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Karl XIV Johans presentmedaljer 
Av Lars O. Lagerqvist 

För en kung var det viktigt att 
kunna överlämna en eller nera 
gåvor. lämpade för mottagarens 

rang och ställning. Karl Johan hade 
sitt porfyrverk i Alvdalcn. som pro
ducerade föremål av hö!! status för 
kunglighet. högadel m. n~ jätteurnor 
för tsaren. den brittiske monarken 
och andra furstar. blombord eller 
mosaikbord för något liigre maktha
vare. porfyrfåsten avsedda för offi 
cersvärjor. snusdosor med guld
infatt ningar m m. Briljanterade or
denstecken som ett särs k i h nådeve
dermäle låg i en järnkista i sovrum
met; för kvinnor som skulle hedras 
hade han där förvånansvän många 
smycken att ta av och räkningar vi
sar, att "'lagret'" ständigt förnyades. 
För de vanliga audienssökande fanns 
medaljer i silver eller brons. mest det 
senare. 

Det var sedan åtminstone Gustav 
Il l:s dagar vanligt. att kungen en dag 
i veckan gav audiens för dem som 
kom upp till slottet. Ända fram till 
krigsutbrottet 1939 var det inte nöd
vändigt att anmiila sig, även om man 
naturligtvis riskerade en lång viintan. 
Endast uppenbara galningar avvisa
des. Karl Johan var ganska känslig 
för de odörer av snusk, sprit och 
tobak som omgav många av dåtidens 
svenskar. l ett skåp förvarade han 
stora naskor med eau-dc-cologne. 
som han tog ut för att sHinka på (eller 
smmtre hälla över) besökarna niir de 
trädde fram. Ä ven högre ärnbetsmiin 
blev för övrigt vana vid att kungen 
gned in väldoften på deras hiinder. 
"Vanliga•· audienssökande togs emot 
på eftermiddagen i salongen utanför 
[ .. :ungens sängkammare . i varje fall 
vintertid. Dessa två rum eldades 
ntigt och där var vanligen 22-24%. l 
sängkammaren tillbringade kungen 
sin mesta tid under vinterhalvåret 
("sängkammarregementet"" ). vakna
de sent. hade föredragningar medan 
han låg kvar i sängen och drack cafe
au-lait, steg upp ännu senare och var 
klädd först vid tvåtiden eller så. 
varefter det kunde bli konselj. om det 
var en sådan dag; annars satt han som 
bilden visar (fig. 7). vanligen med en 
fönrogen från Enskilda Byrån, gick 
igenom papper och skrev under kon
seljbeslut- omkring 12 000 om året! 
Så gick han ut till audienserna. när 
sådana hölls. 

Var kungen nöjd med audiensen, 
kunde det hända att han tog fram en 
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l . .Jacques Jean Barre • .fiansk metlaljgraviil; 
ri/1 sisr grm·eur glfluim/ 1·id Ln Mowwie, Paris. 0/jeuuilning /835 av E. E. Amaury. 

Vtstl/1/d i Mu.wft• de la Monnaie. Paris, som ocksåtagir foror. 

medalj ur skåpet och skiinkte veder
börande besökare. (Var han på resa 
gick det litet annorlunda till och 
ledande bönder som presenterades 
för kungen fi ck ofta den på hans ini
tiativ 18 11 stiftade Kungl. Lant
bruksakademiens lilla jetong i silver 
med hans bild, Hildebrand nr 76 och 
77 .) Det rörde sig om tre olika (dess
utom iir ett par i två format). alla 
präglade l !!21-23 i Paris. Genom en 
handling i Bernadotteska Familjear
kivet kan det vara möjligt att siiga 
litet mer om dessa iin vad den nyss 
c iterade Hildebrand lyckades med 
1875. l detta sammanhang framföres 
ett vördsamt tack till H.M-:-Konungen 
för tillståndet att arbeta i detta arkiv 
och till dess föreståndare, min mång
årige viin docent Ingemar Carlsson, 
all tid lika hjälpsam. Innan vi går in 
på en beskrivning skall vi titta när
mare på dokumentet. Av detta f rdm
går vilken hiindelse som gav upphov 
till den första beställningen och dc 
följande. 

Karl X II I var Karl Johans adoptiv
fader och dynastigrundaren Berna-

dotte behandlade alltid den i fört id 
åldrade, slagrörde kungen med stör
sta vördnad. Statyn i Kungsträdgår
den ("en kn•ka omgiven av fyra 
lejon'") tillkom på hans ini tiativ. 
Redan sorn kronprins ( 1816) lät han 
framföra förs laget genom överinten
denten Silfverstolpc och den gamle 
kungen ··rördes till tårar och menade 
sig i'iite vara förtjänt av äran"" (det var 
nog så riktigt! ). Sergel var död och 
valet stod mellan Nielas Byström och 
Eric Gustaf Göthe ( 1779-1838): det 
tycks ha varit Karl XIII som valde 
den s istnämnde (om dennes arbeten 
för kungen se Vahlne 1988. förslag a 
r antique i skiss s 197 o dekoration i 
Riddarholmskyrkan vid Karl XIII:s 
begravning s 229). Arbetet påbörja
des och det skedde på Karl Johans 
bekostnad. När den gamle kungen 
dog 1818 var statyn inte fårdig. Först 
1819 fick den nye kungen en räkning 
på 2 1 160 riksdaler banco att betala 
och gipsmodellen sändes till gjuta
ren, Carbonneaux i Paris (allt här 
enligt Millroth 1975. som skrivit om 
statyns tillblivelse, samt vissa tillägg 
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2. Karl X/1/.·s wrg med den nyim•igda stll/)11, omgi••••n tll' " .wlt(/iiknen". l bak!irttllden "l'li/L\'IW/Ien", lmkom denna bygxnad (ri l'en 
1852 och ersall 1953 med 700·rirsjubilt'ets st•n·uillfl) dt•/1/llll 'tlftllllle fltlllliiJ:llltl/1. Sepialm·<'l'illK 1825 m· Alexam/er \Veuerling. 

hos Järbe 1998. s 413 ff'.) . Inskriften 
fastställdes 1820 enligt kungens ön
skan och som han ville ha den av 
Kungl Vinerhets Historie och Antik
vitets Akademien, som sedan 1786 
ansvarade för sädana frågor (se Ap
pendix nedan!). 

Statyn invigdes den 5 november 
1821 i niirvaro av Karl Johan - som 
adopterats just denna dag för elva år 
sedan! Lejonen iir något senare. mo
dellerade av den unge Bengt Fogel
berg och gjutna på samma ställe; de 
kom på plats 1824 (däremot finns de 
med på medaljen J 821 . varom mera 
nedan). 

Ä ven om pressen ingenting näm
ner om medaljen kan dock det sam
tida reportaget vara vän au ci tera: 

Carl XIJI:s statue blottas. 
Kungl. Maj:t hade i Nåder wsau 

Måndagen den 5 November till af· 
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Stocklzolms suulsmu.•ewu, .HJm ock.wltagit jiJ/111. 

täckningen af Hö;.:t.wlig H.M. Kon 
ung Carl Xl/l: s Sratw:. 

