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Skandinaviska Imitationer i fynd
från Danmark, del 2: Nørremølle
Av Bo Gunnarsson
Bakgrund

I

NNUM nummer 1, 2013 finns första delen i en publicering av Skandinaviska Imitationer från Danska fynd med huvudsaklig inriktning på fynd från Bornholm. Studien gjordes under ett par dagar
sommaren 2011 men tiden visade sig inte på något sätt vara tillräcklig för att kunna studera alla de fynd som gjorts sedan 1997 då Brita
Malmer lanserade sitt imponerande corpus The Anglo-Scandinavian
Coinage c. 995-1020 (Malmer, 1997).
Sommaren 2012 kunde författaren under ytterligare ett par dagar
fortsätta studierna av det omfattande material som Nationalmuseet i
Köpenhamn förfogar över. Även denna gång kunde studien finansieras genom ett resebidrag från Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning. Liksom föregående år hade museet på ett föredömligt
sätt förberett mitt besök. Det var med stor glädje och inspiration som
jag återvände och möttes av Helle Horsnæs som lotsade mig till studiesalen och de fyndmaterial som hon taget fram för mina studier.
Som förberedelse inför studieresan gjordes även denna gång en
genomgång av potentiellt intressanta fynd med utgångspunkt från
Kulturarvsstyrelsens “Arkæologiske udgravninger i Danmark”, AUD.
Ett översiktligt material över arkeologiska utgrävningar för åren 19842005 finns att ladda ner från internet i pdf- format ("Kulturarvsstyrelsen", 1984-2005). Som beskrivits i förra artikeln är AUD inte en
komplett källa men en bra utgångspunkt för studier. Ett flertal fynd
har upptäckts efter 2005 i det goda samarbete som sker mellan metalldetektorföreningar och danska museer. Ett av dessa är den storartade
silverdepån från Nørremølle som är Bornholms största vikingatida
fynd. Här fick jag tillgång till ett värdefullt material i form av tabeller
från det material som Gitte Ingvardson arbetat fram inom ett projekt
med följande inledande beskrivning:
Projektets formål er en analyse med henblik på publicering af en af
Danmarks største vikingetidsskatte – Nørremølle på Bornholm. Bornholms
placering midt i Østersøen betyder, at øen har spillet en central rolle som
modtager og formidler af såvel materiel som immateriel kultur. Dette afspejles i de bornholmske sølvskatte, der er sammensat af genstande fra en lang
række områder fra de britiske øer i nordvest til Kalifatet i sydøst. Skattenes
indhold og placering i det arkæologiske landskab er en vigtig kilde til at belyse lokale, nationale og internationale magtforhold og fundene er afgørende
for forståelsen af økonomiske og handelsmæssige netværk Østersølandene
imellem samt mellem Østersølandene og det øvrige kontinent.
Resultatet av projektet har senare publicerats i Journal of Archaeological Numismatics 2 under rubriken Nørremølle – the largest viking
age silver hoard of Bornholm (Denmark) (Ingvardson, 2013).
Än en gång visade det sig att två dagar inte var tillräckligt för
att kunna gå igenom allt material som fortfarande väntar på att bli
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detaljstuderat, så förhoppningsvis kan det bli tillfälle för ytterligare
forskningsbesök i den stimulerande miljö som Nationalmuseet i Köpenhamn med dess personal erbjuder.
I första delen, publicerad i NNUM nr 1, 2013 identifierades 41
skandinaviska imitationer i fem fynd från Bornholm: Døvregård
(Bodilsker socken), Slamrebjerg (Bodilsker), Lillegærde (Østerlarsker),
Gyldensgård (Østermarie) och St Egebygård SØ (Åker). De fynd som
kunde studeras i sin helhet eller i tillämpliga delar under detta andra besök var följande: Sex från Bornholm, Stensebygård (Bodilsker
socken), Nørremølle (Nexø), St Gadegård (Pedersker), Kannikegård
(Vestermarie), Dalegård (Åker), Munkerup (Åker), ett från Fyn, Fyns
Hoved (Dalby socken) och ett från Själland, St Valby (Ågerup socken). Totalt kunde ytterligare 76 Skandinaviska imitationer (varav fyra
fortfarande oidentifierade) registreras med bl.a. sex Olof Skötkonung
(från The Classic Series, (Malmer, 1989, s. 59)) och två exemplar av
Knut den Store med titel som kung av Danmark.
Resultatet från studierna 2012 kommer att delas upp i två artiklar
där denna omfattar det stora fyndet från Nørremølle.

Nørremølle
Nørremøllefyndet som upptäcktes i augusti 2006 är det största vikingatida fynd som gjorts på Bornholm. Fyndet består av 2,5 kg silver
fördelat på totalt 1451 objekt varav 1194 mynt. Förutom mynten finns
bitsilver som till största delen kommer från smycken med sannolikt
slaviskt ursprung. Av mynten är merparten, ca 70% tyska men här
finns även tidiga islamska mynt, engelska mynt och drygt 50 skandinaviska imitationer av anglosaxiska mynt och dessutom även vad
som bör klassas som slaviska imitationer.
Depån grävdes ut av Bornholms museum och de arkeologiska undersökningarna visade att den var nedlagd några få meter från två
nedbrända hus. Silvret hade förvarats i en flatbottnad keramikkruka
av baltisk typ och deponerats tidigast (t.p.q.) 1024 baserat på ett tyskt
mynt slaget för Hertig Bernhard II, 1024-1045.
Fyndet har publicerats i en mycket omfattande artikel av Gitte
Ingvardson i Journal of Archaeological Numismatics 2 under rubriken
Nørremølle – the largest viking age silver hoard of Bornholm (Denmark) (Ingvardson, 2013). I artikeln finns en övergripande bestämning av de ingående mynten. I de kontakter som jag har haft med
Ingvardson skriver hon; Som du nok kan se af min Nørremølle artikel,
er det ikke mønttyper, der har mit største fokus, men mere de overordnede
sammenhænge mellem møntgrupper, umøntet sølv og arkæologiske data.
Inom ramen för studien har det inte funnits utrymme för tidsödandet arbetet med att stampbestämma samtliga mynt på detaljnivå. Det
bidrag som tillkommer i denna artikel är en kompletterande bestämning av de skandinaviska imitationerna i materialet, och i något fall
en korrigering av den övergripande bestämning som gjorts.
Ytterligare tre stampidentiska förvirrade Long Cross-imitationer
ingår men dessa bedöms inte vara skandinaviska imitationer p.g.a.
den låga vikten och porträttets mycket upplösta stil. Mynten är sannolikt slaviska och i synnerhet med bakgrunden av den stora delen
slaviskt smyckesilver i fyndet.
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Figur 13

Figur 14
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Figur 15
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Figur 18

Fyndkatalog
Kolumnerna i fyndkatalogens tabeller följer i huvudsak uppställningen
som återfinns i Comm. NS 4 och 9.
1. S tampbeteckning enligt
Comm NS. 4 och 9,
(Malmer, 1989),
(Malmer, 1997)

4. F yndbeteckning, kommentar, (BGxxx) B.
Gunnarsson identitetsnummer

2. Avbildad, fig nr

5. Vikt (g)

3. S ingel (S), länk (x-L) eller
stampkedja. Ett plustecken (+) efter stampkedjenumret indikerar att
kedjan utökas genom det
aktuella myntet

6. M
 ått (mm). När måttet
står inom parantes avser
det ett böjt mynt
7. Stampställning (°)

8. S kador, fragment.
e kantskada
I ca 7/8 eller ca 95-80%,
II ca 3/4
III ca 2/3
IV ca 1/2
V ca 1/3
VI ca 1/4
VII ca 1/6 -1/8

10. B
 öjd
0 platt mynt utan spår
av böjning
(0) svagt böjt utan ås
1 1-2 ggr
2 2-3 ggr
3 minst 3 ggr
+ kraftigt böjd, ca 45°
11. Hål/Spricka, H/V

9. P ecks, åtsida/frånsida/
kant

De nya exemplaren som identifierats under studien kommer att få sin
individnummer dokumenterade i den planerade volym 18 i Comm. NSserien. Utgivningsår för volymen är ännu inte fastlagt.

Nexø, Nørremølle
Heijne; fynd -, FP 8165, BMR 3419
Följande tre mynt finns upptagna som imitationer I G. Ingvardsons sammanställning varav
två av dem är stampbestämda. Dessa var inte tillgängliga vid besöket och kunde därför
inte studeras närmare;
..
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--
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--

0/11

1
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S
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1,34

17,7

0

--

0/6

2+
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S
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Åtsida snedpräglad (BG990)
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8/3
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Fyndsammansättning

Geografisk attribuering Antal mynt Andel i %

Det som är påfallande med fyndsammansättningen av de skandinaviska imitationerna är att endast en dansk stampkedja, kedja 105,
är representerad och att mer än 50 % av mynten är attribuerade till
Sigtuna. I sigtunamaterialet ingår tre mynt av sannolikhetskategori
3, vilket innebär att de med viss tvekan hänförs till Sigtuna (Malmer,
2010, s. 50).

