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Slesvig og dens forgænger Hedeby lig-
ger i dag i Tyskland, men Hedeby var i 
vikingetiden Danmarks driftigste han-
delsby. Den ligger ud til Hedeby Nor 
ved Sliens sydkyst. Slien er en fjord, der 
går 40 km ind i landet fra Østersøen, og 
vragfund afspejler aktiv sejlads. Fra He-
deby er der kun en kort tur over land til 
Hollingsted, hvorfra man via åerne Tre-
ne og Ejderen kan sejle ud til Vesterha-
vet. Hermed undgik man den lange tur 
via Limfjorden eller den farlige sejlads 
nord om Skagen, og Hedeby blev knu-
depunkt for den driftige handel mellem 
øst og vest.

Midt i 1000-tallet flyttede aktivite-
ten et par km nordpå, til Slesvig på nord-
siden af Slien. Udgravninger har påvist, 
at der inden for mindre end et århund-

rede blev bygget kirker, et kongeligt palatium og et aktivt havnekvarter (fig.1). 
Ikke mindst det sidste viser, at Slesvig overtog rollen som handelsknudepunkt, 
en position byen bestred indtil Lübecks blomstring i 1200-tallet. Selvom Dan-
marks politiske tyngdepunkt var flyttet østover til Roskilde og Lund, havde 
Slesvig stadig stor betydning. Den var bispesæde, og kongen opholdt sig jævn-
ligt i byen, der var skueplads for vigtige politiske og kirkelige møder.

Slesvigs mønter
Peter Hauberg udgav i 1900 og 1906 de endnu benyttede referenceværker om 
danske mønter i vikingetiden og tidlig middelalder. Han beskrev en række 
mønttyper præget i Hedeby under kongerne Hardeknud (1035-42), Magnus 
den Gode (1042-47) og Svend Estridsen (1047-74), og en anden række mønter 
præget i Slesvig fra midten af 1100-tallet og frem. Men fra perioden fra om-
kring 1070 til omkring 1150 kendte han ingen. Det vil sige, at netop mens byen 
blomstrede inden for netværket af Nordeuropas vigtigste handelsbyer, havde 
den tilsyneladende ikke egen udmøntning. Det stod i skærende kontrast til 
handelsbyer sydpå og til den danske konges udmøntninger i byer som Aalborg, 
Viborg, Slagelse, Roskilde og Lund.

Som forklaring på paradokset foreslog forskere, at udenlandske mønter, 
der måtte være kommet til byen med handelen, rakte som betalingsmiddel. 
Nogle så endog Slesvig som Nordeuropas vekselcentral, hvor Vesteuropas 
mønter skiftede status til sølvstykker, der blev benyttet til betalinger efter vægt 
i Østersøområdet.

Man ville gerne have kunnet bekræfte disse teorier med møntfund fra 
byen, men trods et storstilet udgravningsprogram fra 1969 til 1984 var der kun 
dukket 24 mønter fra den relevante periode op – det var før metaldetektoren 
og soldning af jord fra udgravningerne (fig.2). Der var en spansk-islamisk guld-
mønt omdannet til broche, et par runemønter fra Lund, enkelte tyske mønter, 
en række hidtil ukendte typer, der ikke lod sig stedfæste, en, der tilsyneladende 

Det har hidtil været en gåde, at der tilsyne-

ladende ikke var præget mønter i de første 

hundrede år af Slesvig bys eksistens.  

Byen var ellers knudepunktet for den liv-

lige handel mellem Vesteuropa og Rusland. 

Den var bispesæde, og dens betydning 

understreges af, at kongen afholdt talrige 

møder her. I 2007 udgravede arkæolo-

ger Hafengang 11 i Slesvig. Et tysk-dansk 

forskningsprojekt har afsløret, at de 75 

mønter fra udgravningen netop må være 

de manglende udmøntninger fra Slesvigs 

blomstringstid.
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Fig.1 
Slesvig by ca. 1100.  
  