E.fier en ceremoni IIJ!fle ~~ Kon;.:/. 
Slottel hegafs ig H. Maj: t Konungen 
till hiist. omgiji•en t(/' Sin Upp••akt
nin;.:. 11irecte till elen plats der Sta· 
Iucn iir upprest. swdnat!e midt fii r 
denSW/111/e, och gt(/'on/res till H. K. 
H. Kmnprinsen om lumneurs gii
rtmde. Rik.i·mw~vka/ken f greve H. H. 
von Essen/ gaf teckc•n till Statuens 
afliickwule: livilken Komt/Igen i det 
ii8onb/ick, då den wtr h/ou ad . . va/ute· 
mde med Sin viitjc1. Troppame skyl
drade geviiret. 7hunpetame gr'lji·o 
fcu~j(u; Artilleriet . . \'OJ/1 var upp.vtii/Jt 
bakom Dramatiska 1'lteaterl111set 
f d. 1'..1'. "Maka/ii.l'" ••id mtvarwrde 
plmsen för Karl X l l: s statyflås.wule 
128 ca nom kOl t, h vilka besvarades af 
den på S1römmen lig;.:wule corvel· 
ten. conons/upame nch batteriemu å 
Skeppsholmen: h !fanteriet gtt{.wlnn· 

bawillons••is. Sedermera defilerade 
Troppa m e under 1-1. K. 1-1. Kronprin· 
.1e11s W({iimnde. 

Det kan tilläggas. all festligheterna 
varade i tre dagar. bl a inräknat ett 
stort fyrverkeri. pråmar med benga
liska eldar ute i Strömmen samt Fri
murarordens middag för 400 fauiga. 
som kungen besökte. samt "Directio
nerne för Stadens siirskilta Barmher
tighetswerk". som på kungens egen 
bekostnad skulle föranstalta om 
bespisning av ytterligare "E u Tusen 
EHhundra Fauiga". En samtida notis 
vet a ll beriilla, all bronsen i statyn 
hiirrör Från av svenskarna erövrade. 
fientliga kanoner ( 1815). Platsen kal
las sedan 1822 och alltjämt ''Karl 
Xl ll :s torg''. Dess förvandling från 
en triidgård till en sandöken sägs illle 
med större uppskallning av dåtidens -
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stockholmare och en av dem ansåg, 
säkert med rätta, att folket aldrig 
skulle ha velat bekosta denna huvud
stadens fjärde bronsstaty - före
gången som den var av Gustav Vasa. 
Gustav Il Adolf och Gustav III ... 
Kanske man kan ytterligare ti llägga. 
att det på samma ställe stått en byst 
av en annan. ännu ovärdigare kung. 
Fredrik l , men att denna redan ca 
1790 flyttats till Finska kyrkan. 
(Fig. 2). 

Det blev givetvis ganska naturligt 
för Karl Johan att beställa medaljen 
över invigningen av statyn i sam.ma 
stad där gjutningen skedde. Han vtss
te av erfarenhet att vår slagrörde och 
åldrade gmvör vid Kongl. Myntet i 
Stockholm. Lars Grande!. var myc
ket långsam, och att dennes assis
tent, Ludvig Persson Lundgren. nog 
var bra i fUktning (han var elev till 
P. H. Ling), men som gravör ganska 
oprövad. ~Dessutom höll statyn just 
på atttillverkas i Paris och kunde bli 
exakt avbildad. om konstnUren bara 
oick till gjuteriet och tittade - vilket 
han uppenbarligen gjorde. Arbetet 
beställdes hos en lovande ung gra
vör. Jaques-Jean Barre ( 1793-1855). 
som tidigt uppmärksamm;us av Pier
re-Joseph Tiolicr. grareur general 
vid La Monnaie i Paris. Denne efter
träddes 1816 :w sin son Nicol:ls
Pierre Tiolier. Barre och denne var 
goda vänner och åtskilliga uppdrag 
oick från ''generalgravören" till den 
~betydligt yngre kollegan. som eta
blerat sin atelje på nuvarande rue de 
Buci i närheten. 

Hur Karl Johan eller kanske sna
rare ambassadören greve Löwenhi
elm. som fick göra kungen många 
tjänster (ocks~ som porfyragcnt!) 
blev uppmärksammade på Barre 
behöver man därför knappast fråga 
sig: dessutom hade ju Dcsirce ännu 
sitt lilla hov i Paris - om hennes 
snara flyttning till Stockholm mera 
nedan. För de legitimistiska bourbo
nerna. som skulle hiirska till 1830. 
var Bernadotte på Sveriges tron en 
onaturlighet och man hade nog inte 
gärna sett. att La Monnaie Royale 
officiellt blev indraget i denna 
medaljbeställning. Barre blev med 
tiden själv graveur genera.l ( 1840). 
men bland hans papper 1 franska 
myntverkets välskötta arkiv stAr inte 
en ord att läsa om Karl Johans 
beställning. Man får. som framgått 
ovan. gå till Bernadotte-arkivet och 
där hittar man i Konungens enskilda 
byrås arkiv nr 143 fOijande uppgifter 
om de medaljer som Barre tillverkat 
1821-1823 fOr kungens räkning: 
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"Etat dc 1rois livraisons de medailles 
frappees a Paris pour S.M. 

ler livraison faite par moi-meme en oct. 
1821. 

l o une medaille en or grand modulc 
ayanl au verso la stmue dc Charles XUI. 
el le a coute 743 r. 40 

2o une id. en platinc meme module et 
sujet 199 25 

3o une id. enargent id ...... id. 
34 75 

4o cinquante medailles en Bron:r.e 
memc module et sujet que les preceden· 
les a 3 francs pi~ce. 

5o quatre medailles en argent 
module du 18 lignes portmit du Roi 
habille et nu verso celui du P. Royal. 
elles ont cout6 les quatre 93 90 

6o cinquante en bronze, meme sujcl 
et mod. a 1.25 piecc. 

2ieme Livraison faitc par moi vers la lin 
de mai 1823 avec livres fiaeons bom
bonnieres [sic!] et colifichets. 

l o cinqu:mre c in q mcdaillcs en 
bronzc grand module ayant au vcrso la 
stat u c du Charles xm. 

2o cinquante nussi en bronze petit 
module. portr:tit du Roi habille ayant au 
verso cclui du Prince Royal. 

3ieme livraison. Mr l=~onsieurj Röss· 
lein fRöslein] doir avoir remis a S.M. 
vers la fin de juin 1823 une petile caisse 
qui avait ete remise a mr le comte De 
Löwenhielm le 21 nov. 1822 et qui con· 
tenait 

l o rrente medailles en arg en t grand 
mod u le. dont 15 au verso de la s rat u e et 
15 au \Crso de l'inscription Folkets kär
lek min belöning. 

2o trenie medailles aussi en a.rgent 
pet it module, pon:rait du Roi habille 
ayant au verso rinscription Folkets kär
lek&. 

3o Cinquante medailles en bron:r.e 
grand modulc ayant au verso les uns 
l'inscription. et d"autres la stalue. 

4o Cinqu:1n1e id. pelil module avec 
rinscription. 
Je n":1i pas pu verifier l"ellactitudc de 
ccue livraison:· 

För au underlätta förståelsen med
delas här en översättning: 

"Lista p:\ tre leveranser av medaljer 
slagna i Paris för H .M. 

l :n leverunsen gjord av mig sjtilv i okt. 
1821. 

l :o en medalj i guld stor:t fom1ntet, 
som har Karl Xlll :s staty p11 frnnsidan. 
den har kostat ... 743 f. 40 

2:o en likadan i plmina, samma stor-
lek och limne 199 25 
3:o en likadan i silver. 

