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I foråret 2015 blev der på en mark ved Hollø-

se fundet en vikingetidsskat på i alt 42 mønter 

dateret til 1060´erne. Ved den efterfølgende 

arkæologiske udgravning kunne det sandsyn-

liggøres, at skatten blev gravet ned ved en 

større sten. Skattens sammensætning af 

mønter har medvirket til at belyse den foran-

dring, der skete i perioden. Mønternes vægt i 

sølv, som værdigrundlaget ved handel, blev 

således i 1000-tallet afløst af et system, hvor 

mønternes pålydende værdi var større end 

sølvværdien og var garanteret af kongen. Det 

var starten på den udvikling, som vi kender 

det i dag, hvor der slet ikke er sølv i mønterne 

længere, og det er Nationalbanken, der på 

statens vegne står for garantien.

Når man kører nordpå fra Helsinge ad Kildevejen, 

passerer man kort før Tisvilde et vejskilt på venstre 

hånd, Holløse står der. I dag er det en mindre be-

byggelse med villahaver og sommerhuse, en lille 

forstad til Tisvilde. Drejer man ad vejen ind til Hol-

løse, vil man opleve resterne af en landsby med en 

velbevaret bindingsværksgård og en fin lille bygade.

Det er nu ikke denne landsby, vor historie hand-

ler om, men derimod et rigtigt skattefund man som 

Holløse-skatten  
– 42 mønter fra en brydningstid 
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barn drømte om at være med til at finde. Det blev 

til virkelighed med fundet af skatten tæt ved Hollø-

se. Den består af 42 mønter fra 1000-tallet. 

Skattefundet
Det hele begyndte en forårsdag i 2015. Henrik Ras-

mussen, en af museets meget flittige amatørarkæ-

ologer, gennemsøgte med sin metaldetektor en 

mark ved Holløse, hvor der endnu ikke var sået, et 

sjældent syn på den tid af året. Efter tilladelse fra 

ejeren og forpagteren kunne Henrik ikke dy sig for 

en hurtig aftentur på marken. Få minutter efter var 

der gevinst. En mønt, så lidt efter endnu en og i 

løbet af turen blev det til tre mønter. Da Henrik 

kom hjem og fik set nærmere på mønterne, opda-

gede han, at de alle måtte være fra 1000-tallet. 

Mønter fra denne tid er langt fra hverdagskost. Da 

de var fundet tæt ved hinanden, kunne meget tyde 

på, at fundene stammede fra en skat. Museum 

Nordsjælland blev kontaktet, og det blev aftalt, at 

Henrik skulle se, om flere mønter ville dukke op. De 

efterfølgende dage fandt Henrik ikke mindre end 

12 mønter. Nu var det sikkert, at der måtte være 

tale om en skat. Med midler fra Slots- og Kultursty-

relsen gennemførte museet en udgravning på ste-

det for at finde resten af skatten. 

Ved den arkæologiske undersøgelse, der fandt 

sted i slutningen af august 2015, blev der yderligere 

fundet 30 mønter. Da vi begyndte udgravningen, 

håbede vi først og fremmest at finde selve nedlæg-

ningsstedet og måske rester af den beholder, hvori 

skatten var lagt. For det andet var det håbet, at skat-

ten var nedgravet i nærheden af en bebyggelse, ja 

måske under gulvet i et hus. Desværre var ingen af 

tingene tilfældet. De eneste aktivitetsspor, der blev 

registreret, var en grube fra ældre jernalder, der var 

næsten 1000 år ældre end skatten. Med andre ord 

var det eneste tegn på en nedgravet skat den store 

koncentration af mønter spredt i pløjelaget, som 

sås inden for et lille område.

Den, som gravede skatten ned, må have haft no-

get at huske stedet på, et træ, et dige eller måske en 

stor sten. Det sidste er en besnærende tanke, for lige 

der, hvor koncentrationen af mønter var højst, blev 

der ved undersøgelsen fundet en del muldfyldte af-

tryk af sten. Stenene er sikkert fjernet i nyere tid, 

fordi de har været til gene for dyrkningen. 

