
B. W. Luxdorphs 
Indberetning

om

nogle gamle Danffe Mynters Provelse i Aaret 1764.

ringer der sin Notts med sig, at man ved Smeltning undersoger gamle 
Mynters Ledighed, faa er Sagen derimod ikke frie fra sine visse Vanske
ligheder. De beste og rigeste Mynter, hvilke egentlig (Fulk give Foden 

tilkiende, ere for den storste deel allerede lange siden omsmeltede, og, fom Pytha- 
gori|F< Sieele, have vandrer meere end eet Stempel igiennem. Af de faa, 
som Ilden kand have sparet, findes ikkun enkelte Stokker hos en og anden El- 
ffere af Alderdommen, og, da Archimedis $or|eg, imod visse andre ForfogerS 
Natur, bedre kokkes i det store, end i smaat, faa var det lige faa lidet at 
forlange af Ejeren, at han ffulle lade Prägen forderve, for at udfinde Kornet, 
som af Kong Hiero, at lade sin konstige Guld-Krone omsmelte, for at oplyses 
om Guld-Smeddens LErlighed. Af de ringere Slags haves vel storre Forraad; 
men her moder den samme Fortreedelighed ved Vcrgtens, som hisset ved Gehal« 
tens, Undersogning. Den vanartigeSkaarpe, som indfatter det lidet Solv, de 
holde, har ej kundet imodstaae Jordens fortcrrende Rost, hvoraf mange Stok, 
ker have mistet over halvparten af deres r«tmcrssige Tyngde.

Ikke desto mindre, da nogen Oplysning, i hvor liden den end maatte verre, 
er dog altiid bedre, end flet ingen, haver jeg, da en temmelig Merngde af adffillig 
Slags gamle Danffe Mynter ved en Hændelse vare komne til mit Eftersyn, tcenkt, 
at jeg burde giere et Forsog paa, om ogsaa denne Skat kunde udbringes til 
noget?

Den dertil udfordrende Hielp behovede jeg til Lokke ikke lcrnge at soge efter. 
Jeg fandt strap hos Vardiinen ved den Kongelige Banque, Velcedle Mr. Müller, 
saa stor Artighed og Reedebonhed i dette fald, at jeg fast undsaae mig ved, som 
Ubekiendt, uden Jndffrcrnkning at ben otte mig deraf; helst da det er et Arbeide, 
som kraver Tud og Umage,svakker Ojnene paa meere end een Maade, og ikke kand 
vare movrsomt for den, som efter Embeds Medfor daglig dermed (Fal omgaaes.
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714 Indberetning om
Udfaldet af de Prover, hvilke jeg hidindtil (thi han har lovet mig samme 

Velvilligheds herefter) haver ham at takke for, er det, som jeg nu haver den ZEre 
ak meddeele dette hoje Selskab.

No. i. Henfores til Waldemar I. See Bircherod p. 8z. og Laverentzens 
Mufeum Tab. 25. No. 30. (a) En Konge; thi han har Zepter i den 
hojre, og ZEblet, med Korset paa, i venstre Haand. (b) En Biskop, 
med hoj Hue. Den hejre Haand oploftet til at lyse Velsignelsen, og i den 
venstre en Hyrde-Stav eller Lituus.

Disse synes alle at vcere opkaagte: Men derimod er Prägen desto kiem 
deligere. De ere 5^-lodig. Vagten er meget ulige. Den der blev prover, 
vejede kun r^Richtpfenninge, eller 14^ Eß. Hvoraf folger, at der ffulle gaae 
292-ßSlk. paa Mark brutto , og 501 Stk. paa Mark fiin. Stokket ffulle 
holde 8j Eß flint Solv, og vare 25 ß vcerd. Men derimod vejede 72 Stk. 4 Lod
som gier kun 288 Stk. paa Mark brutto, og, naar jeg legger alle Omstandig« 
hederne sammen, troer jeg sikkert at kunde vurdere dem til 256 Stk. paa Mark 
brutto» som da glor 438^ Stokker paa Mark fiin. Altsaa ffulle hvert Stokke 
veje 2s6Richtpfenninge eller 17 Eß) holde omtrant to Eß firm Solv, og vare 
vcerd 2^ß.

No. 2. Henfores as Bircherod p. 8'5". til Sverre , som regierede i Knud den 
6tes Did. (a) K loden i en Rose, (b) X med 5 halve Manner, og li
ge saa mange smaaeRmiddeele omkring.

Er gN (maaffee 3f) lodig. 63 Stk. vejede 4 Lod, men den provede 348 Richt-Pf. 
eller 27/^Eß. Gaaer paa Mark br. 188-H Stk., Mark fiin SaSitjf? Stk. 
Stokket holder i fiim sMß, og er i^ß vcerd.

Nøi 3. Waldemar den andens. Birch, pv 91. MuC Tab. 27. No. 41,

a) Inden i: NADo; DAn. Omkring : WALDEMAR. REX.
b) Inden i: R. Omkring: NICHOL A. EPL alt med Munke-Bog

staver.
Er K-l'odig. Vejer 3-42 Richt-Pf. eller 22M Eß. Mk.br. 191M Stk., Mk.f. 