Norr- Sigtuna, Kat 1

13

28,9

Norr- Sigtuna, Kat 2

7

15,6

Bland mynten som ingår i kedja 105 finns två stampidentiska mynt av
typen Last Small Cross (LSC) som på åtsidan, stamp 9.640, bär Knut
den Stores titel som kung av Danmark. Förebild för imitationen var
den sista mynttypen under Ethelreds regering i England som bedöms
ha präglats under perioden c. 1009-1017. Frånsidan hos de två mynten, 9.1756, är helt förvirrad men är ytterligare kopplad till en stamp
med Knut angiven som kung av Danmark. Det är genom dessa två
läsbara stampar som Malmer hänför kedjan till Danmark och Lund
som myntort (Fig. 11).
En annan LSC- stamp, 9.628, men med Knut angiven som engelsmännens kung finns med i fyndet. I Comm NS 9 är åtsidesstampen kopplad till tre olika frånsidor, alla med läsbara inskriptioner. En
av stamparna anger Beorhtnoth som myntmästare med omskriften
+BRITHNOD MO LVD medan de två andra har Thorketill med
inskriptionerna; + ÐORCL MO LVND respektive + ÐORCETL
MO LVN. En fjärde, tidigare okänd frånsida kan nu kopplas till åtsidan 9.628 genom fyndet från Nørremølle. Det är återigen Thorketill
som är angiven som myntmästare på myntet men med stavningen
ÐORCETL MO LVND (Fig. 13).
Malmer har gjort en initial kronologisk uppdelning av kedja 105 i
fyra delar benämnda 105:A-105:D, där hon inledningsvis definierat
105:A som den äldsta och 105:D den yngsta delen. I 105:D är distributionen av stamparna mycket komplex och svår att rita på ett överskådligt sätt i stampdiagrammet. Malmer beskriver det som behovet
att rita det som en 3-dimensionell bild. Helt klart är att blandningen
av stampar från olika tidsperioder ger sken av en ostrukturerad verksamhet i mynthuset. Dock har hon i sitt fortsatta resonemang summerat det med att kedja 105 verkar bestå av tidsmässigt två delar, en
äldre och en yngre med en gräns genom 105:B. Ytterligare forskning
och utveckling av just del 105:B har gjorts av författaren som publicerats i en artikel i Samlad Glädje 2009, med rubriken Den gäckande
Kedja 105 – spåret av en vikingatida myntunion? (Gunnarsson, 2009).
Här har 105:B delats upp i två delar, dels 105:B1 där även kedja 113
kopplats och dels 105:B2.
Om man gör en mappning av mynten i Nørremøllefyndet mot
placeringen i stampkedjan så ser man att de med få undantag är placerade i den komplexa delen 105:D. (Fig. C). Kopplingen 604-1791-601
är inte verifierad av författaren. Kombinationen 604.1791 är beskriven
av Ingvardson men myntet var för tillfället inte tillgängligt vid mina
studier (Ingvardson, 2013). Det som är anmärkningsvärt är att de är
så väl samlade inom kedjan. För att förtydliga kopplingarna inom
kedjan så visas de aktuella mynten isolerat i en förenklad stampkedjebild (fig. C). Några av stamparna från Malmers originalritning har
flyttats för att göra bilden tydligare. Det finns, med ett undantag,
aldrig mer än en stamplänk mellan varje stampkombination som
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Tabell 1. Geografisk fördelning av de
Skandinaviska Imitationerna i fynde

Nørremølle och kedja 105

Skandinaviska Imitationer i fynd från Danmark, del 2: Nørremølle

Norr- Sigtuna, Kat 3
Syd- Lund, Kedja 105

| Bo Gunnarsson

Fig. A. Fördelning av mynten i Tabell 1
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B

D

C
B

Fig. B. Del av kedja 105 där de i
fyndet ingående mynten och dess
stampkombinationer har markerats
i rött. Kopplingen 604-1791-601 är
inte verifierad av författaren.

D

Skannad från Comm NS 9 och redigerad av författaren.
Fig. C. Förenklad bild av stampkopplingarna enligt fig. C för att
tydligare visualisera hur nära de är
kopplade till varandra.

C
mynten i fyndet representerar. Undantaget är 9.628 med den nya
Thorketill- frånsidan som har fyra stamplänkar till närmaste andra
kombination ur fyndet. Det är inte osannolikt att nya fynd och nya
stampkombinationer kopplar de läsliga stamparna i komplexet kring
9.628 till gruppen med stamparna med Knut angiven som kung av
Danmark. I sin helhet tyder koncentrationen på att mynten har sitt
ursprung från en kort och intensiv präglingsperiod eller att de “samlats på hög” under en längre period för att vid ett visst tillfälle sättas

10
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i omlopp. Oavsett vilket så styrker det Malmers summering att gränsen
mellan den äldsta och yngsta delen bör ligga inom 105:B och möjligtvis
i den uppdelning som författaren gjort genom 105:B1 och B2. En motsvarande plottning av sigtunamaterialet från fyndet och då de 10 mynt
som ingår i kedja 10/11/14 visar inte samma homogena samling i kedjan
som ovanstående i kedja 105.
Det som är egendomligt med 105:D är den stora blandningen av
stampar av olika typer och därmed tidsperioder. Här återfinns det som
med största sannolikhet är importerade engelska stampar, en HibernoSkandinavisk stamp, 9.733 samt frånsidesstampen 9.1211 med Asthrith
som myntmästare i Norge. I ett fynd från Broby Bro i Täby, som är beläget mindre än tre mil fågelvägen sydost om Sigtuna, finns ett mynt
med stampkombinationen 9.129.1723 slaget på fyrkantig plants vilket
är vanligt förekommande i sigtunapräglingar men sällan i den danska
myntningen. Frånsidan till detta mynt är kopplat till en åtsida, 9.403,
med högervänt porträtt vilket också betraktas som ett indicium för Sigtuna. Fortsätter man i denna gren av kedjan finns det forskning som visat
nya länkar med koppling till en stor stampkedja från York (Gunnarsson,
2009). Ytterligare ett mynt på fyrkantig plants, med stampkombinationen 9.115.1105, såldes på Künker auktion 217 hösten 2012 (där bestämt
till 9.162.1105 men en närmare analys visar att åtsidan 9.162 är identisk
med 9.115). Detta är bara ett axplock av de märkliga samband som finns
i den sena gåtfulla delen av kedja 105. Det är helt klart att en djupare analys är värd att göra för att ge komplexiteten en bättre klarhet.

Nya stampar och slaviska imitationer
I fyndet finns det sex tidigare inte registrerade stampar. En viss reservation bör dock läggas in då några stampar bör studeras djupare.
Thorketill- stampen som har nämnts ovan är den enda läsliga, de övriga fem har totalt förvirrade inskriptioner. Fyra mynt med åtsidan 9.233
finns med i fyndet. Tre av dessa har stampkombinationen 9.233.1216
medan det fjärde myntet har en ny okänd frånsida. Jämför man åtsidorna
så ser man vissa små olikheter som tyder på att stampen har graverats
om eller förbättras (Jfr fig. 1 och 2). Åtsidesstampen avbildad i fig. 15 har
slående likheter med stamp 9.387 (Malmer, 1997, s. 409) och måste vara
skuren av samma hand.
Det finns dessutom tre stampidentiska mynt i fyndet som avviker stilmässigt så kraftigt att jag vill klassificera dem till att vara slaviska imitationer och dessutom styrkt med bakgrund av allt slaviskt smyckesilver
som ingår i fyndet. Ett av dessa mynt finns avbildat i fig. 17. Ytterligare
ett mynt i fyndet med Malmers beteckning 9.app2038 är troligtvis slaviskt. Malmer tar upp två exemplar, ett från ett polskt fynd och ett som
förvaras i Warszawa National Museum (Malmer, 1997, s. 595). Exemplaret
i Nørremøllefyndet återfinns i fig. 16.

Förkortningar
AUD
Arkæologiske udgravninger i Danmark
BMR
Bornholms Museum, Rønne
Comm NS 	Commentationes de Nummis Saeculorum IX- XI in Suecia Repertis, Nova series
Comm NS 4 Malmer, The Sigtuna Coinage c. 995-1005, 1989
Comm NS 9	Malmer, The Anglo-Scandinavian Coinage c.995-1020, 1997
FP	Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet, København, Fyndprotokoll
KMK	Kungliga Myntkabinettet, Sveriges ekonomiska museum, Stockholm
SMH	Malmer, Den Svenska Mynthistorien. Vikingatiden ca 995-1030, 2010
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Rättelse
I artikeln om Skandinaviska Imitationer i fynd från Bornholm publicerad i NNUM Nr. 1, Februari 2013 har frånsidan på myntet
avbildat i fig. 18 råkat bli förväxlad. Korrekt bild är fig. 18 ovan.
Myntet som kommer från Lillegærde, Østerlarsker sn. har
stampkombinationen 9.630.1729a och ingår i den med säkerhet
till Danmark attribuerade kedja 138.
På myntets frånsida kan man läsa + SVARTGOL MO PIBR –
Svartkollr monetarius Viborg.
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Skattefund med falske 1100-tals mønter
på Store Myregård, Bornholm
Af Michael Märcher og Sven Aagaard

P

å den spændende detektorplads Store Myregård i Nylarsker sogn
på det sydlige Bornholm er der siden 1987 ad fire omgange fundet
fem falske mønter, se skema og fig. 1-5. Der er tale om forfalskninger
af mønttypen kong Niels (1104-1134), Lund, Hbg. 2.1 Der kendes ikke
til andre fund eller eksemplarer af disse falske mønter. De fem mønter
er desuden fundet meget tæt på hinanden (fig. 8) 2, og de må derfor
udgøre et lille udpløjet skattefund. Rekonstruktionen af skattefundet
er muliggjort af og et tydeligt eksempel på værdien af;
a) metaldetektorbrugernes store og dygtige arbejde med at redde
forsknings- og formidlingsmæssig værdifuld kulturarv fra destruktion i pløjelag,
b) Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings registrering og bevaring af umiddelbart enkeltfundne middelaldermønter, og
c) detektorbrugernes omhyggelige indmåling (eksempelvis med
GPS) af fundene.
Artiklen er dels en fremlæggelse af mønterne, dels overvejelser om
deres produktionssted, hvorfor der kort ses på de få øvrige bornholmske møntfund fra perioden.