Ud over at skattefundet er spændende i sig selv, 

så rummer det en større fortælling – nemlig fortæl-

lingen om skabelsen af det danske møntvæsen. 

Mønterne 
Holløse-skatten giver os et væsentligt bidrag til Dan-

markshistorien. Skatten stammer fra en brydnings-

tid, hvor vikingetidens nordiske høvdingesamfund 

blev afløst af middelalderens kongemagt og integre-

ret i den kristne europæiske kulturkreds. De skriftli-

ge kilder til denne udvikling er få og spredte, så her 

indtager de arkæologiske kilder en særstatus.

Henrik Rasmussen 

afsøger fundstedet 

med metaldetektor i 

forbindelse med den 

arkæologiske 

undersøgelse. 
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Blandt de arkæologiske fund udgør møntfunde-

ne en kategori for sig, der giver oplysninger om 

aspekter af samfundet, som de øvrige kilder tier 

om. Siden metaldetektorens indtog i dansk arkæo-

logi i 1970’erne bliver der hvert år fundet ti gange 

så mange mønter som før, og det giver helt nye 

muligheder for analyser. Holløse-skatten er et ek-

sempel herpå. Den kan dateres til 1060’erne. Det 

ved vi, fordi den indeholder mønter præget i årtier-

ne op til dette tidspunkt, hvorimod mønter fra star-

ten af 1070’erne og frem er fraværende i skatten. 

Samtidig er der kun enkelte ældre mønter i skatten 

– de fleste af mønterne var næsten nyprægede. I 

Holløse-skatten er 40 ud af de 42 mønter danske. 

Derudover er der en tysk og en engelsk mønt. Vi 

ser den samme dominans af nye danske mønter i 

andre skattefund fra samme tid. Det gælder ek-

sempelvis to skatte, der er fundet indenfor de sid-

ste 15 år med detektor, nemlig Freerslev-fundet 

ved Hillerød og Reerslev-fundet ved Hedehusene. 

Hvis vi derimod ser på andre lidt tidligere skatte-

fund, der stammer fra tiden op til midten af 

1000-tallet, spiller de udenlandske mønter en me-

get større rolle. Der er altså en klar tendens mod, at 

danske mønter fortrænger udenlandske i møntom-

løbet. Det var ikke noget, der bare skete af sig selv. 

Den, der stod bag, var sandsynligvis kongen, for 

han tjente gode penge på at tvinge folk til at bringe 

deres udenlandske og gamle mønter til mønt- 

smedjen. De blev nemlig betalt til sølvprisen, mens 

kongens mønt blev udsendt til en overkurs på må-

ske 5-10 % i forhold til sølvprisen. Forskellen betal-

te for produktionsomkostningerne og var samtidig 

en indtægt til møntherren. Møntherren var i dette 

tilfælde kongen, Svend Estridsen, som regerede fra 

1047 til 1074. 

Der var brug for et administrativt apparat til at 

organisere møntprægningen. Håndhævelsen af 

kongens møntmonopol og tvangsveksling til dan-

ske mønter krævede et magtapparat fra kongens 

side. Skattefundenes sammensætning giver med 

andre ord indirekte vidnesbyrd om moderniserin-

gen af samfundet. Netop national møntprægning 

og kontrol med møntbrug var almindeligt i Vest-

europa, men nyt i Norden. 

Set fra møntbrugernes synspunkt var det selvføl-

gelig en ulempe at skulle betale en slags afgift for 

at få mønter. Der var dog også fordele. Hidtil havde 

mønter været brugt efter vægt. Det var metallet – 

sølvet – der gav værdien. Derfor kunne man også 

bruge smykker og barrer til betaling. For at få det 

hele til at stemme, klippede man ofte smykker, 

De første 12 mønter fra 

fundet. 

