
E.TT KRISTINÅ-SMYCKE I ATHEN.
Av

F. R. MARTIN.

Nog är det en ödets ironi att det materiellt sett dyrbaraste Kri- 
stinaminne som finnes i privat ägo skall ligga i Atlien, där det äges 
av min vän Anthony Benachi, fordom Alexandrias störste samlare och 
nu sitt gamla fäderneslands störste mecenat, åtminstone på konstens 
område. Det dyrbara smycke, som här avbildas, har jag sett flera

Fig. 1 och 2. Kristina-smycke, tillhörigt Anthony Benachi, Athen.
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gånger hos Mr Benachi utan att jag brytt mig om att öppna det lilla 
locket på dess baksida. Så en dag frågade mig B.: »Could you not 
tell me whose portrait is inside?» Jag öppnade locket. »She looks like 
one of these ladies from the court of Louis Quatorze. It may perhaps be 
Queen Christina of Sweden, but those ladies all look alike», varpå 
jag gav honom tillbaka smycket. Några dagar efteråt visade han sina 
smycken för en av sina bekanta. Denne räckte mig detsamma men 
utan att sluta det lilla locket med Drottning Sol på insidan, och ur 
föll den lilla guldmedaljen med baksidan upp. Jag hade hela tiden
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Fig. 3. Kristina-smycke, tillhörigt Anthony Benachi, Athen.

trott, att medaljen var fast i smycket. Till min stora glädje och ej 
ringa förvåning visade baksidan svenska riksvapnet och drottningens 
initialer. Svenska medaljkännare kunna genast på denna fotografi (i 
något mindre än naturlig storlek) säga, om medaljen är känd och 
vanlig. Att jag ej kommer ihåg någon så liten betyder intet, ty min 
hjärna är så fullproppad med andra saker, att jag ej där har rum för 
svenska medaljer. Men att jag ej sett ett så dyrbart och vackert och 
intakt Kristinasmycke i någon samling, det vet jag. Hur stort värde 
diamanterna ha, vet jag ej, det kan en juvelerare säga. Att smyckets 
värde som föremål är stort även utan stenarna och det historiska in
tresset är säkert, ty emaljarbetet är allra bästa Augsburgerarbete, så 
vida det ej är franskt, vilket är troligare. Om smyckets historia vet 
Mr Benachi ej annat än att han köpt det i London. Ett annat svenskt 
1600-talssmycke lär finnas i en av Balkanländernas gamla familjer. 
Mer därom då jag sett det!

ZUSAMMENFASSUNG.

F. R. Martin: Ein Diamantenschmuck der schwedischen Ivönigin 
Christina in Athen.

Ein Diamantenschmuck, das der Verf. in Athen angetroffen hat, hat 
sich gezeigt eine Medaille mit dem Bild der Königin Christina ein- 
zuschliessen.