34 75 

4:o femrio medaljer i brons samma 
storlek och ämne som föregående a 3 
francs styck. 

5:o fyra medaljer i silver 18)fr:tnska) 
linjers storlek [med) ponrnll av kungen 
kHidd li unifom1) och på frånsidan der 
av Kronprinsen. de fyra har koslat 

93 90 
6:o femtio i brons. samma timne och 

storlek i\ 1.25 styck. 

2:n Levcnrnscn gjord av mig mot slutet 
av muj 1823 tillsammans med böcker. 
flaskor. konfektaskar och nipper. 

l :o femtiofem medaljer i brons stora 
formatet. Ituvande pli fn\nsidan Karl 
Xlll:sstaty. 

2:o femtio liknsA i brons lilla forma
tet. ponrlill nv Konungen klfidd, havande 
på frånsidan det av Kronprinsen. 

3:e leveransen. Herr Rösslein (läs: Rös
tein] bör ha till H.M. överlämna! mot 
slutet av juni 1823 en liten !Ma. som 
hade över1limnnts till herr greve Löwen
ltielm den 21 nov. 1822 och som inne
höll 

l :o trellio medaljer i silverstom for
matet. av vilka 15 med stnt}'ll p11 f ronsi
dan och 15 med inskriptionen Folkets 
kärlek min belöning. 

2:o trcllio medaljer också i silver 
Lmenj lilla fonnntct. ponrlill av Kon
ungen klädd (i unifonn). huvande på 
frånsidan inskriften Folkets kärlek&. 

3:o Fcrmio medaljer i brons stora 
formatet, havande pd frnnsidan det ena 
punicl inskrincn. del undra statyn. 

4:o Femtio sddnnn lilln fonnntel med 
inskriften. 
Jag har ej kunnat verifiera ellaktheten 
betrnfTunde denna (sista) leverans:· 

Anm. Kursen vid denna tid var unge
llir 2 frnncs = l riksdnler bnnco. 

Med "grand module" avser listan~ 
författare (ej identifierad) hlir vad vt 
kallar 18:e storleken (56 mm). Guld
exemplaret (23 karat) av den först
nlimnda medaljen med Karl Xlll:s 
staty lir inte Hingrc möjligt att åter
finna. medan den i silver (99011000) 
finns i H ~l Konungens ~amling. ~om 
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3. Medaljen öt·er SW(I'IIS im•igning / 82 1. Tl'ti l1jrm m · dt• fy m Ilar m ·bildat.l, t'llltrlt ch· ii111111 illle tifft·erkms. At· J. J. BwT<'. Paris. 

förfanaren vårdar. och i Kungl Mynt
kabinenet och på en del andra håll. l 
brons är den rän vanlig. Van platina
exemplaret tagit vägen är också obe
kant. Den i texten omnämnde "Röss
lein'' avser krigsrådet C H Röslein 
( 1774 -1840). som var anställd vid 
Enskilda byrån. före stod det av 
kungen ägda. ovannämnda porfyr
verket samt sköne mycket av affä
rerna med Paris. där han arbetat mer 
än en decennium krin!! sekelskiftet 
1800 (om denne, se Lagerqvist och 
Åberg s 86 ff.). Måttet " 18 lignes'' 
skall vi återkomma till. 

Det blev en inte obetydligt förråd 
av medaljer i brons kvar efter Karl 
Johans död. N ii r Gustaf V avled 1950 
gick man igenom många skåp och 
hittade dessa; främst var det medal
jen med valspråket respekt i ve Karl 
XIII:s staty på frånsidan, men iiven 
några andra samt några av svärdot
tern Josefinas medaljer. Gustaf VI 
Adolf beslöt att de skulle lämnas 
till Kungl. Myntkabinettet tillsam
mans med en del annat av numis
matisk karaktär (dc återfinns 
under inv.nr 24 596) och jag vi ll 
minnas att 1952 kom allt detta 
oss tillhanda (de många me
daljer över skiftande händelser 
som Gustaf V mottog under 
sitt långa liv finns däremot kvar 
på Kungl. Slonet som en siir
skild enhet , förvarade i fyra lådor 
- förf. hoppas kunna återkomma 
till några av dem vid ett senare t i 11-
falle). 

r gåvan, som omfattar flera hundra 
nummer mynt och medaljer. ingick 
som exempel en brevpress i malakit, 
något kantstött. med en krusidulligt 
infattad oval medalj över storitenig
paret av Baden i guld! Av bronsme-
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Reskrit·uiiiJII'II 11r l . Foto A 'Ii \. 

ualjerna - av ncra typer - var ett inte 
obetydligt antal dubbletter och dessa 
tillfördes inte samlingnrna utan lades 
in i ett siirskilt skåp illl vid siillsynta 
fall arwiindas som hedcrsgåvor. Så 
har skett några g:inger. bia till frnn
skc myntdirektören. Och i år först till 
grevinnan och greven på Mainau. 
vilket skedde på Karl Johans födelsc
dag 26 januari i samband med ett 
sammantriide 1998 med dcu svensk
norsk-fransk-tyska kommittc som 
sysslar med uts tiillningen över den 
förste Bernadotten på Svt:rigt:-Nor
ges troner och som visa!> 1998 först 
pft Stockholms slott och ~edan (under 
hösten) på Mainau; 1999 kommer 

den till Oslo (Akershus). Därefter 
gavs den i mars till Kungl. Mynt
kabinettets väl2örare. den för alla 
myntsamlare välbekante Julius Ha
uander från Basel. Den till utställ
ninccn utgivna kal<llo!!ell (som kom
mer att anmälas här i ett senare 
nummer) med inledande uppsatser 
om Karl Johan kan nawrli2tvis inte 
gå in på detaljer och därför skall 
nedan redogöras för vilka medaljer 
sont avses härovan och vad vi annars 
vet om dem . 
l. Ut oss börja med den redan avhandla
de och iildsta av de Paris-beställda mcdal· 
je rna. den 182 1 slagna över avtäckningen 
av Karl Xlll:s staty i Stockholrn. Liksom 

