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Et besøk ved myntkabinettet i Dresden og Kong 

Hans’ norske gylden preget i Bergen. 
 

 

 



Historien… 

Myntkabinettet i Dresden ble re-åpnet for publikum den 

7. juni 2015, og befinner seg i Georgenbau ved Dresden 

Residenzschloss.  Utstillingen består nå av 3300 objekter 

fordelt over 4 rom på totalt 350 kvadratmeter.  

Myntkabinettet i sin helhet besitter nesten 300.000 

objekter, noe som gjør det til en av de største samlingene 

i Europa.  Samlingen består av mynter, medaljer, sedler, 

ordner og ikke minst et fagbibliotek som inneholder 

30.000 bøker og publikasjoner, og som er tilgjengelig for 

besøkende som ønsker å studere selv. 
 

 



Oppdagelsen…. 

Den berømte myntsamlingen er dermed tilbake på sin 

opprinnelige plass etter en litt omflakkende tilværelse.  

Etter den andre verdenskrig ble nemlig samlingen fraktet 

til Moskva som en del av den Sovjetiske stats 

krigsutbytte.  Myntene ble først returnert i 1958.  Etter at 

myntene ble returnert var det imidlertid bare anledning å 

vise fram en liten del av samlingen i det bygget som 

kalles Albertinum – der Staatliche Kunstsammlungen 

Dresden – som myntkabinettet hører inn under – hadde 

sin utstilling.  Det var for øvrig i Albertinum at nå 

avdøde Jan H. Nordbø oppdaget Kong Hans’ norske 

gylden fra Bergen under sin studiereise dit i 1976.   
 

 

 

 



Kong Hans 
Kilde: Store Norske Leksikon (utdrag) 

Kong Hans' regjeringstid representerer økonomisk og 

sosialt en endring i Norge. I de siste årtier av 1400-tallet 

sees spirene til trelasteksport og bergverksdrift. Samtidig 

innskjerpes de gamle forbudene mot at bønder driver slik 

eksport. De nye vekstnæringene medførte at danske 

kongelojalister fikk økonomisk interesse i norske 

forlegninger. Unionskongene og den danske adel fikk 

heretter felles interesser i Norge. Den økonomiske 

fremgangen i Norge førte imidlertid til større sosiale 

motsetninger enn før. Bønder stod mot lokale herremenn, 

kongemakt og kirke. Symptomatisk for konfliktene er 

drapene på futen Lasse Skjold og riks-råden Arald Kane. 



Kong Hans forts. 

I forholdet til hanseatene førte kong Hans en annen 

politikk enn Christian 1. Hans hadde arvet morens 

økonomiske innsikt og drev, i motsetning til faren, sin 

handelspolitikk utholdende og konsekvent. Heller ikke i 

disse spørsmålene var han særlig nøye med hvilke 

virkemidler som ble tatt i bruk. Fra første stund siktet 

han mot å svekke og avgrense hanseatenes dominerende 

posisjon i nordisk handel. Målet var å skape et sterkt 

hjemlig borgerskap. En tilsvarende utvikling skjedde 

samtidig i resten av Europa, der bl.a. tidens store 

geografiske oppdagelsesreiser førte til en omlegging av 

handelsveiene og en forskyving av handelssentrene 

vestover mot atlanterhavskysten og Nordsjøen. 

 



Det lybske myntsystem 

Kong Hans innførte også det lybske myntsystem, og i 

beskrivelse publisert av UiO kan vi lese følgende om 

Kong Hans’ mynthistorie: 
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Tilbake til Dresden…      

Den norske delen av myntsamlingen i Dresden myntkabinett består av mynter 

preget for erkebiskopene av Nidaros; Erik Walkendorf, Olav Engelbrektsson, 

Gaute Ivarsson. 

  

I tillegg finnes det også mynter preget for en del konger vi kjenner; 

  

De dansk/norske/svenske kongene Hans, Christian II samt 

De dansk/norske kongene Christian III, Frederik I, Frederik II, Frederik III 

 

Som norsk besøkende ble jeg særdeles godt mottatt, og ble hentet av Roger 

Paul ved inngangen.  Etter en hilserunde der jeg blant annet møtte direktøren 

for myntkabinettet, ble jeg ført opp på loftet i slottet der det var avsatt egne 

lokaler til studier og forskning. 

 

 



Myntkabinettet 



Arbeidsbordet… 



Roger fant mynter til meg. 



Mange av myntene lå i 

papirposer 



Myntene var merket i posene 



Og det var skjulte skatter… 



Arbeidsplassen til Roger 



En liten omvisning på museet 



De sjeldneste myntene.      

I sin bok oppgir Gunnar 

Thesen plassering av de aller 

sjeldneste myntene, som ofte 

finnes kjent kun i offentlige 

samlinger.  Jeg hadde på 

forhånd plukket ut 5 mynter 

som er uhyre sjeldne, og som 

lå i Dresden. 



Skilling 1518 viste seg å være 1519. 



½ Speciedaler 1653 



½  Speciedaler 1667 



1 Speciedaler 1670 



2 Speciedaler 1679 



Gylden Kong Hans 



Og hvordan gikk det med meg da…? 



Utenfor myntkabinettet fredag morgen….. 



Innbruddet…    



Uttaket… 

 

 



Syningen…… 



Beviset… 



PS: Tilbake på plassen sin ja… 



Takk for oppmerksomheten 