The town of Schleswig c. 1100.  
 
Kort: M. Schimmer
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Fig.2 
Slesvig by med fundsteder for mønter 
præget før 1150. Cirklernes størrelse er 
proportional med antal mønter.  
  
The town of Schleswig with find-spots 
for coins minted before 1150. The size 
of the circle is proportional to the num-
ber of coins.  
 
Kort: M. Schimmer
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Fig.4 
Bolværksanlæg III og IV bygget i 1098 og 1099, set fra sydøst. 
Området foran og mellem bolværksanlæggene var åbent vand, 
mens selve anlæggene var fyldt op med jord. Mønterne fandtes 
både i opfyldslag i bolværksanlæg og i affald på fjordbunden. 

  
Wharf units III and IV built in 1098 and 1099, seen  
from the south east. The area in front of and between the whar-
ves was open water, while the wharves themselves were filled 
in with earth. The coins were found both in the fill layer in the 
wharf units and in refuse on the bottom of the fjord.  
 
Foto: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Fig.3 
Luftfoto over Slesvig med angivelse af 
Hafengang 11.  
  
Aerial photograph of Schleswig with 
indication of Hafengang 11.  
 
Foto: L. Hermannsen, Archäologisches  
Landesamt Schleswig-Holstein
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Fig.5
Brolægning af træ foran rester af hus fra år 1100 
bygget oven på bolværksanlæg III, der selv er fra 
1098. Set fra sydvest. 

  
Wooden paving in front of house remains from 
1100, built above wharf unit III, which is itself from 
1098. Seen from the south west.  
 
Foto: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

var fra Utrecht samt nogle formodede norske mønter – alle dem vender vi 
tilbage til. Billedet var med andre ord mudret. I de følgende to årtier kom der 
kun få stykker til.

Udgravningen i Hafengang 11
I 2007 skulle der opføres en bygning på adressen Hafengang 11 (fig.3). Udgrav-
ninger lige vest herfor havde i 1970’erne og 1980’erne afsløret et omfattende 
havnekvarter med ikke færre end syv bolværksanlæg, der efter dendrokrono-
logiske undersøgelser kunne dateres til 1080’erne og 1090’erne. Det stod klart, 
at man måtte foretage en udgravning forud for byggeriet, der jo uvægerligt 
ville ødelægge de arkæologiske spor på stedet.

Resultatet blev endnu to bolværksanlæg med bygge- og udvidelsesfaser, 
der dendrokronologisk kunne dateres mellem 1089 og omkring 1100 (fig.4 og 

5). Anlæggene var bygget ud i vandet fra den daværende fjordbred. De bestod 
af to parallelle trævægge forbundet af en tredje trævæg for enden. Det således 

MØNTER FRA SLESVIGS BLOMSTRINGSTID 1070-1150
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indrammede mellemrum blev straks fyldt op med jord, således at man opnå-
ede en platform, hvorpå der var aktivitetsområder og blev opført bygninger. 
Vanddybden var for lav til, at anlæggene i større stil kunne benyttes som kajer. 
Formålet var tilsyneladende først og fremmest landvinding. 

Det var kun den yderste del af anlæggene, der blev frilagt i udgravningen. 
Deres landfæste lå nord for udgravningsområdet. Derimod blev en del af den 
gamle fjordbund undersøgt. Strategien var med detektor og sold at ivaretage 
så mange genstande som muligt. Resultatet var overvældende. Fyldjorden fra 
bolværksanlæggene indeholdt en del genstande, der kan have ligget i jorden 
allerede før den blev brugt til fyld. Denne jord stammer sikkert fra andre steder 
i byen. Genstandene har således været brugt og tabt på for os desværre ukend-
te steder. De fleste genstande kom imidlertid fra fjordbunden. Her drejer det 
sig sandsynligvis om affald, der var smidt ud i fjorden i bolværksanlæggenes 
brugsperiode (fig.6 og 7).