JA. Ask i lmms mrcl/Jam.:.1 Karl Jolwu-meJolj. ärrida11. illfiil/d. 
Tillhär K1111!il. Mymkabillt'llt!l. Fow Jan f n ' 0/ss(JII. -
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alla följande är den graverad av J. J. Barre 
och verktygen. i den mån de ännu existe
rar, har redan under Karl XIV Johans tid 
tagits hem till Stockholm. Den mäter 56 
mm ( 18:e storleken) och är präglad i 
(minst) J ex i guld, l i platina (försvun
net). 16 i silver och 130 i brons i Paris , 
okiint om några (och i så fall hur många) 
i Stockholm. Det har också gjorts brakte
atavslag av medaljen i förgylld brons, 
som sedan infattats under glas (bl a in
gick sådana i Holmbergska samlingen, 
Norrtälje. såld på Svenska Numismatis
ka Föreningens auktion 1976). Kungl. 
Myntkabinettet har i sina samlingar e.n 
invändigt sammetsklädd. rund metalldo
sa. i vars lock Barres Karl Johans-porträtt 
i brons lir infiillt (jig. 3 och 3A). 
Beskrivningen av medaljen går här efter 
Hildebrand (nr 3 1 ). något modifierad: 
Atsida: CAROLUS XIV JOHANNES 
SVECORUM ET NORVEGORUM 
REX. Lagerkransad bröstbild. v. sida, 
varunder sign. BARRE F[ecit]. 
Frånsida: CAROLO XIII RERUM 
SVECIAE RESTITUTORI PATRI 
PATRIAE [= samma som på svenska på 
fotställningen] längs kanten. Karl Xlll:s 
staty av E G Göthe som den rests i 
Stockholm och med två av dc lejon, som 
ännu inte kommit på plats. På postamen
tet med små versaler: ÅT CARL XIII 
FÄDERNESLANDETS RÄDDARE 
FOLKETS FADER AF DESS TACK
SAJv1ME SON CARL XIV JOHAN. l 
avskiimingen: PIE VOVIT CAROLUS 
XIV JOHANNES MDCCCXXI [= i 
vördnad bekostade sonen Karl XIV 
Johan (medaljen/statyn)). Vid kanten i 
avskärningen sign. BARRE f[ecit). 
Fig. 3. 

Det kan vara av intresse att konstatera. att 
inskriften på statyns stenfot aldrig blivit 
inhuggen. trots påminnelse från Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demiens sekreterare. d.v.s. just Bror Emil 
Hildebrand. Akademien var ju sedan 
1786 högsta ansvariga myndighet för 
offentliga inskriptioner. 

Eftersom två av lejonen avbildats. 
ehuru de ännu ime ens existerade som 
gjutfomtar. måste Barre ha haft en teck
ning av monumentets slutliga utseende 
till sitt förfogande. 
2. Enligt det ovan citerade dokumentet 
färdigställdes ytterl igare en beställning i 
första omgången. d.v.s. den som leverera
des i oktober 182 1. nämligen medaljen 
med Karl Johan i uniform (''habiJJe'') på 
åtsidan, sonen kronprins Oscar. likaså i 
uniform. på frånsidan. Den är identisk 
med Hildebrand nr 122 och slogs i fOrsta 
omgången i silver (4 ex.) och brons (50 
ex.), i andra orngån~en ( 1822) i ytterliga
re 50 ex i brons. Alsidans stamp kom 
sedan att användas i en annan kombina
tion. som vi skall återkornrna till. 
Porträttet är högerväm och mindre realis
tiskt än det föregående, frånsett unifor
men. Denna medalj mäter "18 lignes". 
står det. vilket inte är identiskt med sven
ska linjer. Den franska måttenhet som 
motsvarade vår tum var liksom denna 
indelad i 12 enheter. "lignes". något min-
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4. Medalj över Karl XIV Johan och kronprins Oscar 1821. Av J. J. Barre, Paris. 
Beskrivningen nr 2. Foto ATA. 

dre än våra linjer. Vid denna tid hade 
fransmännen gått över till decimaltum 
och måttenheten blir därför något mindre 
är vår. Medaljen är nämligen 41-42 mm i 
diameter. Åtsidans och fråns idans stam
par är omgjorda ivå gånger av Barre (i 
varje fal l har de hans signatur), något som 
observerats av Hyckert 1892 (s 54 nr 17 
och 17a). Dessutom finns det en fjiirde 
ålsidesstamp utan signatur (Hildebrand 
nr 71a), såvitt jag vet använd såväl till· 
sammans med här nämnda från sida 
(Hildebrand nr 122a) som med en annan 
med Karl Johans valspråk (d.v.s. nr 71a. 
se nedan). Detta verktyg hör till dem som 
Myntverket deponerat i Kungl. Mynt
kabinettet och det har väl sannolikt gra· 
verats i Sverige något senare. Exemplar i 
silver och brons av denna är kända. 
Beskrivningen av ett ursprungligt me
daljexemplar blir som följer: 
Åtsida: CARL XIV JOHAN SVERIGES 
OCH NORRIGES KONUNG längs kan
ten. Bröstbild. h. sida, i militär uniform 
med slät krage och epåletter. Se
rafimerordens band över axeln och Carl 
XIII:s orden om halsen. Nedtill sign. 
BARRE F[ecit]. 
Frclnsida: JOSEPH FRANS OSCAR 
SVERIGES OCH NORRIGES KRON 
PRINS längs kanten. Bröstbild. h. sida. i 
kavallerigenerals uniform med serafimer· 
bandet och Carl Xlll:s orden. Nedtill 
sign. BARRE F[ecit). Fig. 4. 

I vilken utsträckning denna medalj kom 
till användning och hur är svårt att säga. 
Inskriften på svenska gör. att man när
mast vill tro att den skänktes till svenskar 
och norrmärL Å andra sidan for kronprins 
Oscar ut i Europa 1822 på friarf.ird och 
då kanske den också kom till nytta som 
en enklare hedersgåva. - Intressant är. 
att när hans mor Desiree - som han då 
träffade för första gången sedan 1811 -
fick höra om det instundande bröllopet 
1823 mellan sonen och Josephine av 
Leuchtenberg. beslöt hon s ig för att sam
tidigt äntligen resa till Stockholm, där 
hon vantrivts så fruktansvärt. Men nu var 
det försommar och hon hade tänkt sig att 
så småningom återvända till sitt älskade 
Paris. Men så skulle det inte bli! I varje 
fall hade hon inför resan till Stockholm 
beställt en medalj hos sanune Barre. eller 

rättare två medaljer: en större och en 
mindre med något skiljaktiga flts idor. 
visande hennes bröstbild i diadem, h. 
sida. och iförd en draperad känning i 
empiresti l. på frånsidan det krönta uni
onsvapnet. ovanför vilket makens och 
sonens krönta namnchiffer och den talan
de inskriften (på svenska. som hon lika 
litet som maken behärskade!): ALT 
GENOM DEM ALT FÖR DEM 
(Hildebrand l och 2). Verktygen kom 
snart till Sverige, möjligen redan samma 
år ( 1823) och användes sedan vid flera 
tillfallen: åtsidan är liven kombiner;1d 
med en annan. graverad fr:insida och 
detta exemplar tilldelades minst ett par 
trotjänare (Lindgren 1958. s 5 f.. och den
samme 1979. s l 17). Hennes krönings
medaljer ( 1829). se nedan. tillkom däre
mot i Sverige och hade Ludvig Persson 
Lundgren som upphovsman (Hilclebrand 
nr 3 och 4). 