Mønterne
De fem mønter er stempelidentiske (fig. 6), og de er meget simplere
i stilen samt dårligere præget end de ægte mønter (fig. 7). Desuden
er der kun ganske lidt af indskriften gengivet på de falske mønter,
hvor møntbilledet og indskriften i høj grad består af diverse cirkler
og streger. Det bemærkes i øvrigt, at kongens sværd og scepter har
skiftet side på de falske mønter i forhold til de ægte. Stempelskæreren har næppe været opmærksom på at skære motivet spejlvendt
i stemplet, hvorfor møntmotivet i stedet fremtræder spejlvendt på
mønterne. Personen var dog ikke ene om at lave den fejl. Samme fejl
kendes også fra samtidige professionelle møntsteder. Således er adskillige prægestempler anvendt til udmøntningen af Niels, Roskilde, Hbg.
9 graveret retvendt, så eksempelvis portræt eller ‘møntmester’-navn
vender forkert.3
De falske Niels mønter må – bedømt ud fra deres udseende – an1 Peter Hauberg: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146, København 1900. De fem mønter kan i størstedelen af 2014 ses
i Nationalmuseets danefæudstilling. Nogle af de fem mønter har tidligere været omtalt i Jørgen Steen Jensen: The Lund coinage of
king Niels (1104-1134) as illustrated by the hoard from Sct. Drotten (1984), i Kenneth Jonsson & Brita Malmer (red.): Sigtuna Papers.
Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-Age Coinage 1-4 June 1989, Stockholm 1990, 133-138 og Jens Christian Moesgaard:
Gotland og Bornholm i 1100-tallet, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 2009, 7-10. Stor tak til Karsten Kold for fotografering af
fig. 1-5, 8 og 10-11, hvoraf de fleste ikke var nogen let opgave.
2 Se yderligere om andre møntfunds distribution i Vester herred på Bornholm samt generel information om detektorbrug og møntfund på
Bornholm i Helle W. Horsnæs, Michael Märcher & Michael Vennersdorf: A stepping stone in the Baltic Sea. Two millennia of coin finds
and coin use – a case study of Vester Herred, Bornholm, under peer review Journal of Archaeological Numismatics, Bruxelles, 3.
3 Sven Aagaard, Inger Bolt Jørgensen & Michael Märcher, upublicerede igangværende undersøgelser vedr. danske mønter
fra ca. 1095-1134 eksempelvis stempelundersøgelse af Niels, Hbg. 9.
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Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

tages primært at bestå af mere eller mindre rent kobber. Der er ikke
foretaget metalanalyser, og det er et åbent spørgsmål, om de overhovedet indeholder sølv. Mønterne viser ikke tegn på forsølvning eller
anden overfladebehandling, som ellers nok ville være fordelagtig,
hvis de i omsætningen skulle passere som ægte. Deres vægt er 0,340,73 gram. Selv når der ses bort fra vægttab ved opholdet i jorden
og den efterfølgende konservering, er deres vægt lavere end de ægte
mønter, som ifølge Hauberg ligger på 0,82-0,89 gram; mønten på fig.
7 vejer 0,76 gram.
De ægte Hbg. 2 er ikke særlig præcist daterede. På baggrund af de
få skattefund fra perioden, ser det ud til, at typen ikke er fra de første
år af Niels’ regeringstid. Den kan meget vel være slået primært i anden halvdel af samme, måske helt frem til 1134. Med andre ord er de
falske mønter formentlig fra et tidspunkt efter 1120.

14
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Fig. 1-5: De falske mønter.
Fig. 6: Rekonstruktion ved mikroskoptegnemetoden af de anvendte prægestempler ved samtegning af synlige
dele af møntbilledet på de fem mønter
(Figur 1-5).
Fig. 7: Ægte eksemplar af Niels, Hbg.2,
0,76 gram. Nationalmuseet, Den kgl.
Mønt- og Medaillesamling, KP 1626: Nr.
1288 i Haubergs samling (“Fortegnelse
over Museumsinspektør P. Hauberg’s
efterladte Samling af danske og norske
Mønter”, København 1929), købt 1926
for 100,00 DKK.
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Fig. 8: Distributionskort (med mønter og vægte m.v.) over Store Myregård (060303-185), Michael Vennersdorf.
Grå cirkel: Mønt (-600).   Blå cirkel: Mønt (600-1100).   Rød cirkel: Mønt (1100-1536). Niels-mønterne er de fire
røde cirkler øverst i midten.   Pil: Fibula.   Firkant: Brudsølv.   Trekant: Guld.   Gul ramme: Forgyldt genstand.
Gul firkant med kors: Vægtlod.   Rød vægt: Vægt eller fragment deraf.   Sort prik: Anden genstand

Fig. 9: Vægtdele og kobber/kobber
holdige barrer fundet på Store
Myregård.
Den foldede vægt (C31502, x3)
måler 37 mm (længste vægtarm
med gennemboring) x knap 15 mm
(beslaget nederst, som vægtarmene
er monteret på).
På vægtarmen (D326-2002, x17)
er armen 48 mm og midterstykket
12 mm.
Den hele barre (D330-2002, x24) er
66 mm lang og ca. 8 mm bred.
Barrefragmentet (C34573, x13) er
53 mm lang og ca. 17 mm bred.
Nationalmuseet.
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Figur 10

Figur 11

Produktionsstedet
Der er næppe tvivl om, at de ægte mønter er præget i Lund. Derimod
er de falske mønters prægested mere usikkert. Da der kun kendes ét
fundsted, Store Myregård, må det indtil yderligere eksemplarer eller
andet materiale dukker op være det mest sandsynlige bud på falskmøntnerens arbejdsplads. Øvrige detektorfund fra Store Myregård
udelukker ikke lokaliteten som potentielt arnested. Der er fundet genstande fra jernalder, vikingetid og middelalder, blandt andet er en
vægt og en vægtarm fundet tæt på Niels-mønterne, ligesom der også
er fundet vægtlodder og barrer i kobberlegering på pladsen (fig. 9).
Selvom det er nærliggende at kæde de genstande sammen med falskneriet, så er det ikke sikkert, at der er sammenhæng. Det er vanskeligt
at datere de genstande, som bestemt kan være ældre end de falske
mønter, ligesom lignende genstandstyper også findes andre steder på
Bornholm. Med andre ord er det indtil videre usikkert, om (nogle af)
genstandene kan kædes direkte sammen med falskmønteriet.
Mindre sandsynligt kan der i forhold til fundstedet være tale om,
at en person har fået fat i mønterne et andet sted og siden skilt sig af
med dem på Store Myregård. Imod den antagelse taler imidlertid både
mønternes ringe stil, vægt og metal. Desuden sandsynliggør mønternes stempelidentitet, at de altid har været holdt sammen.
Overordnet er det mest sandsynligt, at de ringe, falske mønter er
fremstillet på Bornholm, hvorfor det er nærliggende at se på de øvrige
bornholmske møntfund fra perioden. Generelt er der på Bornholm
fundet yderst få mønter fra første halvdel af 1100-tallet sammenlignet
med 1000-tallet. Det betyder ikke, at der slet ikke fandtes mønter på
øen i første halvdel af 1100-tallet. Vikingetidsmønter fra 1000-tallet var fortsat til stede i et vist, men ret uklart omfang, et betydeligt
stykke ind i 1100-tallet. Det kan enkeltfund af mønter i pløjelaget
ikke bevise, men skattefundet fra Store Frigård4, som tidligst er kommet i jorden 1106, indeholdt 1.085 mønter, hvoraf næsten alle er
udenlandske mønter fra 1000-tallet. Også det nye skattefund fra Smedegård5 (Relikviekorsskatten), tidligst nedlagt 1153, indeholdt mindst
to udenlandske 1000-tals mønter.

De fem falske Niels-mønter
Fundprotokolnummer (inventarnummer)
BMR 1478 (Bornholms Museumsnummer)
Fundet med metaldetektor år
Finder
Vægt i gram

16

NNUM_1_2014_Marts.indd 16

Fig. 10: Niels, Hbg. 1, 0,73 gram,
detektorfundet af Sebastian Lund på
Stangegård, Åker sogn, FP 6086.1.
Fig. 11: Kobberholdig imitation,
0,635 gram, Kilger 3.2.2.1, detektorfundet af René Laursen på Uglegård,
Østerlars sogn, FP 6976.3.
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Fra første halvdel af 1100-tallet er der på Bornholm blot fundet
fem mønter, når der ses bort fra:
• Store Frigård-skatten med blandt andet tre Niels-mønter
• Smedegårds-skatten med blandt andet seks Svend Grathe-mønter
(1146-1157)
• Gotlandske penninge fra ca. 1140-12206
Tre7 af disse fem mønter er Knud V, Roskilde, Hbg. 2, og de stammer
fra en speciel højstatuskontekst, nemlig borgen Lilleborg i skoven Almindingen. Blot to mønter er således fra almindelige, landlige detektorpladser. Det er imidlertid heller ikke to af de mest almindelige
mønter, nemlig en Niels, Hbg. 1 (fig. 10), der qua kantskaden muligvis
har været brugt som smykke, og en kobberholdig/kobber-imitation af
en tysk penning fra Bardowick? ca. 1100-1120, Kilger8 3.2.2.C (fig. 11).
Med andre ord viser manglen på fund af mønter fra første halvdel
af 1100-tallet, at der i denne periode næppe har været udbredt møntbrug med samtidige og/eller indenrigske mønter på Bornholm. Det
åbner for centrale spørgsmål om fastheden af den danske konges greb
om Bornholm, men her handler det om Bornholm som produktionssted for de falske mønter. Det vil formentlig umiddelbart være nemmest at omsætte falske mønter i et velfungerende omløb med masser
af Niels-mønter, hvor folk uden megen skepsis tog imod indenrigske
mønter. Derfor kan de få fund bruges som argument mod Bornholm
som produktionssted. Ligeledes er der aldrig fundet ægte eksemplarer af forlægget (Niels, Hbg. 2) for de falske mønter på Bornholm – og
falskmøntneren må have haft mindst én af disse i hænde.
På den anden side står det klart, at der er fundet fire ægte Nielsmønter på øen, fire forskellige Haubergtyper, så nogle Niels-mønter
har der været på øen. Det kan være, at falskmøntneren vurderede,
at manglen på indenrigsk mønt på øen betød, at det var muligt at
omsætte de dårlige forfalskninger, da mønt-kendskabet hos dele af
befolkningen var beskedent. Måske opgav falskmønteren undervejs
sit kriminelle forehavende eller nåede aldrig at få sat de falske mønter
i omløb – og det er derfor vi kun finder mønterne som et skattefund
på Store Myregård?
Som altid gør nye fund os klogere og medfører nye spørgsmål. I
øjeblikket haves kun et fundsted med et lille skattefund, hvorfor det
indtil videre er mest sandsynligt at tale om 1100-tals falskmøntneren
på Store Myregård.

