
Dālderis – liela nomināla sudraba monēta, kalta daudzās Eiropas valstīs no 16. gadsimta 

sākuma līdz pat 20. gadsimta sākumam. Daudzu Eiropas valstu un valdnieku savulaik 

kaltie dālderi veido apjomīgu, interesantu un vizuāli pievilcīgu Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja Monētu kolekcijas daļu. Te sastopami ne tikai tie dālderi, kas savulaik 

bijuši apgrozībā Latvijas teritorijā, bet arī kolekcionāru iecienīti krāšanas objekti, kas 

darītu godu jebkurai lielai monētu kolekcijai. 

Kopš 13. gadsimta otrās puses naudas starptautiskajā apritē bija tādas zelta monētas kā 

Florences guldeņi, Venēcijas cehīni jeb dukāti, Ungārijas un Reinas guldeņi. No 

sudraba kaltā sīknauda (denāri, feniņi) bija kļuvusi neērta aprēķinos. Laika gaitā 

monētas bija kļuvušas bezvērtīgas, sudraba daudzums tajās bija samazinājies līdz 

minimālam. Ceļš uz augstākas vērtības maksāšanas līdzekli no sudraba sākās jau 1266. 

gadā, kad Luī IX (1226-1270) Tūrā (Francijā) izkala 4.22 gramus smago groturnuā 

(Tūras lielo denāru). Tam vācu zemēs sekoja graša tipa monētas (lat. denarius grossus).  

Pēc Venēcijas monētu parauga l482. gadā Tiroles lielhercogs Sigismunds (1439-1490) 

Hallas monētu kaltuvē izlaida 12 kreiceru vērtu sudraba monētu, 1484. gadā sudraba 

monētu – pusguldineru, bet 1486. gadā – guldineru, kas atbilda Reinas zelta guldeņa 

vērtībai.  

Zelta un sudraba vērtības attiecība šajā laikā bija 1:l2,proti, vienam zelta gramam 

atbilda l2 grami sudraba. Augstās raudzes un lielā nomināla dēļ šīs monētas tika 

izvestas no valsts, visbiežāk uz Itāliju, kur no tām kala savu vietējo sīknaudu.  

Nākamais posms augstvērtīga maksāšanas līdzekļa no sudraba radīšanā Eiropā ir 1500. 

gada naudas reforma Saksijā, kad Fronauā pie Annabergas sāka kalt guldeņgrašus – 8 

monētas no 15 lotu vērtās sudraba mārkas, kas katra svēra 29.23 gramus, bet tīrais 

sudrabs tajā bija 27.4 grami. Zelta un sudraba vērtības attiecība tirgū tika rēķināta kā 

1:10.84. Arī kaimiņu zemēs drīz vien pārņēma šo Saksijas monētpēdu, tostarp arī grāfu 

Šliku valdījumos Joahimstālē. 

Guldeņgraši drīz vien kļuva atdarināšanas cienīgas monētas, vispirms Saksijā. No 1518. 

gadā Bohēmijā (Čehijā) Joahimstāles monētu kaltuvē grāfu Šliku (Schlick) valdījumos 

pēc Saksijas monētu parauga izkaltā guldeņgraša radās dāldera nosaukums (vāc. Taler, 

Nīderlandes daalder, amerikāņu Dollar, Krievijā jefimok, jefimka). 

  Arī Livonijas monētniecība drīz vien reaģēja uz novitātēm Eiropā, izkaļot 

1515.-1516. gadā sudraba mārkas un vērdiņus, bet jau 1525. gadā, ordeņmestra Voltera 

fon Pletenberga laikā, sudraba dālderi. Kopš tā laika periodiski dālderi tika kalti arī 

Rīgā. No 1581. gada dālderi te naudas sistēmas pamatā nomainīja mārku. Pēdējais 

dālderis Latvijas teritorijā izkalts 1780. gadā Kurzemes un Zemgales hercogistē. 

Līdz ar augtākas vērtības maksāšanas līdzekļu ieviešanos radās nepieciešamība arī 

noregulēt monētu kalšanas kārtību (likumdošanu). Vācu Nācijas Svētās Romas 

Impērijā atsevišķajos garīgajos un laicīgajos valdījumos pastāvēja savi atšķirīgi monētu 

kalšanas noteikumi. 16. gadsimts iezīmējās ar to, ka vācu  lielvalstī tika izdoti vairāki 

impērijas likumi, kas reglamentēja naudas lietas: ķeizara Kārļa V 1524. gadā Eslingā 

un 1551. gadā Augsburgā izsludinātie likumdošanas akti un Ferdinanda I laikā 1559. 

gadā Augsburgā atkārtoti izdotā “Impērijas monētu kārtība” (Reichsmünzordnung), kas 

noteica guldeņgrašu jeb dālderu kalšanu un apriti Vācijas monētniecībā. 