Efter denna utvikning skall vi åter· 
komma till Karl Johans nästa presentrne
dalj . 
3. Medaljen lir av "grand module", d.v.s. 
18:e stOrleken eller 56 111111, och har 
samma åtsida som nr l ovan. Frånsidan 
däremot har Karl Johans valspråk p:i 
svenska. Exemplaren var färdiga senhös
ten 1822 och korn först nästa år till Stock
holm. I silver .hade då slagits 15 ex .. i 
brons femtio. A ven dessa stampar sändes 
senare till Stockholm och hur många som 
slagits i Paris eller här uppe vet vi inte. 
Beskrivning: 
Åtsida: Som nr l ovan. 
Fl'llllsida: FOLKETS KÄRLEK MIN 
BELÖNING inom en krans av till hälften 
lagerblad. till hälften eklöv. Fig. 5. 
Vi kan alltså fastställa. att frånsidan inte 
är graverad i Stockholrn, som Hildebrand 
trodde (se dennes kommentar till nr 70. s 
362). Härtill förleddes han kanske av att 
frånsidan. använd med samma åtsida som 
nr l här. d.v.s. Hildebrand nr 31. också 
kombinerats med åtsidan till nr 52 (För 
medborgerlig förtjänst. 18:e storleken) 
och föreligger som sådan i silver i 
Riksbankens i Kungl Myntkabinettet 
deponerade samling. Eftersom denna 
åtsida är signerad av Ludvig Persson 
Lundgren och var fårdig 1832. kan vi 
fastställa att Barres verktyg då fanns i 
Stockholm. Vår medalj nr 3 hör till dem 
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5. En al' Karl XIV Johans presel/lmedaljet; beställd (Il' och graverad av J. J. Barre i Paris 1822. Besk ritiiiingen nr 3. Foto ATA. 

som Karl Johan delade ut som ''minnes
gåfva", för att cjtera Hildebrand. kombi· 
nerm med duschar ur eau-de-cologneflas
kan. 
4. Ytterligare en men mindre medalj 
finns som torde ha använts som minnes
gåva och som tillverkades av B;me i Paris 
(Hildebrand nr 71). Den kombinerar åtsi
dan till nr 2 med en fräns ida som nr 3, 
men mindre- medaljen är ju " 18 ligncs" 
eller 14 svenska linjer, d.v.s. Il :e stor· 
leken eller 41 mm. Också denna sida 
är följaktligen graverad hos Barre . 
Stamparmt kom så till Stockholm. Som vi 
sett under nr 2 finns det eller rättare fanns 
tre obetydligt olika åtsidesstampar, signe
rade av Barre. En ny. osignerad åtsida 
tillverkades senare, säkert vid KongJ. 
Myntet och är även den bevarad (Hil
debrand nr ? la). Beskrivning: 
Atsida: Densamma som nr 2 ovan, känd i 
tre obetydligt varierande utförande, alla 
signerade BARRE F[ecit]. samt en utan 
signatu r 
Frtlnsida: FOLKETS KÄRLEK MIN 
BELÖNING som på nr 3 ovan. men bok
stäver, krans etc. mindre. Fi}!. 6. 

Senare medaljer 
Här skall inte de inte så få medaljer 
som slogs i Stockholm för Karl 
Johan behandlas: vi inskränker oss 
till att påminna om deras existens. 
Det finns sålunda en ganska miss· 
lyckad med kungen och drottningen 
på åtsidan, kronprinsen på frånsidan. 
graverad av guldsmeden Carl Trose
lius (1798-1842). Den är upptagen 
som nr 121 hos H i Idebrand och man 
får där intrycket , att den är tidigare 
än BatTeS (nr 122). Så iir knappast 
fallet. Troselius ställde ut stamparna 
på Konstakademien 1822 och Barre 
gjorde sin med kungen l kronprinsen 
året innan, som vi sett. (Uppgiften 
om utställningen är hämtad ur en kort 
biografisk artikel av Rasmusson om 
Troselius. se nedan. Den innehåller, 
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märkligt nog. en felaktig uppgift. 
Rasmusson påstår, att den med verk
tygen präglade medaljen inte cxiste· 
rar, men det gör den - i såväl våra 
samlingar som i Uppsala .Myntkabi· 
nett och därtill i brakteatavpräglingar 
-väl för snusdosor och liknande.) 

BatTe graverade 1836 en medalj 
över den franske kungen Ludvig 
Filip och dennes talrika familj; båda 
sidor är dessutom rikt dekorerade. 
Denna medalj fick vår gravör Ludvig 
Persson Lundgren se och gjorde 
1842 en liknande över Karl Johan. 
Desideria, Oscar, .losefina och barn
barnen. Kungen blev överförtjust och 
köpte samma år ett stort antal i silver, 
som han använde som gåvor (Hilde
brand nr 123; Lindgren 1958:2), i 
några fall försedda med randskrift. 

Tilläggas kan, att niir Desiree sent 
omsider kröntes l 829, slo!!s den sed
vanliga, stora medaljen ö~er tilldra
gelsen av Rikets ständer (Hildebrand 
nr 3) - som vanligt när det gällde 
sådana fårdig senare. först 1833 -
men också en mindre sådan av kast· 
pennings storlek (Hildebrand nr 4), 
en spekulation av gravören Lund-

gren. Den var emellertid färdig redan 
1829 och riksmarskalken köpte en 
stötTe upplaga för utdelning. Lund
gren hade nu också visat, att man inte 
behövde gå över ån (läs: till Paris) 
för att hämta vatten ... Den stora 
medaljen finns i guld på Slottet- det 
är Desirees exemplar som bevarats. 

Medaljkonsten 
Avslutningsvis några tankar om peri· 
odens medaljkonst. Med all rätt har 
empiren, hos oss kallad karljohans
stil. på detta område klandrats för 
akademisk torka. Förvisso var gravö· 
rerna nu tekniskt ytterst skickliga 
och medaljpressen hade nått sin hög
sta utveckling, men den antikinspire
rade S\!len hade kommit till vägs 
ände. A ven när det gäller skulptur 
och måleri kan det bli för mycket -
nog är Davids porträtt och jättetavlor 
över betvdande händelser ovärder
liga bidnlg till samtidens historia, om 
iin knappast sannflirdiga Uag tänker 
på sädana saker som Marats död i 
badkaret, Napoleon delar ut örnar till 
sina marskalkar - med Bernadotte i 
ett hörn- eller Napoleons kröning)--

6. Karl XIV Johans mindre presemmedalj. denjlirsta åtsidan graverad 1822 av 
J. J. Barre, Paris. Beskrivningen nr 4. Foto ATA. 
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7. Kungen 1•id sill arbetsbord i siingkam11wren på Kungl. Sivuer i Srockho/m och t/ii r tum rvg emor besiikare nar der im t• \'l/f officiell 
audiens. Mi u emot honom si uer gn.'1·e Erik U'll'enluwpr. sedan 1836 chef fiir Konungens Enskilda Byrå. flirmodligen fii r 1111 gel ige
nom till franska ii1·ersana konseljlisror e d_1-l. Obsen•em mr kungen ii r cil'ilkliidd och all han ini t' mn•linde e fl wmligr .l'kril'lmrd - tie 

fiiredmgande fick ibland ha alla lumdlingar i kniir! 
Liwgra.fi 18-13 efter målning m· C. S. Benner. Kungl. Biblioteket (efter originalet. som tillMir s/ous.ltunlingama). 

men bevare mig väl vad trist den 
stora utställningen över ··revolutions
målarens" konst på Louvren för 
några år sedan tedde sig. när hundra
tals antikiserande arbeten samlats på 
en ställe~ Inte heller är det nya århun
dradets skulptörer. inte ens Thor
valdsen.jämförbara med en Sergel ' 

Men tristast av alla är medaljgra
vörerna. kanske mest därför au de 
var tvungna an arbeta efter antika 
förlagor och mestadels göra frånsi 
dessymboliken "å l 'amique ". När de 
någon gång är realistiska blir de_t 
genast mycket lustigare- som t ex pä 
n_1edaljerna över kanalinvigningar. 
Ar gravören mycket talangfull. som 
den till StOrbritannien invandrade 
Benedetta Pistrucci ( 1784- 1855). 
kan även antikiserade framställ
ningar bli eleganta. som hans ännu 
använda "Sr. George and the Dra-
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gon" på guldpundets frånsida eller 
hans stora medalj över slaget vid 
Waterloo 1815. som the Royal Mint 
aldrig vågat pr'.igla av rädsla för an 
spriicka stamparna - den finns bara 
som galvanokopia. låt vara i rätt 
många exemplar (även i Kungl. 
Myntkabinettet). 

