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Koldingfj ordskatten
-  en møntskat fra 1700-tallet

Af Jørgen Steen Jensen

I begyndelsen af 1991 fremkom et stort og 
interessant skattefund i forbindelse med byg
gearbejderne på det nye Hotel Koldingfjord, 
oprindelig bygget som julemærkehjem for 
børn, senere Koldingfjordskolen m.v. Finde
ren var Ib Nielsen, der var projektleder og an
svarlig for ingeniørfirmaet Islef s ombygning 
af det store smukke hus. Fundstedet ligger i 
Nørre Bjert sogn, der indtil 1924 var en del af 
El tang sogn.

Under sin færden i området havde Ib Niel
sen på en skråning fundet to samlinger af 
mønter, i alt 117 stk., liggende i jordens over
flade (i 4-5 ems dybde). Fundet blev som da
nefæ anmeldt til Museet på Koldinghus, men 
p.g.a. finderens arbejde for sit firma i udlan
det gik der et par måneder, før det nøjagtige 
fundsted blev udpeget og efterundersøgelser 
igangsat. En grundig undersøgelse på ste
det ved Koldinghusmuseets detektorekspert, 
Gunnar Larsen, førte til, at endnu 507 supple
rende mønter blev fundet. Under behandlin
gen på Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, 
Nationalmuseet, blev det samlede antal møn
ter opgjort til 630 stk., idet der siden også 
var indkommet enkelte løsfundne mønter. 
Blandet sammen med de mange mønter fand
tes skår af en grøn glasflaske, der sandsynlig
vis oprindeligt har rummet skattens mønter. 
Mønterne stammede fra perioden 1693-1748 
og var fordelt på følgende mønttyper:

62 stk. 24 skilling, også kaldet ortsdaler 
16 stk. 16 skilling eller markstykker

253 stk. 12 skilling
245 stk. 8 skilling 

13 stk. 4 skilling 
1 stk. 2 skilling

Disse, i alt 590 mønter var alle præget i det 
dansk-norske dobbeltmonarki, henholdsvis 
fra København, Kongsberg i Norge og Glück- 
stadt/Rendsborg. Desuden var der fra hertug
dømmet Holsten-Gottorp 38 stk. 6 schilling 
lybsk, fordelt på årene 1722-1726. Fra bispe
dømmet Lübeck, der bl.a. bestod af Eutin i 
Holsten, var der en enkelt 6 schilling lybsk, 
præget 1724 af hertug Christian August, og 
herudover var der en enkelt 4 schilling kurant 
fra byen Lübeck, 1728, i alt 2 stk.

Det samlede antal fundne mønter var såle
des 630. Slutmønterne er de to norske 24-skil- 
linge fra 1748, og de daterer skatten. Man må 
antage, at skatten er gemt hen nogenlunde i 
dette år, ellers ville nogle af de senere år også 
have været repræsenteret. Det samlede påly
dende på alle mønterne i fundet var 6796 skil
linge, idet der tages hensyn til diverse værdi
nedsættelser. Det var godt 70 rigsdaler.

Man kan forsøge at omregne de 70 rigsda
ler til arbejdsløn. Det kan anføres, at dagløn
nen for arbejdere, der lønnedes af staden Kø
benhavn midt i 1700-tallet, var 16 skilling eller 
1 mark. Det vil sige, at summen udgjorde 420
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Nogle a f fundets mønter, som var præget på Kongsberg i 
Norge. Den smukke såkaldte 'paryk-otteskilling” med 
Frederik 4. blev senere i århundredet ofte omdannet til 
vesteknapper. Her vises en a f de ældste fra  1700. Des
uden to otteskillinge fra 1727 med møntmestersignatur 
for henholdsvis H. C. Meyer (HCM) og den kommission 
(C), som bestyrede mønten på Kongsberg, efter at mønt
mesteren var arresteret p. g. a. bedrageri. En delig fundets 
yngste mønt -  slutmønten -  fra Frederik 5., årstal 1748, 
pålydende 24 skilling (også kaldet ortsdaler eller kvart
daler, da der gik 4 på en rigsdaler til 96 skilling).

dages lønning for en arbejdsmand, hvilket -  
med en seks dages arbejdsuge -  svarede til 
betydeligt mere end en årsløn.

På landet, hvor kontanter formentlig var 
sjældnere -  meget er jo langt op i tiden blevet 
ordnet ved naturalier uden brug af kontante 
penge -  har beløbet formentlig været endnu 
mere imponerende. Men man må også gøre 
sig klart, at den sociale spredning i indtæg
terne dengang var større end nu, og de 70 
rigsdaler var i samfundets top ikke noget 
særligt imponerende beløb.

Fundet fra Hotel Koldingfjord er, så vidt det 
kan ses ved gennemgang af fundprotokollen i 
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Natio
nalmuseet, det største fund fra perioden 1700- 
1750.

I Møntkabinettets fundprotokol fra 1860 er 
registreret et andet møntfund i en mose “ved 
El tang ved Kolding” med yderårene 1693- 
1724 -  også fundet i en flaske, men de nær
mere fundomstændigheder er ikke angivet. 
Værdien af disse mønter har liggert mellem 
51 og 59 rigsdaler.

Vi kender ikke til nogen ydre katastrofe, 
som kunne have tilskyndet en indbygger i sog
net til at gemme formuer af en størrelsesor
den, som der her er tale om. Men Vivi Jensens 
beretning, som er fremdraget fra en historisk 
skildring af sognet, kan give en mulig forkla
ring.

Koldingfj ordskatten er indført i Den kongelige Mønt- og 
Medaillesamlingsfundprotokolsom nr. F P 5149. Fundet 
fra  1860 harFP 218. En række møntfu nd fra det tidlige 
1 700-tal gennemgås a f nærværende forfatter i Nordisk 
Numismatiske Årsskrift 1991, s. 153-169.
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