876^7 Stk. Holder fim 5 Eß. Vcerd t^ß.

No. 4. Abels. Er maaffee den samme, som findes hos Bircherod p. 97. og tt 
denfskstei den andenPille, smit i Miifeo, Tab. 28. No 46.

aj Et Kors, i hvis 4Vinkeler ABEL med Munke-Bogstaver.
b) En
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b) En Biskops-Stav imellem 2' fmaaeKors, og en liven Ring over den. 

Er zßlodig.Vejer288 R.Pf. eller 19|- Eß. Mk. br rzyfstk. Mk. f. io$7rrffc 
Holder fiin 4f Eß. Vard i^ß-

No. 5. Eric Glippings. Birch, p. ros. Muf.Tab.28. No. 51.

a) En Dolk/ imellem en sexkanter Stierne ogen aftagende halv Maane. 
Omkring ERICUS REX *

b) En Nogle imellem r Kloverblade. Omkring: DANORUM

Er 3f lodig. Vejer 296 R Pf. eller 19H Eß. Mk. br. 22iff stk. Mk.f. 
9 lofljl stk. Holder fiin 5^ Eß. Vcrrd if|.

No, 6, Waldemar Chriftopherföns. Birch, p 115. Muf. Tab. 28. No. 5F.

a) To Piller eller Romerske Eer-Tall, avskilte ved 3 fmaae Ringe. Om
kring : WALDEMARUS.

b) Et breedt Kors, med en liden Ring i hver Vinkel. Omkring: REX 
DANORUM.

Er 3 Lod 6f Green, eller 3ff, lodig. 60 Srk'vejede 4 Lod, altsaa Stokket 
18^ Eß. Mk.br. 240 stk. Mk. fiin 1142^ stk. Srskket holder kun i 
fiinr 3f Eß/ og kand vcrre ß. eller ff ß. ver rd.

No. 7. En Mynt stagen i Lund. MufTab. 2>.No. 29.

a) En Dolk, imellem to halve Maaner.
b) Den hellige Laurentii Zern-Rsst.

Er 3ff lodig. Vejer 296 R.Pf. eller 19& Eß. Mk.br. 22iff stk. Mk, f. 
1045/^7 stk. Holder fiin 4f Eß. Vcrrd 1-^

No. 8. En Mynt, ska^vcere stagen i Rof kilde. Muf. Tab. zj. No. 39.

a) Et dobbelt Kors, og i dets Vinkler: REX. * »
b) Er ligedannet dobbelt Kors , i hvis Vinkler fire aftagende halve 

Maaner.

Er 2f f todig. Vejer382R.Pf.ellerzsMEß. Mk.br. i7if?f ftf. Mk.f. 
932tViYt (Ä fik. Holder fiin 4f Eß. Vcrrd izß,
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______________ Indberetning om
Da nu denne Prove hermed erril Ende bragt, stoddervel en anden, for mig 

»Urene, tilbage: Men jeg veed ej, om det er mig raadeligt ak anstille samme, da 
jeg forud seer- ar jeg ikke flipper saa vel fra den, som Hr. Müller fra sin.

Min Agt er at undersoge, hvad Navn man skaltillegge disse Mynter, eller, 
hvad de ere flagne til ar gaae og gicrlde for: Og jeg binder mig fornemmelig til 
No Z. 4. og 5., om hvis Alder ej kand tvivles.

Dette kand Proven ikke leere oS: Thi, lange forend de bleve flagne, vare 
allerede de gyldne Tiider forsvundne, da Mynten rigtig forestillede der, den blev 
udgivet for. Ingen Ting svarede da meere til sit Navn. Fiint Solv var i 
Waldemar den andens Tiid allerede kun iz-lodig. En Mynt, som holdt 
12 Parter Kobber mod 4 Parter Solv, kaldtes derfor lige fuldt en Solvpem 
ge- Af en Mark i Vagt , blev, i staden for 192 Penninge eller en Mark i Tall, ud- 
myncet 2,3 , ja fleere Mark i Tall, og saa fremdeeles.

Det er ustriidig Mynte-Ordninger , fom her kand give der beste Lys; Men, 
da det endog er en stoer Slumpelokke, ar krasse paa saadanne Mynter, der 
noje svare til deres Beskrivelse i Anordningerne, hvor meget storre Morkemaae 
man da ikke vandre i , naar man endog maae favne disses Veiledning.

Alle disse Vanffetigheder, og den deraf flydende Frygt for at tage feil, ssal dog 
ikke hindre mig i at fremsatte min Meening. Om ikke andet var, kunde den, 
maastee, give fleere Anledning til ak eftertanke Sagen nojere, og jo fleere Si
der en Ting bliver betragter paa, jo snarere kauman vente at faae Indsigt i dens 
vasenllige Beskaffenhed.