4 Jørgen Steen Jensen, Kirsten Bendixen, Niels-Knud Liebgott & Fritze Lindahl:
Danmarks middelalderlige skattefund c. 1050-c. 1550, København 1992, bd. 1, nr. 37.
5 Poul Grinder-Hansen, Michael Märcher, Finn Ole Nielsen, Signe Nygaard & Peter Pentz:
Skatten fra Østermarie, Nationalmuseets Arbejdsmark, 2013, 140-155.
6 Der er fundet mindst 16 af disse gotlandske mønter på Bornholm, heraf 12 i Ladegårdsskatten med tpq 1187
(FP 7505; Nanouschka Myrberg: Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220, Stockholm 2008;
Moesgaard 2009) fra Åker sogn.
7 FP 1674.3, FP 2420.1 og FP 8143. Om mønterne fra Lilleborg, se Helle W. Horsnæs, Michael Märcher og Michael Thorsen:
Nyt lys på Lilleborg - Mønter, dateringer og kontekster, Nationalmuseets Arbejdsmark 2014 (under udgivelse).
8 Christoph Kilger: Pfennigmärkte und Währungslandschaften. Monetarisierungen im Sächsisch-Slawischen Grenzland ca.
965-1120, Stockholm 2000. Tak til Christoph Kilger for diverse oplysninger knyttet til det bornholmske fund.
Måske er imitationen fremstillet i Mecklenborg eller Vorpommern, hvor der også er fundet kobberholdige imitationer, se
Kilger 2000, fundkatalog 6.47 og 6.129.
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C.F. Tietgens skydeskive
– og transport af pengesummer i København i midten af 1800-tallet
Af Jørgen Steen Jensen

I

nogle år havde jeg min gang på ejendommen Sølyst i Klampenborg,
hvor jeg var Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske
Broderskab (KKSS&DB) behjælpelig med at udarbejde et jubilæumsskrift for det seneste kvarte århundrede af Selskabets 675 årige liv1. Ud
over den pragtfulde beliggenhed med udsigt mod Øresund fra parken
og ejendommen, der blev grundigt istandsat 2008-10, har Selskabet
en enestående skat, nemlig over 2.000 skydeskiver, der går tilbage til
1700-tallet og årligt suppleres, idet hvert nyt medlem for at blive ’ret
broder’ skal give en skydeskive af træ med et malet motiv. De ældste
skydeskiver har været benyttet til det formål, som navnet siger, men
heldigvis ophørte sønderskydningen for et par hundrede år siden, og
skydeskiverne er nu underkastet løbende konservering for at bevare
denne enestående kulturhistoriske skat – Danmarks største samling
af oliemalerier på træ.
I forbindelse med det store restaureringsarbejde blev den ene af
anlæggets to pavilloner, oprindelig herskabsstald, indrettet til Skivemuseum, et arbejde der blev betalt med en smuk bevilling fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det kan nævnes, at der blandt skydeskiverne er ikke mindre
end 15 med motiv fra Island fra 1787 til 1928, som i 2001 blev udlånt
til Islands Nationalmuseum. De er stiftet enten af de såkaldte islandske købmænd i København eller af købmænd, der havde bolig i
Island. Først udstillingen i Reykjavik for en halv snes år
siden gjorde dem mere kendt, og de vakte betydelig
interesse, da man ikke har særlig mange malerier
fra 17- og 1800-tallet med islandske motiver2.
En dag blev jeg opmærksom på C.F. Tietgens skydeskive fra 1864, som hænger i
havestuen på Sølyst (fig.1). Egentlig var
det vel først og fremmest på grund af
personen Tietgen, at jeg så nærmere på
den. Carl Frederik Tietgen (1829-1901)
var landets ledende erhvervsmand i
anden halvdel af 1800-tallet3, med
hensyn til betydning og indflydelse
sammenlignes han ofte med grundlæggeren af ØK (Østasiatisk Kompagni), H.N. Andersen (1852-1937), samt
med skibsrederne A.P. Møller (18761965) og sønnen Mærsk Mc-Kinney
Møller (1913-2012).
Tietgen var fra 1857 direktør for den
nygrundlagte københavnske bank, Privatbanken, og den havde de første mange år til
huse i den af Christian IV opførte københavnske Børs4. Motivet på Skydeskiven er netop en del
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Fig.1. C.F. Tietgens skydeskive i Det
Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab, Sølyst, p.t. Havestuen.
Foto: PUK Fotografi v/ Niels Henrik
Seidler, Hørsholm, 2013.
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af Børsbygningen, nærmere betegnet østsiden med hovedindgangen.
Maleriet viser tydeligt spor af diverse ombygninger fra 1700-tallet, som
stadig ses i dag5. Af skiltet på døren ses, at Privatbanken boede på 1. sal.
Det fangede min opmærksomhed, at flere af de afbildede personer
tydeligt nok bærer tunge sække eller poser med mønter (fig.2). Det gælder den korpulente ældre børsherre, som netop er gået ned ad trappen
og i sin højre hånd lidt demonstrativt fremviser en lille sæk med penge,
mens han i venstre hånd har en stok. Afbildet med ryggen til er et bud
med lys arbejdsjakke og kasket, han er på vej ind, og han har i hver hånd
en noget mindre sæk. Til højre for ham nærmer en mørkt klædt herre
med hat sig bygningen, han synes at bære noget over skulderen, muligvis en lys pengepose. Endelig er en yngre mand på vej ind i bygningen,
han har under venstre arm en dokumentmappe med messinglås. Måske
indeholder dokumentmappen værdipapirer som for eksempel veksler?
Disse mapper kendes fra det meste af 1800-tallet og brugtes til at sende
papirer frem og tilbage, eksempelvis mellem Det kgl. Møntkabinet og
chefen på Slottet. I øvrigt viser billedet, at der både blev sat kontante
penge ind i banken, og at der blev hævet kontanter. Spørgsmålet om det
var guld eller sølv, kan ikke besvares med hundrede procents sikkerhed.
Men da guld som oftest benyttedes ved udenlandske betalinger og kun
sjældent indenlands, kan det måske være tilladt at gætte på, at der var
tale om sølvmønt6. Noget andet er, at pengesedler jo midt i 1800-tallet i
høj grad var i brug, så det nok har været lidt usædvanligt med så meget
klingende mønt på Børsens trappe!
Helt oplagt, så var det motivet med pengeposerne, der for mig var det
centrale i skydeskiven. I min tid som aktiv museumsmand, der undertiden arrangerede udstillinger, var jeg ofte på jagt efter autentiske fremstillinger af store betalinger, men det er aldrig lykkedes mig at finde et
rigtig dækkende billede fra vore egne breddegrader. Men nu lykkedes
det! Kunstneren er vistnok ukendt, skiven synes ikke signeret. I øvrigt
er skydeskivens udførelse altid overladt til den nye skydebroder selv, dog
skal motivet nu, efter en forelagt skitse, godkendes af Selskabet, inden
den udføres og ophænges.
Man kan ikke sige, at denne skydeskive var ukendt, den er nemlig
afbildet på en planche i farver sammen med alle de andre skydeskiver i
KKSS&DB’s første historiebog7. Men størrelsen på reproduktionen er ret
beskeden, diameteren uden guldkant er 6 cm, og det kræver mere end
et skarpt syn her at identificere sækkene med mønter. Skiven er afbildet
efter denne reproduktion i professor Ole Langes store bog om Tietgen8.
Men hvorfor har Tietgen dog valgt dette motiv? Det har hverken dengang eller nu været ansat for særlig ’fint’ at tale om penge, hverken direkte
eller indirekte. Men måske er der en helt anden forklaring. Under pengekrisen sidst på året 1857 havde det naturligvis været den 28-årige Tietgen
som nyudnævnt direktør meget om at gøre at Privatbanken kunne ride
stormen af. Og det lykkedes, ikke mindst ved klog udnyttelse af den menneskelige psykologi. Der blev rejst penge, idet regeringen stillede millioner til rådighed for det betrængte erhvervsliv. Pengene skulle komme fra
de midler, der var indgået i den nyligt oprettede Øresundsfond som kompensation for den gamle Sundtolds afskaffelse. Men millionerne fandtes
i sterlingveksler, ikke i kontanter. Det lykkedes nu Tietgen at få tilstrækkelig mange af disse midler omvekslet til kontanter i løbet af få dage, selv
om Privatbanken ikke lå inde med så mange rede penge. Tietgen satsede
på, at det dels ville tage tid at behandle de mange låneansøgninger på
en gang, dels at kontanterne fra udbetalte lån hurtigt ville vende tilbage
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til Privatbanken, hvad de faktisk også
gjorde9. Han demonstrerede således, at
der var penge i Privatbanken.
I sine erindringer, som blev udgivet
mod slutningen af hans liv, kommer
Tietgen med en enkelt detalje, som kan
være af interesse: ’Vi havde en ganske
god Kasse, og jeg havde sikret mig et
større Beløb Sølvmønt, som et af vore
større Huse skulde have sendt til Hamborg for fremmed Regning for at optage
Laan derpaa i Hamborgs Bank’10. Tietgens bemærkning bekræfter i øvrigt formodningen om, at der var dalermønt i
pengesækkene. Det kan tilføjes, at Privatbanken siden spillede en betydelig
rolle med hensyn til både håndtering og
fremstilling af kontanter, især guldmønter, på de kongelige Mønter. Først i Altona, og da Mønten der lukkede i
1863, så i København. Her var Privatbanken den sidste, der benyttede
den hævdvundne ret til at lade udmønte guldmønt på Den Kongelige
Mønt i København. Det skete 12. til 27. august 187011.
Tietgen blev optaget som ret broder i Skydeselskabet (KKSS&DB)
og gav samtidigt sin skive 6. juli 1864, i og for sig på et dramatisk
tidspunkt i landets historie, hvor de prøjsiske soldater rykkede sejrrigt
frem i Vestdanmark. Men i Østdanmark kunne man altså også tænke
på fredens gerning, og det var for Tietgens vedkommende blandt andet at demonstrere, at han – og Privatbanken – havde penge. Selv om
Skydeselskabet i Tietgens tid i højere grad end i dag bestod af solide
københavnske håndværkere og embedsmænd, var det utvivlsomt
vigtigt at minde Brødrene om, at man var likvid! Og hertil kunne en
skydeskive også bruges. Samtidig var det et minde om det dramatiske
vendepunkt i Tietgens liv (1857), hvor han demonstrerede, at når
der gik penge ud af banken, så vendte de fleste af dem tilbage igen.
Endnu ikke 30 år gammel havde han dermed befæstet sin stilling som
en central person i Københavns pengeverden. Men han har nok ikke
tænkt på, at numismatikere og pengehistorikere mere end halvandet
hundrede år senere ser skydeskiven som et håndgribeligt og sjældent
vidnesbyrd om, hvordan man i Kongens København kunne transportere kontante penge.