Skattefund 

Indmålt mønt 

Bolværksanlæg I (1089)

Bolværksanlæg II (datering?)
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Felter med ikke-indmålte mønter

Fig.6 
Udgravningen i Hafengang 11 med 
bolværksanlæg og møntfund. Anlæg-
gene er dateret ved dendrokronologisk 
analyse af årringene i træet fra spuns-
væggene. Nogle mønter er præcist 
indmålt under udgravningen, andre er 
kun registreret inden for felter. 
  
The excavation in Hafengang 11 with 
wharf units and coin finds. The units 
have been dated by dendrochronologi-
cal analysis of the growth rings in the 
wood from the sheet piling. The po-
sitions of some coins were measured 
precisely during the excavation; others 
were only registered within fields.  
 
Kort: M. Schimmer
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Mønterne fra Hafengang 11
Blandt fundmaterialet var der 75 mønter. 22 mønter blev fundet samlet og 
udgør et lille skattefund (fig.8), mens de resterende 53 mønter blev fundet en-
keltvist. Ud over en romersk mønt og en enkelt fra 1600-tallet var samtlige fra 
slutningen af 1000-tallet eller begyndelsen af 1100-tallet. Det er usædvanligt 
mange fra denne periode, som normalt er fattig på mønter. Således er der i 
Roskilde kun fremkommet 10 enkeltfundne mønter fra perioden 1074-1146, 
og i Lund er tallet knap 30 trods en århundredlang tradition for udgravninger 
og fundregistrering. 

Alene af den grund var det oplagt at se nærmere på Hafengangmaterialet. 
Det afspejler aktiv møntbrug i byen. Men det skulle vise sig at blive endnu 
mere spændende, idet der var flere hidtil kun sporadisk kendte typer. Da det 
drejede sig om mønter fra perioden, hvor Slesvig var dansk, var det oplagt at 
bearbejde fundene i fællesskab hen over den nuværende grænse. Det er resul-
tatet af dette tysk-danske samarbejde, der her skal fremlægges.

Et par af mønterne voldte ikke vanskeligheder. En var fra Bardovik ved Lü-
neburg, to fra Frisland og seks fra forskellige jyske møntsteder. Langt de fleste 
var dog af seks forskellige typer, der sandsynligvis kan tilskrives Slesvig som 
møntsted. Når vi skriver sandsynligvis, skyldes det, at flere af typerne ikke bæ-
rer forståelige indskrifter. Man må derfor ty til andre argumenter for tilskriv-
ningen, heriblandt ikke mindst den geografiske spredning af de kendte fund.

Den første af de seks fandtes i ét eksemplar og er af en type, der var vel-
kendt i forvejen (fig.10). Allerede Hauberg henførte den i sin tid til Hedeby og 
Svend Estridsens regering (1047-74). Motivet kopierer den engelske Trefoil-
Quadrilateral-type præget 1046-48, men både stil, vægt og lødighed er dårli-

N

Mønt Bolværksanlæg I (1089)

Bolværksanlæg II (datering ?)

Bolværksanlæg III (1098)

Bolværksanlæg IV (1099)

Bygning (1100)

Plankevej substruktur (datering ?)

176mm x 85 mm

Fig.7 
3D-rekonstruktion af udgravningen i 
Hafengang 11 set fra sydvest. Man ser, 
hvor dybt mønterne ligger i forhold til 
trækonstruktionerne.  
  
3D reconstruction of the excavation 
in Hafengang 11 seen from the south 
west. One can see how deep the coins 
lay in relation to the wooden structures.  
 