Jeg kand da af alle Omstandigheder ikke rettere flutte, end at disse Mynter 
fkal henregnes under deres Tall, som kaldtes penninge, eller,paa de Tilders Latin, 
Denarii. Men mitBeviis bliver af der Slags, som i Logica kaldes Demonftra- 
tio apogogica: Der er mig ikke faa lat at gotgiore, alder just er sii a, som, or Det 
ikke vel kand vare anderledes.. At trllegg« demen mindre Vardie, ganer ej vel 
an: Thi der forholdt sig med vore Marker og vore penninge, som med de Gra- 
kers Talenrer og (Dbolcr.

— nihil eft Obolo - ve minus , majus- ve Talentoi 
Jmet hoiere, end Mark, og intet ringere, end Pengeø
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717nogle gamle Danske Mynters Prsvelse
Hætte dem hojere, gaaer maastee endnu mindre an, i Henseende til den, 

paa de Tilder umaadelige, Priis, somden fiine Mark da stulle være udbragt i-

Den Mynt, som folger næst efterPenninge, op ad at regne, er Hviide, 3 paa 
En Skilling. Antager man, atsaadanneblevesiagnépaadenTiid, hvoraf da fol- 
gelig 48. stulle gaae paa den raa Mark, saa bliver den fiine Mark udbragt i 
No. 3. til 185 fe» i No. 4, ril over 22 fe, og i No. 5. til næsten 19 fe. Det, 
te er saa uhorr en Priis i det izde Aarhmidrede, atjeg ror sige, derpaa neppe 
stal findes Exempel.

Lader mandem derimod blive penmnge, til 192sik. paaMarken,saagiver 
den fiine Mark i No. 3. ikke fuldt 4f fe. Erindrer man sig der hos, hvad af Mr- 
kebistop Anders Sunefens Oversættelse af den Skaanste Lov klarlig sees, og som 
jeg i foregaaende Afhandling nærmere haver oplyst, ar, nemlig, penmnge 
paa den Tnd vare saa forringede, ar der gik zo af dem, i staden for 24, paa en 
Ore, hvilket strap gier, at den fiine Mark ej har kündet udbetales af Mynten for 
meere, end omtrent for 3^ fe; og man endelig sætter, at Kongen har maatkio- 
be i blodig Solvfor fiint Solv, saa fi-nes Mynte-Foden i disse penmnge temme
lig vel at stemme overeens med Solv-Priifen paa de Tilder, da den Skaanste 
Lov i 5te Bogs 14 Kap. siger, at der stal gaae 3 Mark i Penge paa een MarkSolv, 
hvilket desuden er en Middel-TaM, som Loven har sat, i Henseende til at Priisen 
paa Solv steeg og faldt, ligesom paa andre Vahre. Men her maae jeg doa 
ikke fordolge enZndvending, som kand gjores mig i Henseende til Vægten.

Man veed, at en penning ikke bor veje meere, end ^Deelafen Mark - 
Der er saa langt fra, at nogen Mynt plejer at svare til den Vægt, den har 
Navn af, at man tvmimod næsten altiid finder, ak 2, 3, ja fleere, Mark i Tall 
udbringes af een Mark i Vægt. Akdiffe Mynter ved Brug og Slid, og an
dre Tiliælde, i saa mangfoldige Aar, intet skulle have tabt af deres Tyngde , er 
fast ikke troeligt: Og, alt dette uagtet, befindes No. z. saa overvægtig, at en 
Mark i Vægt ikke er tilstrækkelig til at frembringe 192 saadanne. Ja af No 2 
gaaer der endnu mindre, nemlig 188, paa den raa Mark.

Hertil kand jeg ikke svare andet, end at det maastee i Waldemar öen am 
dens forste Regierings-Aar har været Brug, at siaae Mynterne noget tnngere vaa 
det at de , endog efter at de vare gangne igirnnem Tiidens bidende Tand /kun
de beholde deres Vægt. Man har alrsaa lagr nogle Stokker paa Vägtstaalen', 
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7iS Indberetning em nogle gamle Dansse Mynters Provelse.
efter at de ere vejede, men forend Mymemesteren udleverede dem til Undersaat- 
terne, eller til Kiobmanden, som havde bragt Metallen paa Mynten, for at faae 
mynter Penge deraf, og disse Stokker have da varet er Tilgift.

Sporges Der om No. 4. og 5., saa kand jeg 'ikke andet svare, end, ae maa- 
ffee har man da begyndt paa at giore Mynten ringere af Vagt, for at vinde saa 
meget meere til Slagstat, og at det efterhaanden saaledes uformcerkt er tilgaaer, 
indtil det er blevet kiendeligt, at iZ, r, eller fieere, Marker i Tall ere myntede 
af een Vagt-Mark.

Saaledesstuve manda, efter denne min Gietning, for Waldemar den 
andens Fangsel have mynret Stokker lige efter Vagten, fliont man ved 
Gehalten har vidst at rene det saaledes, arden fiine Mark er udbragt til saa 
meget, som Nodvendigheden og Lejligheden udkravede.

Efter hans Fangsel har man begyndt, men langsom og uformarkt, at stak
ke Vagten, uden at forbedre Lodigheden, hvilket, som bekiendt, fradenTiidaf, 
har taget alt for meget Overhaand.
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