Fig.2. Detalje fra Tietgens skydeskive.

1 Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab 1985-2010, Kbh. 2012, 410 sider.
2 Om skydeskiverne m.v. kan læses nærmere i ovennævnte bog, s. 79-81.
3 Ole Lange, Stormogulen. C.F. Tietgen 1829-1901- en finansmand, hans imperium og hans tid 1829-1901, Kbh. 2006.
4 Banken indgik 1990 i Unibank, som atter indgik i Nordea 2000.
5 Inge Mejer Antonsen, Børsbygningen, Trap Danmark, 5. udgave, Storkøbenhavn III, bd. II, 2, Kbh. 1960, s. 633-36.
6 Emnet drøftes i en lille opsats her i bladet, 2000, s. 3-5, ’Danmark – landet som ikke er et guldland’.
7 Aage Langeland Mathiesen, Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab 1334-1934. [Bind 2].
Brødrenes Skydeskiver samt Fortegnelse over Brødrene fra Aar 1334 til 1934, Kbh. 1934. Skiven er afbildet side 157, nr. 893,
mens den uhyre kortfattede tilhørende tekst findes side 384.
8 Ole Langes bog om Tietgen, se note 3 s. 176.
9 Ole Lange om Tietgen, Dansk Biografisk Leksikon, bd. 14, 1983, s. 608.
10 Ole Lange, Stormogulen, s. 112.
11 Michael Märcher, De kongelige møntsteder i Altona og København 1813-1873, Odense 2012, s. 216-19, 222, 276.
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FoREN I N G S l I V – I N o R d E N
NoRdISK NUMISMatISK
UNIoNSMÖtE I hElSINGFoRS
23. - 25. maj 2014
Programmet:
Fredag 23. maj:
Eftermiddag besök till Finlands Banks renoverade museum.
På kvällen följer en reception.
Lördag 24. maj:
Morgon unionsmötet sedan öppnande av utställningen
på Nationalmuseet om Herman Frithiof Antell
och hans samlingar.
På eftermiddagen Numismatiska Föreningen i Finland 100-årsfestmöte.
På kvällen festmiddag på Restaurang Sipuli, Helsingfors.
Söndag 25. maj:
Guidad utflykt till Sveaborg utanför Helsingfors och lunch i bryggerirestaurangen på Sveaborg.
Ytterligare information och anmälan sker till de nationella föreningarna.

100-ÅRSJUbIlEUM aV NUMISMatISKa
FÖRENINGEN I FINlaNd
Övriga evenemang under jubileumsåret 2014
”Det gamla myntets dag” arrangeras den 15 mars i Balders sal i
Helsingfors. Ytterligare information om dagen kommer att publiceras i det första numret av Numismatisk Tidskrift 2014.
Festdagens program består av utställningar, värdering av mynt,
föredrag samt utdelning av små, aktivitetsbefrämjande penning
paket till juniormedlemmarna. Antika mynt till överkomliga
priser finns också till salu. Årets andra auktion kommer att vara
en jubileumsauktion, om vilken det ges ytterligare information i början av året.
I oktober eller november invigs det förnyade mynt- och medaljkabinettet på Åbo slott.
Kabinettet tillhör Åbo museicentral. Föreningen deltar i evenemanget som en del av festligheterna under jubileumsåret och i kabinettet finns en vitrin som reserverats för föreningen.
I vitrinen kommer föreningen att ställa ut smärre, temporära utställningar. Temat för den
första utställningen är medaljer som föreningen låtit prägla.
Petteri Järvi, Ordförande, Numismatiska Föreningen i Finland
Pekka Säilä, Ordförande, Nordisk Numismatisk Union
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Seminar i Göteborg om møntfund

P

å en klar og solrig Fredens dag 11. november
(våbenhvile 1918) var Gunnar Holsts Stiftelse
og Göteborg Numismatiska Förening værter ved
et vellykket arrangement på Humanisten, Göteborgs Universitets Humanistiske Fakultet. Emnet
var møntfunds videnskabelige værdi.
Eftermiddagens hovedoplæg kom fra Professor
Kenneth Jonsson, Numismatiska Forskningsgruppen på Stockholms Universitet. Han begyndte
med at fortælle om mønter og møntfund generelt, heriblandt lovgivningen om møntfund samt
procedurerne for deres registrering. Han gjorde
opmærksom på møntfundenes store betydning for
studiet af vikingetiden og middelalderen, hvor de
skriftlige kilder er få og spredte.
Herefter fremlagde Kenneth en række udvalgte
svenske skattefund fra 1000- til 1600-tallet. Her
skal blot fremhæves et par markante eksempler. I
Stumleskatten nedlagt efter 1059 ses en gotlandsk
bondekøbmands fortjeneste. I bunden af skatten
var hans opsparede midler med en del engelske og
andre mønter, mens de øverste, mest tyske, mønter afspejlede fortjenesten fra de seneste handler.
Således kan vi komme meget tæt på en købmands
forretninger for 1000 år siden. Den hallandske
Bårarp-skat fra midten af 1100-tallet har givet
anledning til nye og præciserede dateringer af adskillige svenske, norske og danske møntgrupper. I
Skänninge i Östergötland fandt man en skat i en
mandsgrav med mange svealandske mønter fra
slutningen af 1100-tallet. Disse mønter burde slet
ikke være i omløb i Östergötland. Derfor mente
Kenneth, at den afdøde måtte være en tilrejsende
købmand fra Svealand, der var død på færden
uden frænder. Da man ikke vidste, hvad man
skulle gøre med hans formue, var den blevet begravet sammen med ham. Kenneth fortsatte med
en række skattefund fra høj- og senmiddelalderen
og sluttede af med fundene fra Den nordiske Syvårskrig 1563-1570 og Skånske Krig 1675-1679.

Skattefundene fortæller kun
en del af historien
Herefter kom to kortere indlæg fra Håkon Ingvaldsen, Myntkabinettet, Universitetets Kulturhistoriske Museer, Oslo og fra undertegnede. Håkon
fremhævede meget relevant, at skattefundene kun
fortæller en del af historien. Mønter fra udgravninger giver indblik i de store mængder af småmønter, som ikke ses i skattefundene, men som
også er vigtige for forståelsen af fortidens møntvæ-
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sen. Disse småmønter finder heller ikke altid vej til
private og offentlige møntsamlinger, der foretrækker store, flotte og velbevarede mønter.
Herefter gav Håkon et par eksempler på antikke møntfund. Fra Artemesion i Efesos kendes
mønter som grundstensnedlæggelse fra det ældste
tempel, men deres datering – og dermed deres bidrag til datering af templet – er omdiskuteret. Det
drejer sig om lydiske elektron-mønter, som man
har ment cirkulerede vidt omkring, men fundene
viser, at de havde et begrænset brugsområde. I Metropolis i Tyrkiet udviste de omkring 3000 mønter
fra udgravningen en uventet fordeling. Der var alt
for mange hellenistiske mønter og for få romerske. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at det
skyldtes, at centret for byen var flyttet i romersk
tid. Mønterne havde hermed hjulpet arkæologerne
med til at finde ud af dette. Det til trods for, at det
hovedsagligt drejede sig om mønter uden stratigrafisk kontekst, som mange arkæologer ville afskrive som uden interesse.
Jeg var på linje med Håkon i understregningen
af betydningen af at inddrage enkeltfund som
supplement til skattefundene. Denne fundgruppen var tidligere ikke særlig talrig, men med metaldetektorens indførelse i Danmark er antallet
af enkeltfund eksploderet, og vi får nu et helt nyt
og uventet syn på møntbrug i vikingetiden og
middelalderen. Hvor man tidligere tolkede skattefundene som tegn på, at mønter ikke var i omløb,
men blev brugt til passiv opsparing, må vi nu revidere denne opfattelse. De mange enkeltfund, som
dygtige amatørarkæologer finder med metaldetektor, kan ikke forklares, hvis man ikke forestiller
sig et aktivt møntomløb. Et sådant resultat er ikke
blot interessant for møntinteresserede, men har
også store implikationer for vor forståelse af samfundets økonomiske og sociale opbygning.
Slutteligt gennemgik jeg fund af 800-tals karo
lingermønter i Skandinavien. Fundmønstreret
tyder på, at der var et sammenhængende kulturområde rundt om Kattegat/Skagerrak, der sikkert
afspejler de spredte skriftlige kilders antydninger
af, at hele dette område, inklusiv Oslo-fjorden var
dansk område i vikingetiden.
Professor Christer Ahlberger var ordstyrer, og
Bengt Holmén havde lagt et stort arbejde i at organisere seminaret. Gunnar Holsts Stiftelse og Göteborg Numismatiska Förening fortjener stor tak for
et godt og relevant arrangement.