Grafik: M. Schimmer
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gere end forbilledets. Indskriften giver ikke mening. Af 
Haubergs otte Hedeby-typer fra Svend falder denne mo-
tivmæssigt uden for rækken og kan være den sidste, idet 
den passer sammen med de følgende typer. Den svenske 
Venngarn-skat, nedlagt efter 1079, indeholdt mindst 52 
eksemplarer af typen. Alt i alt tyder det på en datering til 
midt eller sidst i 1070’erne. Typen er ikke fundet i Hedeby, 
og den er sandsynligvis i stedet præget i Slesvig. I det hele 
taget er der en tydelig kronologisk skillelinje mellem mønt-
fundene fra Hedeby, der går op til ca. 1060, og dem fra Sles-
vig, der er senere. Det giver en god indikation på, hvornår 
flytningen fandt sted.

Den anden type var kendt fra et tidligere enkeltfund 
i Slesvig samt fra skatten fra Danelund ved Ribe, der inde-
holdt 63 eksemplarer. Hertil kan nu føjes to enkeltfundne 
eksemplarer og 21 stykker fra skattefundet i Hafengang-
udgravningen (fig.8 og 11). Også denne type efterligner en 
engelsk mønttype, nemlig Expanding Cross, præget 1050-
53, og heller ikke den har forståelige indskrifter. Fund-
spredningen peger på Slesvig som møntsted, og Danelund-
skatten antyder en datering i 1080’erne. Det bekræftes af 

Fig.8 
Skattefund med 22 mønter fra Hafen-
gang-udgravningen.  
  
Hoard with 22 coins from the Hafen-
gang excavation.  
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig
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typens optræden i Hafengang-udgravningen i et affaldslag, der er aflejret på 
fjordbunden efter bolværksbyggeriet i 1089, men før det i 1098.

Den tredje type efterligner den engelske Short Cross-type fra 1029-35 
(fig.12). Den er kopieret adskillige gange blandt andet i Danmark og Norge. 
Andre eksemplarer af helt samme stil som disse er dog ikke kendt. Der var i 
Hafengang-udgravningen ikke færre end 16 eksemplarer, hvoraf et par styk-

Fig.9 
Mønttype tidligere tilskrevet Utrecht i 
Holland. Nu mener man, den er præget 
i Slesvig ca. 1070. Fra udgravningen i 
Plessenstrasse i Slesvig i 1970’erne. 
Mål 2:1. 
  
Coin type formerly ascribed to Utrecht 
in Holland. It is now thought that it was 
minted in Schleswig c. 1070. From the 
excavation in Plessenstrasse in Schle-
swig in the 1970s. Scale: 2:1.  
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig.

Fig.10 
Efterligning af den engelske mønt-
type Trefoil-Quadrilateral, sandsyn-
ligvis præget i Slesvig i slutningen af 
1070’erne. Hafengang-udgravningen. 
Mål 2:1. 
  
Imitation of the English coin type Tre-
foil-Quadrilateral, probably minted in 
Schleswig at the end of the 1070s. The 
Hafengang excavation. Scale 2:1. 
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig

Fig.11 
Efterligning af den engelske mønttype 
Expanding Cross, sandsynligvis præget 
i Slesvig i 1080’erne. Hafengang-ud-
gravningen. Mål 2:1. 
  
Imitation of the English coin type 
Expanding Cross, probably minted in 
Schleswig in the 1080s. The Hafengang 
excavation. Scale 2:1. 
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig

Fig.12 
Efterligning af den engelske mønttype 
Short Cross, sandsynligvis præget i 
Slesvig i 1080’erne. Hafengang-udgrav-
ningen. Mål: 2:1. 
  
Imitation of the English coin type Short 
Cross, probably minted in Schleswig in 
the 1080s. The Hafengang excavation. 
Scale: 2:1. 
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig
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ker dog er så dårligt bevaret, at bestemmelsen er usikker. Et af stykkerne er fra 
det omtalte skattefund med de 21 Expanding Cross. Op til seks eksemplarer 
fra de tidligere udgravninger i Slesvig, heriblandt et par, der hidtil har været 
anset som norske, kan også knyttes til denne gruppe. Den må på grundlag af 
fundspredningen være præget i Slesvig. Skattefundet med Expanding Cross 
antyder, at typen må være fra 1080’erne. Den er under alle omstændigheder før 
1098/1100, for fyldjorden i bolværksanlægget med denne datering indeholdt 
to eksemplarer.