Naturligtvis fanns det begåvning
ar men de sliipptes sällan lösa i 
myntverken. Störst är väl den alltid 
vänstersympatiserande fransmannen 
Pierre Jean David d ' An gers ( 1788-
1856), som gjort hundratals gjutna 
portriitt av friimst sin samtids stora 
män och då inte bara i Frankrike (t ex 
från Sverige J. J. Berzelius). men 
även den äldre tysken Lconhard 
Posch ( 1750-1831 ). som visserligen 
också är upphovsman till några präg
lingar (Berlin). men annars, också 
han. det gjutna medaljongporträttets 

mästare (däribland återigen J. J. Ber
zelius !). Om särskilt den först
nämnde kan vi med Forrer säga. att 
milsterskapet gi-illde "expressimr. 
rea/il\• mul Iife .. hos de avbildade. 
Demi letar vi· förglives efter hos den 
formellt skicklige Barre, i varje fall i 
hans tidigare arbeten. 

Källor 
Bt:rnadOlll!$ka Familjearkivet. Konung· 
ens Enskilda byr:i. 
Antik,•arisk-Topografiska Arki,·ct (ATA): 
Kungl. Vinerhets Historie och Anti
kvitets Akademien. protokoll r<ir år l 820. 
Sammn: Handlingar rörandl! inskriftsför
slag FIX. 
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Appendix 
Karl X/1/:s srnry och medaljen - \fiu
erhetsakademien belwndlor iirendet 
1820. 

På begäran av Karl XIV Johan höll 
Kungl. Vitterhets Historie och Antik
vitets Akademien ett extra samman
träde den l augusti 1&20. Trots som
maren hade åtta ledamöter upp
märksammat kallelsen. Som ordfö
rande fungerade vice preses. kungl. 
bibliotekarien och fOrfattaren Peter 
Adam Wallmark ( 1777- 1858). Sek
reterare var den nyutnämnde riksan
tikvarien. medicinalr"dct och poly
historn Carl Birger Rutström ( 1758-
1826); mellan 1786 och 1972 funge-
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rade alllid riksantikvarien som Aka
demiens sekreterare och var givetvis 
ocksil medlem av denna akademi (i 
Rutströms och några andra fall ocksil 
av nera andra). Bland de åua niir
varande märktes en av regeringens 
mest vördade ledamöter, hedersleda
moten av Akademien. utrikesstats
ministern greve Lars von Engeström 
( 175 1-1 826), som genom sin höga 
bildning utgjorde en prydnad för 
varje lärd sammanslutning. Men man 
kan fråga sig. varför denne. som 
snart av- åldersskäl skulle fråntriida 
sina befattningar. ime redan befann 
sig p<'\ sommarledighet på hustruns 
stora polska gods. Ett par gamla gus
tavianer (och medlemmar av Sven
ska Akademien sedan dess grundan
de 1786) hade också infunnit sig, den 
åldrade ämbetsmannnen, vältalaren 
och filosofen, tituläre landshövding
en Nils Rosen von Rosenstein ( 1752-
1824) tillsammans med den nu be
tänkligt korpulente, halvblinde skal
den. tituläre statssekreteraren Carl 
Gustaf af Leopold (1756- 1829), en 
gång Gustav ll l:s handsekreterare. 
De andra närvarande kan vi i detta 
sammanhang lämna därhiin. l varje 
fall hade titulärprofessorn och chefs
gravören vid Kongl. Myntet Lars 
Grande!. som också var medlem, i me 
infunnit sig. Han skulle ju imc få 
mföra det arbete det här var fråga 
om! 

Akademien hade ett enda. men 
kungligt inskriftsärende att behandla 
och -det framgår tydlig!. att det som 
nämnts skedde på den Höge Beskyd
darens. H. M. Konungens. begäran. 
Protokollet § l berättar. att man sam
lats sedan en skrivelse från Hans 
Majestät Konungen till justitiestats
ministern, Hans Excellens greve F. 
Gyllenborg, hade inkommit. vari 
omförmäldes. att det nu så att säga 
brann i knutarna. eftersom kungen 
fått ett meddelande från Paris. "att 
den derstädes under arbete warande 
Statue af Högstsalig Konung Carl 
XI II. snart vore fullbordad" och att 
hans efterträdare nu avså!!e an slå 
"en Medaille öfver samn'la stalues 
upresning" . Akademien skulle 
skyndsamt föreslå såväl omskrifter 
till medaljen som inskrifter på själva 
piedestalen. på latin eller svenska. 
"efter denna tanke: 'ii Charles X III. 
Sauveur de la Patrie. Pere du Peuple. 
par Son Fils reconnoissant Charles
Jean· ". Man märker. hur branom det 
hela hade vari t - mitt i somrnaren -
eftersom man inte ens hunnit över
siilla kungens franska text. utan låter 
den inOyta i protokollet. Någon brist 
på franskkunniga led emellertid inte 
Vinerhetsakademien av! 

Akademiens huvudförslag blev 
den text vi återgivit ovan under nr l 
på medaljen. dels på latin. dels på 
svenska. med den tillfogade anmärk
ningen. an man helst skulle se den 
latinska versionen. därför an det 
språket "ullrycker den vackra ideen 
pli ell mera uphöjt siitt. än det Sven
ska' '. All man slaviskt håll it sig till 
den kungliga "tanken" syns tydli&L 
Så följer också textförslaget ull 
inskriften för åts idan (ganska själv
klar) och den nederst i avskämingen 
på frånsidan. Det bör kanske tilläg
gas. all Akademien principiellt ogil
lade rnednljer som blanclade språk, t 
ex med svenska på ena.lmin på andra 
sidan. Det enda som blev på svenska 
på den f1irdiga medaljen är ju inskrif
ten på piedestalen (som aldrig utförts 
i verkligheten, som vi sett), och det 
f:i r viii anses ursäktligt. Man avslutar 
den långa paragrafen med en syn
punkt - att medaljen på grund av sin 
detaljrikedom borde slås i 21 :a stor
leken. Som vi sett blev det i alla fall 
18:e. 

Det stod nog från början klart för 
de närvarande. all medaljen inte 
skulle prliglas i Sverige. Vid denna 
tid lydde Kongl. Myntet under 
Kongl. Kammarkollegium (fram till 
1829). varför ärenden rörande in
skrifter på nya mynt och nya me
daljer brukade komma Akademien 
tillhanda genom detta iimbetsverk -
så t ex 182 1 års jubelriksdaler- inte 
från kungen själv. Däremot kan man 
fråga sig. varför skrivelsen passerat 
genom justitiestatsministem. Kung
en hade väl kunnat skriva direkt till 
Sin Academie'! 