Jens Christian Moesgaard
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NUMISMatISK lIttERatUR
Stanislaw Suchodolski,
Numizmatyka sredniowieczna.
Moneta zrodlem archeologicznym,
historycznym i ikonograficznym
(Middelaldernumismatik. Mønter som arkæologisk, historisk og ikonografisk kilde)
Warszawa 2012. Forlaget Trio, ul. Miedziana 11,
PL-00-958 Warszawa. ISBN 978-83-7436-275-7.
F ormat B5. 488 sider. Pris: 39 zl (ca 75,- DKK).

D

et er ind imellem svært at få et overblik over
numismatisk forskning i dag, da så meget bliver publiceret i kongres- og symposieberetninger
og – ikke mindst – i festskrifter. De store nationale
numismatiske tidsskrifter står således så langt fra
ene om at fremlægge viden og nye resultater, og
det er nok ikke så mange biblioteker og museer
– hvis overhovedet nogen? – hvor den samlede
numismatiske litteratur i dag er tilgængelig.
Den polske numismatiker Stanislaw Suchodolski
(født 1937) har nu samlet 32 afhandlinger, som er
fremkommet i de seneste 30-40 år i forskellige tidsog festskrifter, men ikke for eksempel i det polske
Wiadomosci Numizmatyczne. Alle artiklerne er på
polsk eller er oversat til polsk, men de har gode
sammendrag på engelsk, hvad der langtfra altid har
været tilfældet ved den oprindelige publikation.
Den seneste af artiklerne er skrevet i en hyldestbog til den fremstående middelalderhistoriker
og fortjenstfulde politiker Henryk Samsonowicz’
80 årsdag 2010 og indeholder blandt andet en

drøftelse omkring det store guldfund 1976 ved
koggen ved Vejby strand i Nordsjælland. Forliset
kan måske ved hjælp af skriiftlige kilder dateres til
omkring 29. september 1377. Forhåbentlig vil det
være muligt ved en anden lejlighed at fremlægge
hele denne artikel.
Professor Stanislaw Suchodolski er elev af
Ryszard Kiersnowski (1925-2006). Tilsammen
har de to forskere i mere end et halvt århundrede
tegnet det begreb indenfor middelaldernumismatikken, der kaldtes ’den polske skole’. Læser man
i bogen og dens summaries vil man forstå, at den
bør findes alle de steder, hvor der arbejdes videnskabeligt med middelaldermønter.
Jørgen Steen Jensen

NUMISMatISKE NYhEdER
Nytt kungligt
jubileumsminnestecken

I

serien av svenska minnestecken har nu tillkommit ett nytt tecken, det andra under kung Carl
XVI Gustafs regering. Av tradition har dessa brukat
presenteras även i medlemsbladet. Till enskilda
kungliga minnesmedaljer, avsedda att bäras, hänförs utdelade minnestecken i samband med vissa
bemärkelsedagar inom kungahus. De utgör inga
belöningsmedaljer. Traditionen går tillbaka till
1500-talet då minnes- och belöningstecken i form
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av medaljer utdelades med anledning av kungliga
och furstliga bröllop, kröningar och begravningar.
De utgör en personlig hedersgåva och tilldelas i regel kungliga anförvanter och släktingar, medlemmar av hovet och högre ämbetsmän och officerare.
Det första svenska jubileumsminnestecknet i
egentlig mening är kung Oscar II:s från år 1897
med anledning av hans 25-årsjubileum som regent.
Förebild torde ha varit drottning Victorias av England jubileumsmedalj med anledning av hennes
50-årsjubileum som regent år 1887. I kungadömet
Württemberg (Tyskland) instiftade kung Karl I år
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1889 en minnesmedalj med anledning av sina 25
år som monark. Det första nordiska minnestecknet
tillkom med anledning av Danmarks kung Christian IX:s och drottning Louises guldbröllop år 1892,
vilket fick en svensk motsvarighet vid kung Oscar
II:s och drottning Sofias guldbröllop år 1907.
Inför sin 50-årsdag år 1996 instiftade kung Carl
XVI Gustaf (f. 1946) ett jubileumsminnestecken,
vilket formgavs av skulptören Ernst Nordin som
även gjort H. M. Konungens porträtt år 1999 för
dennes belöningsmedaljer. Det följde en tidigare
tradition. Kung Gustaf V (1858-1907-1950) instiftade nämligen ett jubileumsminnestecken både
till sin 70-årsdag år 1928 och 90-årsdag år 1948.
Kung Gustaf VI Adolf (1882-1950-1973) instiftade
en minnesmedalj till sin 85-årsdag år 1967.
År 2013 önskade H. M. Konungen instifta ett
jubileumsminnestecken, fastställt i Hovprotokoll
den 28 augusti 2013, för att markera sina 40 år på
tronen. Detta är det andra regeringsjubileumsminnestecknet i huset Bernadottes historia och förebild för det nya tecknet är kung Oscar II:s tecken
från år 1897.
Kung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II är ritat av ordensintendent Tom
Bergroth och med användande av skulptören
Ernst Nordins porträtt från år 1999. Tecknet i guld
(= förgyllt finsilver), med storlek 9½, är tillverkat

Foto: Kungl. Maj:ts Orden/Mikko Kyynäräinen.

av firma Sporrong AB i Ekenäs (Finland). Bärs i
Serafimerordens blåa band med fyra guldstickade
ränder. Ränderna markerar 40 år (4 x 10) på Sveriges tron.
Minnestecknet tilldelades Kungahusets medlemmar, tjänstgörande vid Hovstaten och de gäster, vilka deltog i Te deum söndagen den 15 september 2013 i Slottskyrkan på Stockholms slott.
Kungl. Maj:ts Orden
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PERSoNalIa
brita Malmer 1925-2013