Foto: Henrik Rasmussen.
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mønter og barrer i stykker. Og for at tjekke sølvets 

kvalitet, testede man mønterne ved at bøje dem og 

stikke i dem med en kniv. Godt sølv er nemlig 

blødt, mens kobberblandet sølv er sprødt. Med det 

nye system gjaldt hver mønt for en alment accep-

teret pålydende værdi – en penning – så man slap 

for besværet med at veje sølvet og diskutere dets 

lødighed. Tilliden til de nye mønter var dog nok 

endnu ikke helt på plads, for i Holløse-skatten er 

langt de fleste mønter – også de nyeste – bøjede, 

og mange har knivhak – de såkaldte pecks. I den 

næsten samtidige skat fra det nærtliggende Freers- 

lev er denne praksis allerede ophørt – vi er virkeligt 

i en overgangsperiode. Nogle af mønterne i Hollø-

se er fragmenterede, men det skyldes i flere tilfæl-

de landbrugsskader. Enkelte er klippet halve, men 

det var en udbredt praksis for at benytte mønten 

som en halvpenning.

Mønter blev præget i en række byer rundt om i 

Danmark. I Holløse-skatten er der flest fra Roskilde, 

Holløse-skattens mønter 

stammer fra Danmark, 

England og Tyskland, 

hovedsageligt fra 

Roskilde og Lund. 

Kortet viser det 

forholdsvise antal 

mønter i skatten: 

1. England 

2. Aarhus 

3. Tyskland 

4. Slagelse 

5. Lund 

6. Roskilde

7. Holløse
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En af runemønterne. Foto: Henrik Rasmussen.

Skatten indeholdt en ny mønttype slået i Aarhus. Foto: Henrik Rasmussen.
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der jo også var det møntsted, der lå tættest på, og 

som var Sjællands vigtigste. 22 mønter, altså lidt 

over halvdelen af skatten, stammer herfra. Fra Sla-

gelse er der kun én mønt, og fra Sjællands tredje 

møntsted i Ringsted slet ingen. Derimod var der 

hele 15 mønter fra Lund i Skåne, der jo var en del 

af Danmark indtil 1658. Lund var landets vigtigste 

møntsted. Her blev i 1060’erne og starten af 

1070’erne præget mønter med runeindskrifter. 

Man ved ikke helt hvorfor, men en forklaring kan 

være, at det var en national markering i opposition 

til de frembrusende latinske bogstaver. I midten af 

1070’erne gik man imidlertid tilbage til de latinske 

bogstaver, så runemønterne blev i det store billede 

bare en kort episode. Dem er der syv eksemplarer 

af i Holløse-skatten.

Derimod er jyske mønter sjældne i sjællandske 

skatte fra denne periode. Det er også tilfældet i Hol-

løse, hvor der kun var to mønter fra Aarhus. Aarhus 

var som møntsted kun aktivt i en kort periode under 

Hardeknud og Magnus, og møntstederne i Ørbæk 

(ved Limfjorden), Viborg og Hedeby var meget 

mere produktive, så man ville nærmere have for-

ventet mønter fra disse byer end fra Aarhus, men 

det er altså ikke tilfældet. Den ene Aarhus-mønt er 

af en meget sjælden type, hvor man på forsiden 

kan læse kong Magnus den Godes (1042-47) navn 

og på bagsiden møntmesterens navn Lifsig og ud-

møntningsstedet Arosie – det er et af de tidligste 

belæg for byen Aarhus’ navn. Den anden Aar-

hus-mønt er en helt ny mønttype, der slet ikke var 

registreret før fundet af Holløse-skatten.

Sammenfattende kan man sige, at hvis vi ikke 

havde haft møntfundene, ville vi slet ikke have vidst 

noget om disse forhold, som er vigtige for forståel-

sen af samfundets opbygning og Danmarks inte-

grering i Europa for 1000 år siden.
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