Latvijas teritorijā atrastajos depozītos lielā skaitā ir pārstāvēti arī Nīderlandes dālderi, 

kas kalti gan Nīderlandes Savienoto Provinču Republikā, kura izveidojās Nīderlandes 

ziemeļu daļā 1579. gadā (Utrehtas ūnija) un kurā ietilpa 7 provinces (Holande, Zēlande, 

Utrehta, Gelderna, Overeisela, Frīzija, Groningena), gan dienvidu provincēs, kuras 

palika Spānijas Habsburgu varā un kuras pārvaldīja Spānijas karaļa iecelts vietvaldis. 

Kā uzskata daudzi autori, līdz pat l8. gadsimtam Nīderlandes galvenā 

“eksportindustrija” bija monētu kalšana un monētu eksports. Pēc Amerikas atklāšanas 

Eiropā sāka ieplūst lētais sudrabs primitīvi kalto dālderu, tā saukto Schiffpesso (kuģa 

pesso), veidā. Šīs monētas daudzās valstīs augstās sudraba raudzes dēļ kalpoja kā 

izejmateriāls savas naudas kalšanai, arī Nīderlandē. 

Kopš 1583. gada Holandē tika kalts valstsdālderis ar bruņās tērpta Orānijas Vilhelma 

krūšutēla atveidojumu, ko drīz vien pārņēma arī pārējās provinces. Tautā šīs monētas, 

kuras kala no 1583. līdz 1603. gadam, dēvēja arī par “prinča dālderiem”. 

Arī Nīderlandē 15. gadsimta otrajā pusē sāka kalt lielas sudraba monētas – 

guldeņgrašus, kas 1518. gadā ieguva dāldera nosaukumu un atbilda zelta guldeņu 

vērtībai. Zelta guldeņus kopš 1559. gada sāka dēvēt par “Goldgulden”.  

Sudraba guldeņus sāka kalt Nīderlandes Savienoto Provinču Republikā 1601. gadā, un 

tie līdzinājās 28 stīveriem, bet no 1679. līdz1838. gadam sudraba guldenis bija 

Nīderlandes galvenā monēta. 

Nīderlandes ziemeļu provincēs (kopš 1575. – Holandē, bet kopš 1589. arī pārējās) 

iesāka arī citu vienveidīgu monētu – “lauvas dālderu” (nosaukums no heraldiskā lauvas 

attēla uz monētas) - kalšanu 36 stīveru vērtībā, kas tad arī kļuva par starpvalstu 

tirdzniecības monētu. Pat amerikāņu kolonisti lietoja šo “suņu dolāru” (dog – dollar), 

tā nievājoši pārdēvējot diezgan nekvalitatīvi attēlotos lauvas. Šīs monētas prāvā skaitā 

ir atrastas vairākos Latvijas 17. gadsimta depozītos. 

Nīderlandes dienvidu provinces Spānijas karalis Filips II (1556-1598) novēlēja savai 

meitai Izabellai, kura bija precējusies ar Austrijas lielhercogu Albertu (1599-1621), kas 

kļuva par Spānijas Nīderlandes vietvaldi. Alberta un Izabellas (uz monētām – 

Elizabete) ieviestā monētu sistēma palika nemainīga vairāk nekā 150 gadus. – 1612. 

gadā tika uzsākta lielo sudraba monētu – patagonu (krusta jeb Alberta dālderu) - kalšana 

(atbilda 48 stīveriem). Alberta dālderi kļuva par vienu no galvenajām tirdzniecības 

monētām visā Eiropā, ieskaitot Krieviju. Daudzās valstīs sāka kalt lielās sudraba 

monētas pēc Alberta dālderu monētpēdas, arī Kurzemes un Zemgales hercogistē. 

Burgundijas krusts uz Nīderlandes monētām parādījās jau 1576. gadā Spānijas karaļa 

Filipa II laikā, kad sāka kalt tā sauktos Burgundijas dālderus. Šis krusts atkal tika 

attēlots uz Alberta dālderiem. Pateicoties krusta attēlojumam uz dālderiem, tie tautā, 

folklorā un pat rakstītajos avotos dēvēti arī par krusta dālderiem. 

Dālderis bija ne tikai liela vērtība, bet arī gandrīz trīs gadsimtus galvenā pasaules 

tirdzniecībā lietotā monēta. Dāldera tipa monētas tika kaltas un bija apgrozībā līdz pat 

20. gs. sākumam. Tajās zemēs, kur nebija sudraba atradņu, dālderus izmantoja arī kā 

izejmateriālu vietējo monētu kalšanai. Latvijas teritorijā atrastajos 17.–18. gadsimta 

depozītos parasti ir tikai pa kādai dāldera tipa monētai, taču atrasti arī depozīti, kuros 

dālderu ir daudz. 