B

rita Malmer gick hastigt bort 8 maj 2013 bara
några veckor innan hon skulle fylla 88 år. Hon
föddes 1925 i Malmö och tog studentexamen på
latinlinjen vid Högre allmänna läroverket för flickor
i Malmö. Från gymnasietiden har hon berättat om
en historielektion när hon insåg att Snorre Sturlassons skrifter om vikingatiden, men nedtecknade på
1200-talet, var en dålig källa eftersom de inte var
samtida. Vid Lunds universitet studerade hon bl.a.
nordisk och jämförande fornkunskap samt historia, där läraren var Sture Bolin som tillhörde den
Weibullska skolan med källkritik som ett riktmärke.
År 1926 hade han disputerat på en avhandling om
fynden av romerska mynt i Germanien och senare
publicerat en uppmärksammad artikel om myntströmmarna under vikingatiden. Den Weibullska
skolans källkritik och krav på objektivitet blev ett
livslångt rättesnöre för hennes egen forskning.
I Lund hade hon under en utgrävning 1947 träffat sin blivande man Mats P. Malmer. När han grävde
ut Sankt Jörgens kyrka i Åhus hade man hittat 197
medeltida mynt. Här kom Brita för första gången i
kontakt med mynt och hon fick en antydan om deras forskningspotential. Mynten hade bestämts av
Nils Ludvig Rasmusson på Kungl. myntkabinettet i
Stockholm, där Brita 1951 blev erbjuden att arbeta,
men tackade på stående fot nej eftersom hon var fullt
upptagen i Lund. Från 1952 var Brita anställd vid
Historiska museets myntkabinett i Lund med uppgift
att förnya utställningarna. Hon blev fil.lic. i nordisk
och jämförande fornkunskap 1953 på en otryckt avhandling som behandlade Sven Estridsens bysantinska mynttyper.
Planer på ett internationellt samarbete för att publicera de svenska vikingatida myntskatterna, som
främst förvarades på Kungl. myntkabinettet i Stockholm, hade börjat ta form 1948. Fynden utgjordes
främst av islamiska, tyska och engelska mynt till ett
sammanlagt antal av närmare 200.000, varav större
delen var bevarade. När projektet tog fastare form
1954 hade Brita blivit engagerad, men de första åren
bara en månad per år. Hennes uppgift blev att ta
hand om de bysantinska och skandinaviska mynten och det blev en livsuppgift för henne. De unga
internationella medarbetarna, Michael Dolley (engelska mynt), Peter Berghaus samt Vera och Gert Hatz
(tyska mynt) m.fl. kom till Stockholm varje år för att
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bearbeta fynden. Det blev en inspirerande miljö för
alla och flera av dem lärde sig efterhand svenska och
de blev vänner för resten av livet. Det fantastiskt rika
fyndmaterialet gjorde att det fanns nya möjligheter
att studera och analysera vikingatidens myntning.
De skandinaviska myntens referensverk hade skrivits på 1800-talet och materialet var till stora delar
inte analyserat. Brita insåg att hon måste skriva nya
referensverk och hon började med norska mynt från
1000-talets andra hälft, en studie där manus avslutades 1958. Hennes metod utgick från myntens dekorativa resp. tekniska element. De bestod t.ex. av bokstävernas och motivens utformning, resp. vikt, diameter,
centrering etc. Allt beskrevs i ord och analysen skulle
ske på ett objektivt sätt. Metodens grunder hade utvecklats av hennes man och byggde på verbala definitioner och oberoende typologiska element. På ett
mycket framgångsrikt sätt tillämpade och utvecklade
Brita denna metod på de norska mynten som bara i
undantagsfall hade läsliga inskrifter. Resultatet blev
att myntningen kunde delas in i tre motivklasser som
fördelades på fem kronologiska perioder.
År 1959 flyttade Mats och Brita till Stockholm, där
hon blev deltidsanställd inom vikingatidsprojektet
vid myntkabinettet och från 1962 heltidsanställd. I
hennes doktorsavhandling, publicerad 1966, blev
den äldsta danska myntningen under 800- och
900-talen nästa utmaning. Myntningen bestod av
två huvudgrupper, dels äldre s.k. Birka-Hedebymynt
och dels yngre halvbrakteater. För att undvika nationella förtecken för den äldre gruppen blev nordiska
mynt hennes beteckning för båda myntgrupperna.
En fyndkoncentration med mynt från den äldsta fasen fanns i Birka, men Brita kunde bl.a. visa att de var
präglade i Hedeby på jylländska näset. Metodiskt var
avhandlingen en uppföljning av hennes arbete om
de norska mynten. För hela materialet, som omfat-
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tade ca 2.700 mynt, kunde Brita utnyttja sin konstnärliga skicklighet genom att hennes verbala definitioner av typer och varianter illustrerades med
teckningar. Brita utsågs efter disputationen också
till docent.
Historia och numismatik förenades 1968 i den
populärvetenskapliga boken Mynt och människor,
Vikingatidens silverskatter berättar. Med hjälp av bl.a.
egna teckningar av mynt från Irland i väster till
det volgabulgariska riket i öster berättade hon om
myntherrarnas livsöden på ett fängslande sätt. Boken bidrog till att popularisera ämnet numismatik
och det gjorde hon även genom att hålla ett stort
antal föredrag i olika sammanhang.
Myntkabinettet i Stockholm hade redan 1945
invigt en stilbildande utställning över svenska
mynt. Från 1962 var Britas viktigaste uppgift att
hjälpa till med utställningen Världens mynt under 25
århundraden som invigdes 1970. Det var ett gigantiskt åtagande att skildra hela världens mynthistoria
genom att ställa ut tusentals mynt och i text skildra
utvecklingen.
Den dåvarande chefen för myntkabinettet, Nils
Ludvig Rasmusson ledde vikingatidsprojektet till
sin pensionering 1970 och tanken hade varit att
fynden skulle publiceras i en enorm volym. Det var
naturligtvis en omöjlig uppgift. Brita tog över som
chef för projektet och myntkabinettet 1971. Projektet fick nu ett latinskt namn som till vardags förkortas CNS och varje mynt skulle beskrivas individuellt
vilket bröt mot det normala sättet att publicera fynd,
men det har sedan blivit vägledande för många
fyndpublikationer. Myntens individuella egenskaper förvärvade i samband med präglingen resp.
under hanteringen när de cirkulerade skulle också
redovisas. Gotländska fynd står för två-tredjedelar
och den första katalogen (1975) förtecknade fynden
från gotländska socknar som börjar med bokstaven
A. Den skulle sedan följas av ytterligare sju volymer
innan finansieringen för projektet upphörde 1987.
I en kommenterande parallellserie, förkortad Commentationes, författade bl.a. hon själv eller tillsammans med andra flera volymer. En av dessa var en
katalog (1989) över samtliga 635 bysantinska mynt i
de svenska fynden.
År 1975 blev Kungl. myntkabinettet ett eget
museum med tillnamnet Statens museum för mynt-,
medalj- och penninghistoria. Det var helt Britas förtjänst och även personalen kunde utökas. Under
hennes ledning blev det såväl ett museum som
en forskningsinstitution. Forskningen blev sedan
hennes huvudsyssla när hon 1979 blev den första
innehavaren av Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria. Den förlades först
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till Statens humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråd och under namnet Numismatiska forskningsgruppen överfördes verksamheten 1988 till
Stockholms universitet, där den blev en del av den
arkeologiska institutionen.
Boken Den senmedeltida penningen (1980) behandlade myntningen i Sverige av den lägsta valören, penningen. Myntningen av dessa brakteater ägde rum
ca 1360-1520, nästan uteslutande i Stockholm (krönt
huvud), Västerås (krönt A) och Söderköping (krönt
S). Det krönta huvudet förekom i ett stort antal varianter och de krönta bokstäverna kunde ha olika bitecken, men hur de skulle dateras närmare hade man
inte klarat av att lösa, bl.a. på grund av att de nästan
aldrig förekom i skattfynd. Resultatet av 110 haltundersökta ex. visade att de kunde indelas i tre olika
kronologiska grupper med sjunkande silverhalter
som passade med skriftliga myntordningar från 1449
och senare och då förstod Brita att det fanns en bas
att utgå från. Det slutliga resultatet av hennes analys
redovisade myntningen i detalj över tid med typ-,
stil-, halt- och viktförändringar, spridningsmönster
m.m. En stor del av materialet kom från s.k. hopade
fynd, d.v.s. fynd från kyrkor, kloster och städer. Brita
var den första i Sverige som insåg potentialen för att
med hjälp av hopade fynd analysera t.ex. monetariseringen.
År 1981 invaldes Brita i Vitterhetsakademien och
hennes inträdestal handlade om numismatiken som
historisk vetenskap. Med hjälp av fyra exempel pekade hon på områden där ett numismatiskt material
kunde öka kunskapen om förhållandena under vikingatid och medeltid.
Förutom under vikingatiden finns det mycket
omfattande myntfynd i Sverige från medeltiden
och nyare tid. För att få en översikt av myntfynd
från alla perioder startade Brita 1982 en serie (Landskapsinventeringen) för att landskapsvis översiktligt dokumentera alla myntfynd i Sverige, varav de
flesta fortfarande kan studeras, framför allt på Kungl.
myntkabinettet.
Brita har i sin forskning ofta sökt sig till områden
med svåra problem, som tidigare forskare inte lyckats
lösa. Vid mynttillverkningen använde man stampar
där åt- och frånsidor kombinerades med varandra
beroende på hur stamparna slets. Stamparna är inte
bevarade, men däremot mynten som präglades med
stamparna. I forskningssyfte användes metoden först
inom antik numismatik. Brita blev den som introducerade metoden på nordiskt område i samband
med stampstudier om Olof Skötkonungs myntning i
Sigtuna med början ca 995. De var efterpräglingar av
främst engelska mynt och hennes största forskningsinsats blev att skapa ordning och reda bland de s.k.
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skandinaviska efterpräglingarna av engelska mynt
ca 995-1035. Materialet var mycket problematiskt
och komplicerat och innebar flera decenniers forskningsarbete. Resultatet har helt förändrat synen på
den äldsta kungliga myntningen i Sverige och Danmark – den äldsta industrin som hon brukade kalla
den. Myntningarna har visat sig vara mycket omfattande och långvariga. Den första volymen utkom
1989 och efter hennes pensionering 1992 utkom
den andra volymen 1997. När hon gick bort arbetade hon med den tredje och avslutande katalogen
över dessa mynt, som totalt kommer att omfatta ca
1.350 sidor. En samlad genomgång av den svenska
delen av den äldsta skandinaviska myntningen
publicerade hon 2010 i boken Den svenska mynthistorien, vikingatiden ca 995-1030. Den summerade ett
halvsekels forskning.
Brita har utan tvekan varit den mest produktiva svenska numismatikern under modern tid och
mynt var för henne ett oslagbart material att arbeta
med eftersom det var samtida och ofta skriftligt.
Hon har behandlat stora och komplicerade ämnen
och mycket har med nödvändighet handlat om
grundforskning, men hon har även behandlat ämnen som t.ex. myntcirkulation och monetarisering.
Hennes produktion är imponerande lång och vittnar om arbetskapacitet, tålamod, koncentrationsförmåga liksom sinne för metod, logik och struktur.
Brita var känd och uppskattad i såväl Sverige
som utomlands och hon erhöll många bevis för
detta. Bland dessa kan nämnas Svenska Numismatiska Föreningen (hedersledamot, Gustav VI
Adolf-medaljen), Svenska Fornminnesföreningen
(Hildebrandspriset, Montelius-medaljen), Kungl.
Vitterhetsakademien (förtjänstmedalj i guld). I utlandet kan nämnas Commission Internationale de
Numismatique (hedersledamot), Royal Numismatic
Society (hedersledamot, medalj), Institute de France,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Prix
Duchalais), American Numismatic Society (Huntingdon-medaljen).
Britas liv kännetecknades av en stor pliktkänsla.
Ännu vid 87 års ålder var hon den som kom först
till arbetet och den som gick sist. Uppdraget som
hon fick 1954 att behandla de vikingatida skandinaviska mynten blev en livsuppgift, som hon nästan
hann se förverkligad. När nya myntfynd publiceras
i framtiden kommer beskrivningarna av mynten att
innehålla hänvisningar till hennes publikationer
och därmed kommer hennes namn att leva vidare.
Hennes forskningar har gett numismatiker, historiker och arkeologer nya pusselbitar för att skildra hur
samhället fungerade i äldre tider.