Den fjerde type er engelsk inspireret, men der findes ikke et helt præcist 
forbillede (fig.13). Der blev fundet tre eksemplarer i Hafengang og to er fra tid-
ligere udgravninger i Slesvig. Typen er ukendt andetsteds. Den må derfor være 
præget i Slesvig. Udmøntningen må være startet senest 1098/1100, da typen 
findes i fyldjord fra bolværksanlægget.

Med den femte type er vi på mere sikker grund, for på forsiden står +EIRIC 
REX (fig.14). Der må være tale om den danske konge Erik Ejegod (1095-1103), 
hvilket bekræftes af typens tilstedeværelse i fyldjord fra 1098/1100. På bagsi-
den ses møntmesternavn, hvor hele fire nævnes: Baldwine, Biornard, Estman 
og Liefwine. På nogle eksemplarer afsluttes indskriften med I H, der måske står 
for Hedeby. Hedeby var op i middelalderen det danske navn for byen Slesvig, 
mens Slesvig var det tyske navn for bebyggelsen allerede i vikingetiden, hvor 
det betegnede stedet, vi i dag kalder Hedeby. Bagsiden er en efterligning af den 

Fig.14 
Mønttype med Erik Ejegods navn, sand-
synligvis præget i Slesvig. Hafengang-
udgravningen. Mål: 2:1  
  
Coin type with the name of Erik Ejegod, 
probably minted in Schleswig. The Ha-
fengang excavation. Scale: 2:1. 
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig

Fig.13 
Engelsk inspireret mønttype, sandsyn-
ligvis præget i Slesvig i slutningen af 
1000-tallet. Hafengang-udgravningen. 
Mål: 2:1.  
  
English-inspired coin type, probably 
minted in Schleswig at the end of the 
1000s. The Hafengang excavation. 
Scale: 2:1.  
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig

Fig.15 
Mønttype med kong Niels’ navn, sand-
synligvis præget i Slesvig. Hafengang-
udgravningen. Mål: 2:1 
  
Coin type with the name of King Niels, 
probably minted in Schleswig. The 
Hafengang excavation. Scale: 2:1. 
 
Foto: Archäologisches Landesmuseum, Slesvig
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engelske Sword-type fra 1077-80. Der var ikke færre end 11 eksemplarer i Ha-
fengang og en i tidligere udgravninger i Slesvig, mens den er ukendt andetsteds.

Også den sjette type bærer indskrift (fig.15). NICOLAUS står for den dan-
ske konge Niels (1104-1134). Desværre kan bagsidens indskrift ikke tydes fuld-
stændigt på de seks eksemplarer fra udgravningen. Allerede Hauberg kendte et 
eksemplar. Det findes på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, og fundstedet 
er ikke registreret. På grund af bogstaverne SW i den kun delvist læselige bag-
sideindskrift henførte Hauberg typen til Roskilde, hvor man fra andre mønt-
typer vidste, at en møntmester Swawi var aktiv. Dog kunne bogstaverne jo også 
gælde en mester i for eksempel Slesvig. I 2005 fandtes et eksemplar i Norder-
domstrasse 10b i Slesvig. Med syv fundeksemplarer i Slesvig må en tilskrivning 
til Slesvig som møntsted i stedet for Roskilde anses for sandsynlig.

Ud over disse typer har Ivar Leimus for nylig ud fra et fund fra Estland 
foreslået at læse +SVEIN REX DANORVM (Svend, danskernes konge) og 
+SLIESVVIOH på en type, der tidligere med forbehold var henført til Utrecht i 
Holland. Den må imidlertid nu tilskrives Slesvig og Svend Estridsen (1047-74). 
Det bekræftes indirekte af et eksemplar i en tidligere udgravning i Slesvig (fig.9). 
Denne type skal dateres før de seks ovenfor omtalte.