Anm. För hänvisningar och goda råd 
tacknr jag Carina Bergman. Göran Bäiirn
hielm. Ingemar Carlsson. Britta Peter
son, Solfrid Stidcrlind, Bo Wingren. lan 
Wischn. 

Knn;!l. -'1.'·nrkuhhlf'U4•f 
Slnlls luwko•u 4ö 

\ ·i t t o•t'lll'tl<ll kutl c•mlt••L"' 
hlhllntc•ks 

numl...,mntiskn lHtksmnlln;.: 

Tm-,;clltJ.(III' k l. 1:1 - W 

llill/itllt)/Utrlt• t •tu•illtt /lt;rtJIIIIIII 
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Hildebrands spådom 
Den 8 maj 1865 avgick från Stock
holm Bror Emil Hildebrands sista 
brev till Christian JUrgensen Thom
sen. Den store danske museimannen 
och numismatikern avled nämligen 
2 1 maj 1865. 

Hildebrand svarar bl a pil en del 
fril!!or som Thomsen stmlt. Tcx om 
hur det var ställt med Hans Hilde
brands numismatiska kunskaper: 

De frågar om min son wgit någon 
kiinnedom af mymen. Ja. han har 
uppgjort specialbeskrifningar iift·er 
2ne rikhaltiga myntfrntl från /Ode 
och Il te årlumdraclet. rika framflir 
allt pti Tyska mym. och lum har 
bland dem bestämt åtskilliga. som 
synas m ra obeskrifiw. Fiir en Jam
forskare iir nödriindigt att iifi·en 
känna mynten. Dock hoppas jag. all 
närjag går bort, de antiqrariskn och 
numismmiska samlingame skola få 
särskilda wircia re. Det kunde gri an i 
Hallenbergs. Rutströms och U/je 
grens tid all hafm en chef fiir allt
sammans. Nu är det helt tlllllat. Sam
lingame !wfm mångclubbltll.\ och det 
går icke längre an. aulaw demligga 
som döda skauer i .. pu!l·er· och .. ,~~-
be Ulder··. 

Det som Hildebrand beskriver och 
spår om inför framtiden är det som 
skulle bli Statcns Historiska Mu
seum. Med fram,·ä,.ten av den sven
ska arkeologin vid slutet av 1800-
talet började fynden av fornsake r 
från sten-. brons- och jiirnåldern ta 
överhanden. Visserligen var detta 
tidpunkten för de stora myntfynden. 
men nu var myntforskningens tid 
som ledande antikvarisk forsknings
gren slut. 

Statens Historiska Museum viix te 
snabbt som en gökunge i boet. och 
undantriingde Kungl. Myntkabmet
tet. Denna utveckling skedde emel
lertid inte genom bitter strid utan 
som något naturligt och sjiilvklart. 
Hans Hildebrand kan kanske ses 
som en exponent för denna ut
veckling. Själv mycket skickl ig med 
de svenskn medeltidsmynten gick 
intresset ändå tidigt till medelt idsfö
remålen i SHM:s samlingar. /W 

Klöver 
1 stockholmstidningen Posten år 
1769 talas om "klöver eller penning
gräs" som lika med guld. Ordet kan 
också vara hämtat från England. där 
e/over redan på 1700-talet hade 
betydelsen välstånd. 
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Travmärke från 1884 
Redan riir många luandra år sedan 
körde bönderna ikapp med sina hiis
tar pfa isar och landsviigar. t ex till 
giistabud <lCh frå n kyrkan. Ohms 
Magnus nlimner i sin krönika ( 1555) 
hur bönderna t;ivlade i kappkörning 
med ~ina sliidtravarc. Mänga ~ådana 
kraftmiitnincar finns relaterade i tid
ningar. tidskri fter och böcker fr.'in 
biir]an av l ROO-tale t. Ofta framhöll~ 
tiivlingarnas betydelse för hiistavcln~ 
fr:imjamle. 

En organiserad travtiivling kan 
man dock inte tala om fiirriin 1870. 
dla Svenska Kapplöpningssiillskapct 
vid sina tiivlingar pä Ladug:irdsgiirdc 
i Stockholm iiven lade in en löpning 
för travare. Varken denna liipning 
d ler dc !-OIIl följde under dc niirmaste 
:1rcn blev någon succc. och referaten 
från e\·cncmangen iir tiimligen <.yr
li!!a: Vara iiratle liisare umle tli.l'fll'll· 
s;ra os.1 ifrån till skiltfra des.w s.k. 
Jrajimv. 

Tii,•lingar anordnades emellertid 
nu lite var~tan~ i landet och J 882 bil
dades den fiir.ta egentliga ~amman
slutningen för travsport. nämligen 
Werml:mds Trafvarcs;ill!-kap. Föl
jande ilr bildades Jemtland~ Trafkör
ningssii llskap. och i maj l SX4 konsti 
tuemdcs i Stockholm Allm:inna 
Svenska Trafklubben . Med bi ldandet 
av denna sammanslutning kommer 
vi till det här intill avbildade trav
miirket av blil _papp. Märket har tex
ten: TRAFTAFLINGAR A VID 
BRUNNSVIKEN. STOCKIIOLM . 
18S4. INTRÄDE TILL SADEL
PLMS & LÄKTARE PR IS 3 KR . 

En 1mnportl!ll \ m•Jtor. baro11 Uerman 
Wrmu:el. e}I<'T 1'11 ll'ger på Bmmm·iken 

, .il/ Smek/w/m. 

På från~idan står skrivet med bl lic k 
att det rör sig om ett refercntrniirkc 
för en journal.i.st som s.krev för land -
onsprcs~cn. Ovcrst pa märket finns 
ett hål med ett fastbundet rött siden
band. NHirkct 'ar ett slags bevis pil 
att H!!arcn betalat en av!!ift samt att 
han l~adc. :.om joumafist. rätt att 
skriva om tlivlingcn. lntiativtagarna 
till Allmlinna Svenska Trafklubben 
hade vid detta tiiWille arrangerat dc 
första organiserade tävlingama pä 
Brunnsvikcn. ett ur många synpunk
ter märkligt evenemang. Sålunda 
hade en publik på ca lO 000 personer 
samlats. FiirMa pris uppgick till ett 
för den tiden imponerande belopp 
om 1000 kronor. Både norska och 
linska h listar deltog tillsammans med 
dc svenska. vilka senare kördes för 
ett åkdon. som utgjordes af en på 
mycket korta medar hvilande sits. 
Banan var en engelsk mil och 
striicktc sig i rak linje från Ulriks
dalslandet till Hagapaviljongen. Dc 
startande hHstarna kördes en och en. 
Biista tiden avgjorde ordningsfölj
dcn,och man hade tydligen goda tek
niska anordningar: mellan tribunen 
och norra utg~ngspunkten underhölls 
förbindelsen medelst telefon. och för 
tidtagningen hade två um1akare 1:1-
gits i an~präk. 

Det lilla oanscnlign pappmärket 
fn'n 181!4 lir en p1iminnelse om trav
sportens pionjHrtid! /W 

Rea 
i Kungl. Myntkabinettets 

butik! 
Tel. 08-783 94 42 
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Scener från romerska val och omröstningar 
När vi nu iir på viig mot vahu·
norna igen kan det viii passa med 
några tillbakablickar på omröst
ningar i gångna tider. 