28

NNUM_1_2014_Marts.indd 28

Kenneth Jonsson

Rune Ekre 1924-2013

E

n mångsidig och god vän har lämnat oss.
Till hans många intressen hörde medeltidens
arkeologi, historia och numismatik. I denna tidskrift skall vi mest uppehålla oss vid hans insatser
inom det sistnämnda forskningsområdet, men
först något om hans levnadsbana.
Rune Ekre föddes 1924 i Habo socken i Västergötland och tog sin studentexamen 1943 i
Jönköping. Typiskt för svenska försvarsmakten
var att han skickades till Sollefteå för att göra
sin militärtjänst. Han skaffade sig sedan en dubbel kompetens. Han läste konsthistoria, historia,
nordiska språk och litteraturhistoria vid Göteborgs
universitet från 1944 till 1951, då han avlade sin
examen. Men han hade också en förhoppning att
bli konstnär och studerade för Tore Ahnoff och
gick på Konsthögskolan i Göteborg. Han var en fin
landskapsmålare och har också efterlämnat porträtt och prytt kyrkor och andra byggnader. Han
undervisade också några år vid olika skolor, 19531961 vid realskolan i Lilla Edet och 1961-1968 vid
Billströmska folkhögskolan på Tjörn.
Redan under sin tid som lärare blev Rune fascinerad av medeltidsarkeologin; med det ämnet
kompletterade han sin examen i Lund 1962. Det
var sådana intressen han odlade under sommarmånaderna på 1960-talet och det gällde undersökningar i det gamla Lödöse. Här fann han sin livsuppgift och den varade i trettio år – ja egentligen
mera, eftersom han förblev ett stöd för det museum han varit med om att leda till sin pensionering
1989 och som ofta konsulterade honom.
Initiativet till inrättandet av museet togs av
kommunen. När det ursprungliga Lödöse museum
invigdes 1965 blev Rune dess förste chef. Samtidigt
som han ordnade en lång rad tillfälliga utställningar var han verksam i de många grävningsschakten
i Lödöse, vars historia blivit så mycket bättre känd
efter hans insatser (se t.ex. Ny bild av medeltidens
Lödöse i Göteborg förr och nu 1968). Han projekterade det nya museet som öppnade 1994 efter hans
pensionering. Det sorterade nu under Stiftelsen
Älvsborgs Länsmuseum. Efter länsreformen ingår
det i Västarvet inom Västra Götaland.
Rune fick åtskilligt fler uppdrag utöver Lödöse
och publicerade många uppsatser om Lödösefynden men också om kyrkor och borgar, främst i
länsmuseets årsbok Västgöta-Dal men även på andra håll, flera i tyska tidskrifter. Så sent som förra
året skrev han en blogg om de två kalenderstickorna från Lödöse – den första av dem hittade han
själv vid sin första utgrävning.
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Sitt konstintresse släppte Rune aldrig. Han
ställde ut offentligt vid många tillfällen. Bland
dessa kan nämnas en i Göteborgs domkyrka, ”Jesu
lidandes historia enligt Johannes evangelium” år
2006. Den gav uttryck för hans fasta kristna tro.
Vid sin bortgång hade han en tavla med kyrkligt
motiv på sitt staffli.
Rune levde i ett långt och lyckligt äktenskap
med sin Britta. Han älskade sina fyra barn och de
var med rätta stolta över honom och besvarade
hans kärlek. Vi saknar honom mycket.
Bengt Holmén och Lars O. Lagerqvist

Numismatik kan føre
til (næsten) alt

D

Självporträtt i olja av Rune Ekre 2002.

I en minnesteckning i NNUM skall vi dock betona Runes bidrag till numismatiken. Det är redan
1963 som han gör sina första epokgörande fynd
av avfall från mynttillverkning. Han kunde till
sist presentera bevis för myntning i staden alltifrån Sverker den äldre ca 1150 fram till 1360-talet.
Många myntgrupper fick på så sätt sin tillkomstort
fastställd. Detta framlade han inte bara i facktidskrifter utan också i bl.a. Medeltiden och arkeologin.
Festskrift till Erik Cinthio (Nya bidrag till Lödösemyntningens historia) och i Populär Arkeologi 1989
(Myntherre efterlyses) samt i Västgöta-Dal 1989/90
(Om den medeltida myntningen i Lödöse). Vid sin
bortgång var han sysselsatt med en bok i ämnet
Lödösemyntning, om vilken vi båda många gånger talade med honom – uppmuntrande men inte
tjatigt, hoppas vi. Vi ser fram emot att hans barn
ser till att manuskriptet blir tryckt. Innan dess kan
vi, förutom ovannämnda skrifter, också hänvisa
till skriftserien Medeltidsstaden, där bandet om
Lödöse (nr 21, 1980) var hans verk. Västergötlands
Fornminnesförening dekorerade honom 1986 med
sin förtjänstmedalj.
Med rätta promoverades Rune 1988 av Göteborgs universitet till fil. hedersdoktor vid den arkeologiska institutionen. Svenska Numismatiska
Föreningen tilldelade honom år 1999 sin Elias
Brenner-medalj och av Gunnar Holst stiftelse fick
han dess medalj år 2001. Rune var alltid generös
med sin arbetskraft och höll otaliga föredrag, visningar och vandringar kring sevärdheter som en
sann folkbildare.
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a de mere end 80.000 sølvmønter i Danmarks til dato største skattefund, 1300-tals
fundet fra Kirial på Djursland, skulle bestemmes
og bearbejdes, blev der fra 1968 og nogle år frem
ekstraordinært ansat tre unge studenter som medhjælpere på Møntsamlingen. En af disse var Poul
Dedenroth-Schou, der blandt andet tog sig af en
stor del af hulpenningene fra Hamborg og Mecklenborg. Skatten blev publiceret i NNÅ 1970.
Poul færdiggjorde siden sine universitetsstudier i historie og kunsthistorie og var derefter
inspektør på Tøjhusmuseet i København. I 1976
blev han direktør for Museet på Koldinghus, som
han nu efter 37 år forlader. Ved afskedsreceptionen 25. oktober sidste år blev det fremhævet, at
Dedenroth-Schou havde sørget for at ændre Museet på Koldinghus fra et sted for de få specialister
til et af Danmarks slotsmuseer med over 100.000
besøgende årligt. Hans eget faglige hjertebarn er
corpus-sølv.
Jørgen Steen Jensen

Poul Dedenroth-Schou modtager Koldinghus Ordnen.
Foto: Toke Bull
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REVERSE N | numismatics downside up
Af Jens Christian Moesgaard

le Roi de la Monnaie – Mønternes Konge

1763

Hele Fransk Amerika – Canada og
Louisiana og alt det midt imellem –
bliver engelsk. Hele det storslåede land, samtlige
bævere og birketræer samt alle de stolte pelshandlere indlemmet i Imperiet?
Hersker der virkeligt ro og Pax Britannica over
alt? Nej! Højt oppe mod nord, i Québec, ligger én
eneste ukuelig lille provins! Her holder en håndfuld durkdrevne og uovervindelige sprog-chauvinister og gourmet’er stadig væk stand mod burgerficeringen – og de gode indbyggere i USA og ROC
(= Rest Of Canada) har det virkeligt ikke nemt…
I UNESCO-verdensarv-byen Québec og ude på
landet og oppe i tundraen går det helt godt med
frihedskampen. Men i verdens næststørste fransktalende by, Montréal (hvor is-hockey-holdet
les Canadiens de Montréal som bekendt kommer
fra), har disneyficerings-agenterne sat angrebet
ind. Til det formål har de lumskeligt opfundet globaliseringen og den økonomiske vækst.
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Disse fænomener medfører en tilstrømning af
folk fra hele verden til den pulserende storby, og
alle disse mennesker insisterer hårdnakket på at
omgås på engelsk!
Forsvaret bliver straks sat ind! De Gaulle holder
tale på Montréals rådhus! Trylledrikken ahornsirup serveres til alle. Québecs parlament vedtager
sproglove. Vejskilte skal være på fransk! Skolesproget skal være fransk! Og hvis man absolut vil
skrive sit butiksskilt på Imperie-sproget, skal man
i det mindste gøre det med mindre bogstaver end
det obligatoriske franske navn på butikken. Som
her Le Roi De La Monnaie oven-over The King of
Coins på facaden af en mønthandel på hjørnet af
rue Sherbrooke Est og boulevard Saint-Laurent.
Lidet hjælper det, at det engelske navn nævner
flere mønter end det franske! Ha!
Se, det var l’aspect numismatique af den historie.
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Fuldend
din samling!

Hos Bruun Rasmussen har du mulighed
for at købe og sælge mønter på auktion

Hver anden søndag afholder vi møntauktioner på nettet.
Braunschweig-Wolfenbüttel,
5 Reichstaler, 1609, 142,7 g.
Hammerslag: 42.000 kr.

100 kr ,1907.
Hammerslag: 100.000 kr.

Rejsedaler, 1788 - kabinetseksemplar.
Hammerslag: 65.000 kr.

Vi søger løbende alverdens mønter, pengesedler og
medailler til vores traditionelle og net-auktioner.
For yderligere information se bruun-rasmussen.dk
eller kontakt møntafdelingen på telefon 8818 1200 /
e-mail: monter@bruun-rasmussen.dk.

Guldridder (Rosenobel), 1613.
Hammerslag: 360.000 kr.

Du er også altid velkommen til at besøge os i en af
vores afdelinger i København eller Aarhus.
Vurderingsbesøg foretages efter aftale i hele landet.

Baltikavej 10
2150 Nordhavn
Tel +45 8818 1111
Søren Frichs Vej 34 D
8230 Åbyhøj
Tel +45 8818 1100
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