Der er blandt fundmønterne et par varianter mere, der kunne være lokale, 
men på det nuværende grundlag vil det være for usikkert at konkludere det. 
Muligvis vil senere fund kunne oplyse os nærmere herom.

Møntvæsenets organisering i Slesvig
Det er tydeligvis den danske konge, der står bag udmøntningen, idet både 
Svend Estridsen, Erik Ejegod og Niels nævnes på mønterne. 

Som nævnt er der kun få udenlandske mønter blandt fundene i Slesvig. 
Det svarer helt til tendensen i resten af Danmark. Talrige fund viser, at de før-
hen altdominerende engelske og tyske mønter i 1000-tallets midterste tred-
jedel blev fortrængt af danske mønter. Kongen ønskede tydeligvis at indføre 
møntmonopol, hvor udenlandsk mønt skulle veksles til sølvværdien, mens 
kongens egen mønt udsendtes til overkurs. Forskellen skulle dække produk-
tionsomkostningerne og ikke mindst skaffe indtægt til kongen, altså en slags 
omsætningsskat.

Det er bemærkelsesværdigt, at de slesvigske typer stort set ikke findes 
uden for Slesvig-området. De mønter, der blev præget i Hedeby i dennes sidste 
tid i midten af 1000-tallet, dukker ellers ofte op rundt om i Østersøområdet. Af 
de syv typer, som vi regner for slesvigske, er det kun de tre første, der findes 
uden for lokalområdet, og det kun med få fund: et i Estland, et i Sverige og et 
tæt ved Ribe. De følgende typer kommer slet ikke uden for bygrænsen. Ud-
møntningerne var med andre ord ikke beregnet for eksport. Det er nok en 
medvirkende årsag til, at de ikke tidligere er blevet fundet i særligt stort antal 
og følgelig hidtil ikke er blevet fyldestgørende fortolket.

Det er også værd at bemærke, at danske mønter fra andre møntsteder 
sjældent forekommer i Slesvig. Den lokale mønt var tydeligvis det gængse 
omsætningsmiddel. Netop i 1000-tallets sidste årtier udvikledes den såkaldte 
landsdelsmønt. Skånske mønter var kun gyldige i Skånelandene, sjællandske 
på den sjællandske øgruppe og jyske i Jylland. På rejse mellem landsdelene 
skulle man veksle. Man må formode, at vekselererne også her har beregnet et 
gebyr til kongen. Hidtil var Slesvigs stilling i dette system ikke kendt, men med 
de nye fund står det klart, at Slesvig havde sin egen lokale landsdelsmønt, der 
var forskellig fra den nørrejyske fra Viborg, Aalborg og Randers.
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Denne erkendelse er af største vigtighed i forståelsen af Slesvigs stilling 
i riget. Vi hører allerede i 800-tallet om kongens jarl i Hedeby. Det har været 
vigtigt med en trofast person til at sørge for forsvaret af grænsen mod Tyskland 
og mod de slaviske obodritter i Østholsten og Mecklenburg. Vi ved ikke meget 
om, hvor selvstændigt disse jarler har kunnet agere. Eilif blev fældet, fordi han 
i 1113 svigtede i kamp mod obodritterne, og kong Niels’ nevø Knud Lavard, 
der var jarl 1115-31, førte en politik, der til tider var i strid med kongen, og 
som nok var medvirkende til, at Magnus, kong Niels’ søn, endte med at slå 
ham ihjel. I 1200-tallet udviklede landsdelen Slesvig sig til et egentligt arveligt 
hertugdømme, der kunne handle selvstændigt i forhold til den danske konge-
magt. Med mønterne fra Hafengang kan vi nu føje en ny brik til puslespillet om 
udviklingen i Slesvigs status. Allerede her i 1000-tallets slutning skilte Slesvig-
området sig ud, i alt fald møntmæssigt, dog under den danske konges kontrol.

