af Innocentii III. Epistolæ. Som Patriark 
levede han 8 Aar i ftor Agtelfe blant Chriftne og Sara- 
cener. Han gav Munkene paa Bierget Carmel deres Re- 
gel, fom liden i Aaret 1247 blev forbedret af Cardinal 
Hugo de Sancto Caro og Wilhelm Bilk op af Antaraclus. Hans 
Död var voldfom; thi han blev dræbt af en Frank fom 
han havde givet en Ircttefættelfe, juft, da han paa Kors- 
ophöielfes - Dagen d. if Sept. 1214 holdt en Procefllon 
i Acco *).

*) Le Quieu Oriens Chriftianus III. p. 1254.

Hans Blybulle har det egne: at den er bilinguis. 
Ligefom hans Navn og Titel er i det latinfke Sprog, faa 
er Legenden paa Hovedsiden 'H 'Avocaris græfk. Typen 
foreltiller unægtelig Fölgerne af Christi Nedfart til Hel- 
vede og Prædiken for de fangne Aander, ifölge I. Pe
tri III. 19. 20., hvis Befrielfe betegnes ved tvende Figu- 
rer, en mandlig og en quindelig, af hvilke han holder 
den ene, hvis Baand han netop har loft, ved Haan- 
den. Den anden ftaaer takkende med oplöftede Hænder. 
Dette Thema, Chrifti Nedfart til Helvede, findes ofte 
af handlet i den gamle Kirke: faa til Ex. i Evangelium 
Nicodemi ; i nogle for det mefte endnu utrykte Prædikener 
af Eusebius Bifkop afEmifa, i en af Synesii Hymner, og 
paa mange andre Steder; og maafkee at Forestillingen paa 



denne Bulle kunde være va]gt med et polemilk Sideblik 
til Grækerne, soin forkastede den latinfke Lære om 
Skiersilden, hvilken vel kunde af Latinerne fættes i no
gen Forbindelfe med Forestillingen paa Bullen. Ved Chri- 
fti venflre Side ftaae tvende Figurer fom ikke höre til 
det övrigc. Coftumet, ifær Kronerne hvormed de ere 
prydede, hvilket alt findes saaledes paa mange Byzaii- 
tinfke Mynter, foranlediger mig til at troe,' at her Kongen 
og Dronningen af Jerufalem ere aftegnede som Chrifti 
Tilbedere. Legenden 'H ’Ams'cKnf, vifer, at Tidsalde
ren har tænkt sig de fangne Aanders Befriclfe aldeles 
famtidig med Chrifti egen Öpltandelfe. Desuden hedte jo 
Patri ar kalkirken i Jerufalem, i hvilken Chrifti formeent- 
lige Grav var indeholdt, Opstandel se s-Kirken: og en 
Bulle med den samme Foreitilling, af Amalrik Patriark af 
Jerufalem fra n58-ii8o, har til Omtkrivt: AMALRICVS 
SANCTAE RESVRRECTIONIS ECCLESIAE PATRI
ARCHA; ligefom øg Kirken felv sees paa dens Dom*  
kapitels Segl *).

*) &A. Pauli Cod, Dipl, Tab. III, 35. og 36.




