
Griffen ved Møntergade 

Griffen er sammensat af en ørn som forparti, og en løve 

som bagparti. Ørnehovedet har desuden spidse ører. 

Som fuglene og dyrenes konge har den ørnens skarpsyn, 

kraftige næb, stærke klør og store vingefang sammen 

med løvens råstyrke. Griffen menes også at være ædel, 

intelligent, frygtløs, loyal, ærlig og beskyttende, og i 

kamp, vild og utæmmelig. Den har kun en mage, og så er 

det for livet, de finder ikke en ny hvis magen dør. Griffer 

lægger deres æg i en rede i en hule, med en indgang som 

er nem at bevogte. Der ligger altid klumper af guld som 

de har samlet i reden, griffen gør alt for at beskytte sine 

æg og guldet. Griffer er symbolsk gode, de havde endda også en symbolsk betydning i den kristne kirke. 

Griffen kunne bruges som et symbol for Jesus - han var både ”nede på jorden” menneske og overjordisk. 

Dronning Margrethe den 1. adopterede sin søsters barnebarn, Erik af 

Pommern. Hertugslægten brugte en rød oprejst gående grif på en hvid bund 

som deres våbenskjold. Og Dronning Margrethe troede på griffer, hun gav 

endda provst Otto Bosøn et sølvslagent ”drikkehorn” lavet ud af en ægte 

grifklo.  

Erik blev kronet konge for Kalmar Unionen i 1397, 15 år gammel. Mærkeligt 

nok, medens Danmark var blevet til en supermagt, fungerede landets 

pengesystem dårligt. Dronning Margrethe besluttede sig for at der skulle startes 

på en frisk med et nyt møntsystem, nu hvor Erik ”Griffen” skulle være konge. 

Mønterne skulle fremstilles i en nyoprettet møntergård i Næstved og den dygtige hollandske guldsmed 

Gerrit Comhaer blev hyret som møntmester. Møntergården etableredes i en ejendom som lå centralt og 

praktisk ved en sidevej som gik fra Købmagergade ned til Susåen. Formentlig et godt stort solidt 

murstenshus med tegltag, noget lignende den senere nabo Kompagnihuset. Huset har både rummet det 

uforarbejdede sølv og kobber, og færdige mønter klar til brug, så sikkerheden må have haft høj prioritet. På 

de første mønter stod på den ene side ”ERICVS:REX:D:S:N” på den anden side ”MONETA NESTWED”. 

Møntmesteren Gerrit Comhaer blev af de kongelige så betroet at han blev sendt til udlandet flere gange på 

opgaver, der havde med penge eller handel at gøre.  

   



I 1412 flyttede han, for at blive møntmester i Lund. Han døde et par år 

senere og blev begravet i Lund Domkirke hvor han fik en mægtig flot 

gravsten. Midt på stenen var Gerrit Comhaers våbenskjold udhugget, 

udstyret med hjelm med hjelmklæde og en hjelmfigur. Stenen er meget 

slidt, men hjelmfiguren med vinger og spidse ører, må være en grif. At 

Comhaer valgte en grif som hjelmfigur var oplagt, han havde som guldsmed 

og som møntmester i Næstved skullet passe på ”værdier”, og så var han 

desuden kongens mand. 

Da Kong Erik efterfølgende skulle skrabe midler sammen til sine mange 

krigshandlinger, lod han igen underlødige mønter slå. Der blev hældt for 

meget kobber i. Så slemt at det igen blev en valuta, som igen ville bruge. 

Danskerne gjorde oprør og Erik blev afsat som konge. Men han var allerede 

smuttet, hvorefter han levede af at være sørøver! En pudsig skæbne for 

ham som kaldtes ”Griffen” og havde en flot grif på sit våbenskjold. Fremstillingen af mønter i Næstved på 

Møntergården endte i 1425, men sidevejen fra Købmagergade hedder stadig Møntergade.  

Der findes kun en historisk 

fremstilling af en grif i Næstved, 

i Sct. Peders kirke på et 

våbenskjold - Dronning Sophie, 

gift med Frederik d. 2., 

stammede fra Pommern.  

 

 

 

Under anden verdenskrig blev Danmarks guldbeholdning flyttet fra Nationalbankens kælder til USA, 

tyskerne ville ellers have inddraget den. I dag er guldet gemt i the Bank og England, danske mønter bliver 

lavet i Finland og pengesedlerne i Frankrig. Hvem ved hvor lang tid der går, inden fysiske penge forsvinder 

helt. Vi må håbe der er nogle griffer derude som passer bedre på guldet, end Erik af Pommern gjorde.  

Hvis en lidt pudsigudseende fugleskabning cirkler rundt over Møntergade, eller ses siddende på 

Kompagnihusets tag, kan det meget vel være en grif der er vækket til live og kommet hjem til Næstved. For 

at finde sin hule, hvor dens skat af mønter er gemt.  

 