De syv mønttyper dækker perioden fra 1070’erne til Niels’ regering (1104-
34). Noget tyder på, at de ikke blev brugt på samme tid. Skattefundet med de 
21 Expanding Cross og den enlige Short Cross viser, at kun én type blev brugt 
ad gangen. Det samme ses indirekte i skattefundene fra Danelund ved Ribe 
og Venngarn i Sverige. Disse indeholder som eneste Slesvig-mønter kompakte 
grupper af henholdsvis 63 Expanding Cross og mindst 52 Trefoil-Quadrilateral. 
Disse mønter må have forladt Slesvig en bloc på to forskellige tidspunkter. Dette 
svarer til, hvad vi ser i møntfund fra andre dele af Danmark, hvor nyeste type 
også dominerer. Det skyldes sandsynligvis det såkaldte renovatio monetæ-sy-
stem, der består i indførelsen af en ny mønttype med jævne mellemrum. Heref-
ter var kun den nye mønttype gyldigt betalingsmiddel, og ældre mønter skulle 
omveksles. Fra senere kilder ved vi, at det skete til en lavere kurs, og gevinsten 
tilfaldt kongen som en slags formuebeskatning.

Hvis vi regner med de syv typer fra 1000-tallets tre sidste årtier og starten 
af Niels’ regering, har der været typeskift omtrent hvert femte år. Med vor nu-
værende viden kender vi kun én mønttype fra Niels’ regering. Om det betyder, 
at man bibeholdt den gamle type ud over de fem år, eller om det blot afspejler, 
at vi endnu ikke har erkendt Niels’ sene typer, må stå hen. Måske frembringer 
nye udgravninger nye typer, ligesom Hafengang-udgravningen gjorde. Det ville 
ligeledes kunne belyse, om Knud Lavard slog egne mønter, eller om han blot 
slog sig til tåls med at udmønte i sin kongelige farbrors navn.

Konklusion
Møntvæsenet i Slesvig var velorganiseret fra byens begyndelse. Kongen var 
møntherre og fik indtægter fra veksling af udenlandske mønter, gamle mønter 
og mønter fra andre landsdele. Det må have krævet et administrativt apparat til 
at organisere møntombytningerne og prægning af nye typer med jævne mel-
lemrum. Det krævede et magtapparat til at gennemtvinge accept af kongens 
monopolmønt, for det kostede jo møntbrugerne –, vi ville vel i dag kalde dem 
skatteborgerne –, penge at skaffe sig ”kongens mønt”. Kongen havde med an-
dre ord kontrol over administrationen og handelen i byen. Men kongen havde 
allerede på dette tidlige tidspunkt udskilt hele eller dele af det senere hertug-
dømme Slesvig som et særskilt område, noget, der måske bar kimen til områ-
dets mere selvstændige stilling senere i middelalderen.
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ENGLISH SUMMARY

Coins from the heyday of Schleswig, 1070-1150

The article is the result of a Danish-German cross-disciplinary numismatic-
archaeological collaboration with the aim of exploring the history of the bor-
derland. Hitherto no coin production has been known from Schleswig from 
the period c. 1070-1150, which is otherwise a heyday for the town’s interna-
tional trade (fig.1). The excavation at Hafengang 11 in 2007 (figs.3-5) produced 
75 coins, many of types not found elsewhere (figs.2, 6-8). These are probably 
the missing coins from Schleswig (figs.9-15). They demonstrate a well organized 
coinage system in which foreign and older coins were to be exchanged for new 
local ones against a fee to the mint owner, the Danish King. The coin types were 
not the same as in the rest of Denmark and show Schleswig’s special status in 
the realm. The well-documented archaeological contexts of the finds permit us 
to get very close to how coins were used and lost in the harbour in Schleswig. 
Schleswig stands out as particularly active in the use of coins compared with 
other Danish towns, where coins from this period are rare. 
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