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Proveniensanalyse
 Proveniens – fra latin pro-venire – stamme fra. Blir

benyttet i numismatikken om både hvor mynten er
funnet, eller dens tidligere eier.
 Proveniensanalyse er en fordypning i den enkelte
mynts eierhistorikk som noen samlere er opptatt av.
Ofte vil en «god» proveniens utløse en høyere
salgspris på auksjoner.
 En proveniensanalyse beskriver et enkelt objekts
tidligere auksjonsomsetninger og/eller tidligere eiere.
Ofte vil det være slik med store og kjente samlinger at
de omsettes samlet på en auksjon, og dermed vil
både eier og auksjonsomsetning være proveniens.
Eksempel på dette er L. E. Bruuns dublettauksjon i
1925.

Proveniensanalyse
 Proveniens er i Norge forbundet med omsetning av

mynter, og da helst sjeldne og kostbare mynter preget
før 1686. Det finnes imidlertid noen unntak, og det
kan være auksjoner med bare en innleverer, eller
mynter/sedler innlevert av kjente, nålevende samlere.
Det er i særdeleshet Gunnar Thesen som har benyttet
proveniensanalyse i salgsøyemed.
 Når det gjelder sedler, så er det i Norge bare 1 (2)

provenienser som har være benyttet, og den mest
kjente er ex. Madsen. Eksempelvis vil flere av
sedlene som kommer på Skanfil 203 være merket
med at de kommer fra Madsen.

Sjeldenhetsanalyse
 En sjeldenhetsanalyse

er en oppstilling av den
enkelte mynts populasjon, og hvor de kjente
objektene befinner seg.

 Det

er imidlertid viktig å være klar over
forutsetningene for analysen, da den kan være
avgjørende for sjeldenhetsvurderingen. Eksempel på
dette kan være at man analyserer det enkelte
stempel, eller kombinasjon av stempler, og da får et
annet resultat enn dersom man kun ser på mynten.
Jmf. 1 Speciedaler 1628 Schou 18 og 19 (vill løve)
som idag har en pris som er langt over de andre
Schou numrene.

Sjeldenhetsanalyse
 Sjeldenhetsanalyser

skiller som oftest mellom
eksemplarer kjent i offentlige samlinger, og privateide
eksemplarer. Gode analyser forteller også hvor det
enkelte objekt befinner seg, og kanskje også hvilke
auksjoner de er omsatt på.

 I Norge er som regel slike analyser brukt for sjeldne

middelaldermynter samt mynter preget i Christiania.
Det finnes unntak, og da er det spesielt 1861 B
serien, ½ Speciedaler 1865 og 2 kroner 1909 som
oppføres med sjeldenhetsanalyse.

De første myntauksjonene i
Danmark
16 og 1700-tallet

 Ludzou 1684

 Pontoppidan

 Første auksjon

med norske
mynter







1747
Hersleb, 1758
Klevenfeldt, 1777
Thott, 1790
Von Aspern, 1793
Stampe, 1799

Attraktive samlinger å referere til
1800-tallet

 Suhm 1800

 Mohr 1847

 Von Hemmert 1807

 Devegge I, II, III,1851-

 Walker 1830
 Inneholder opplysninger

om sjeldenhet

1867
 Mye gikk til KMMS som

gave

 Schubart 1831

 Thomsen

 Timm 1831

 Læssøe 1879

 Glukstad 1839

 Benzon 1885

 Kreber 1841
 Reichel 1842
 Det meste gikk til

Eremitagen, Russland

 Kvaliteter angitt, men kun

Nitid., 1, 2 og 3
 Grimsgaard 1889
 Lynge 1899

Attraktive samlinger å referere til
1900-tallet
 Bech 1906

 Ragoczy 1959-1961

 Petersen 1914-15

 Axel Ernst

 H. Ernst 1915

 Holger Hede

 Gluckstadt 1924

 Bernhard Brekke

 L. E. Bruun, dublett

 Helge Reff







1925
Schou 1927
Hauberg 1929
Broge 1938
Wilcke 1946
Haunstrup 1949

 Jan S. Christensen
 Zinck
 Gerhard Worm
 Vebæk

Eksempel fra OMG 14

Frederik III dukat 1665
Norske gullmynter fra før kronemyntene regnes som
noen av verdens sjeldneste myntserie. En sjelden gang
dukker Frederik III ½ ducat uten år og gullavslag av
skillingsmyntene opp, men de resterende er store
sjeldenheter. Christian V’s dukatmynter finnes i noen få
eksemplarer, men Frederik III’s dukater er nærmest
uoppnåelige. Totalt kjennes 15 dukater fra F3 fordelt på
4 forskjellige årstall, hvorav kun 2 eksemplarer er
tilgjengelige på markedet. Ett eksemplar har ligget i en
stor samling i Bergen siden 1991, i tillegg kommer
denne mynten som må regnes som den eneste det i
dag er mulig å få kjøpt.

Frederik III dukat 1665
Dette eksemplaret stammer fra Schubart 1831 nr. 1225.
Her ble mynten kjøpt av Bille Brahe. I 1922 ble hele
hans samling kjøpt av L. E. Bruun. Siden Bruun allerede
hadde mynten ble dette eksemplaret solgt på hans
dublettauksjon i 1925 som nr. 2614. Kjøper her var
Holger Hede. Mynten ble solgt av Hede på Ahlström nr.
12 17. oktober 1976. Mynten ble her kjøpt av Oslo
Mynthandel a/s på vegne av den norske storsamleren
Harald Salvesen. Tidlig på 1980-tallet selger så
Salvesen mynten til den danske gullmyntsamleren Olaf
Sech. Sech selger så mynten på OMH 17 nr. 98 til
dagens selger.

Eksempel fra OMH 67

Valkendorfskillingen
 Mindre mynter er sjelden eller aldri avbildet i eldre





auksjonskataloger.
Derfor vanskelig å kartlegge proveniens til selv sjeldne
mynter.
Grundige arkivstudier må til for å avdekke eierhistorikk.
Eksempelvis OMH 66/474. Skilling uten år, fra Erik Valkendorf
Ex OMH 5/14 og OMH 32/309. Mynten stammer opprinnelig
fra en dansk samling.

Valkendorfskillingen
Hvilket Schou nummer? (Ikke oppgitt i katalogen)
Advers

Advers

Revers

Revers

Denne kombinasjonen ligger svært nær Schou 3; det eneste som er
forskjellen er apostrofen i GR’A på reversen der Schou ikke har apostrof.

Erik Valkendorf, Skilling u.år, Schou
3

Schou’s stanniolavtrykk er bevart i KMMS. Dette er Valkendorf Skilling u.år Schou 3.
På baksiden av kartongen står det at eksemplaret tilhører Hauberg.

Skilling u.år, omsatt på OMH 66, samme mynt som
Hauberg 1929 nr. 3067

Da kunne den stempelkobles til
skillingen preget i 1519
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