År 139 f. Kr. hölls den första slutna 
omröstningen i Rom. Det var tribu
nen Aulus Gabinius som föreslagi t 
detta för val av ämbetsmän. Snan 
därpå. 137 f. Kr. , introducerades för
farandet för att f.'illa avgöranden i 
domstol. År 130 f. K r. utstriicktes det 
till an även omfatta omröstningar vid 
lagstiftning. ~ 

Som en parentes bör nämnas att 
det emellertid inte var de första slut
na omröstningarna i historien. Gre
kerna hade nämligen långt tidi !!are 
använt sig av detta-system~ ~ 

l Rom hölls omröstningarna och 
valen i de olika folkförsamlingarna. 

Som illustration har jag v:111 två 
romerska denarer från den republi
kanska perioden. 

På det ena myntet, präglat för P. 
Licinius Nerva 113/1 12 f. Kr .. ser vi 
hur röstandet gick till (bild l ). En 
väljare böjer sig ned till en valfunk
tionär. som räcker honom en "valse
del" . Kanske är det istället valfunk
tionären. som mottar något slags 
röstkort - menin!!arna går isär rö
rande delta. Till hö!.!er ; m valfunk
tionären har en annan väljare gått 
över den lilla bron till platsen för 
valurnan. Där har han gjort s itt val 
och Higger nu ner sin valsedel i valur
nan. 

Valsedlarna var små triiplattor 
vilka täckts med vax . När man valde 
ämbetsmän fick dc röstande själva 
skriva dit namnet på sin kandidat. 
Vid omröstningar i domstol var vax
plattorna förberedda med ett L för 
libero - jag friar - och ett D för 
damno - jag fäller. Den röstande 
markerade sitt val genom att stryka 

/J i/d l. Denar. Il J/112. l~ Ucinius 
Nt•n·a. Ku11gl. M.mtka/Jilll' /11'1. M. Il. 

Cmwftml: Romm1 n'Jlllblinm coi11axe 
nr 29211. (My11tetS storlek tir 1.6 cm 
diameter och tlterge.1 hi/r flir.ftorat). 

Fotolan E•·•• 0/.wm. KMK. 

över den bokstav han inte vi lle ha 
med. Vid omröstningar om Jagför
slag tycks det troligaste ha varit all 
även dessa vaxplattor var förbe
redda. Denna gftng med l!tt V rör nti 
rngas - som du föreslår - och ett A 
för antiqno - jag röstar emot. 

På det andra myntet iir en viiljare i 
f1ird med att liigga sin röst i valuman 
(bild 2). Trots all det lir en s luten 
omröstning får vi se all det står ett V 
pft hans valsedel. Det är s<i ledes en 
ja-sägare och inte en nej-siigare i en 
omröstning rörande en lagstiftning. 

Man tror all det finns en historisk 
bakgrund till scenen pi\ myntet. Vid 
en rättegång 114 f. Kr. hade tre ves
talers sedlighet ifdgasalls. D~ endast 
en av dem f1illdcs uppstod tvivel hos 
folket att allt hade g~ll rätt till. Folket 
ville kort och gem ha en ny rälleg~ng 
i fallet. För att så skulle kunna ske 
behövdes en ny lag somtilliii detta. 

Det blev en omr{istning i iirendet 
113 f. Kr. och vi kan genom boksta-

Bild 2. Denor. 63 f K r. . L Cassius 
Longinus. Kungl. Mymkabinel/et. M. H. 
Crc111:ftml: Roman republican coinage 
nr -1/JI/. (Mmtets storlek iir 1.8 cm 
diameter oc/; el terges h ii r förstorat). 

Foto Jan E•·e Olsson. KMK. 

ven v r" valsedeln p11 myntet förstå 
att det blev en ny lag vilken banade 
vii g för en ny riillegång. 

Hur gick det då för vestalerna? 
Stjärnåklagaren Cassius Longinus 
Ravi ll<t kunde vid den nya rättsliga 
prövningen påvisa skuld hos alla dc 
tre misstiinkta vestalema. Domen löd 
all de skulle ljuta döden genom all 
bc!!ravas levande. Della verkställdes 
genom att de placerades i e11 nun 
som därefter murades igen. Folket 
hade f<111 sin önskan uppfylld och var 
nu ti ll fredstlillt. 

Den som 63 r. Kr. lät prligla myn
h!t var L. Cassius Longinus. en ätt
ling till den ryktb<tre Cassius Lon
!.!inus Ravi lla. 
~ Avslutningsvis kan det konstateras 
att de röstande var tvungna att när
vara vid röstningstillfiillet. Augustus 
!tir emellertid, på sin tid, ha gjort 
vissa försök med poströstning - så
ledes inget modernt påfund! 

Ulrika Borneswf 

Bli medlem i MYNT & MEDALJEil 
Sveavägen 96 SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

Box 19507 
S-1 04 32 Stockholou 19 

T- Håduwusgrotun (uppgång llnuol clshiig~lwlnn) 

m' + fax 08-67:3 34. 23 

Svensk(t oclt utliindska mynt , :;ed/ar och 
ordnar i stor .~ortering. 

Öppet: mrd. 11-Jil, li.io·d. 10-1 ·1· 
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Arsavgiften är 200 kr. 

Som medlem får Du SNT 

automatiskt. 

Du har också 
fri entre till Kungl. Myntkabinettet ! 
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En av Stockholms 
vackraste konferensmöjligheter 

KUNGL MYNT KABINETTET SVERJGES EKONOMISKA MUSEUM 

HÖRSAL M I NDRE SA!>IMANTRÄDESRUM 

Två grupprum för 4-8 personer finns i 
anslutning ti ll Lovisa Ulrikas bibliotek. 

Full tekniskt utrustad med bl a 
videokanon, diaprojektOr, OH, daror 
(inkl. in tcrnctanslutning), f11mduk ca 7 
x 2,2 m. Skri vskivor till stolarna. Bra 
akustik. Pla1s för 70 personer. 

M US EIBUTIK 

LOVISA ULRI KAS BIBLIOTEK 

- ett exklusivt sammanträdesrum 
Rummer har en vacker msikr mol 

Slorrer och Srockholms ström samt är 
idealiskt för sammanträden, sryrelse

mölen m rn. Pla1s för 18 personer. 

Försäljning av smycken, souvenirer. 
vykon och litteratur med anknytning till 
musec1s sarnlingsomr5den. 

MYNT KROGEN 

- museets restaurang och cafe 
Lokalen som rymmer 70 personer drivs 

i restaurang Leijomorne1s regi och har 
fulls1ändiga räuighe1er. Under museets 

öppcltidcr serveras husmanskost och 
lärrare rä1ter. Kvällarnas fesrvån ings· 

,·erksamhe1 ger möjlighel tillmer 
exklusiva arrangemang. 

ENTilE HALL 

-för mottagningar, fesler m m. 
Vackert kalks1ensgolv med ockragula 
väggar. Den bågformade emr~disken i 
päronträ är möjlig att använda som 
uppdukningsyra. 

STENLAGD GÅRD 

Plats för cirka l 00 personer. Lämpar 
sig somrnanid väl för muiksoareer. 
"gardcn-cocklails" m m. 

För priser ocb ytterligttre information om 
konforembokuing ring: 08-783 94 25 

KUNGL MYNTKABINETTET 

SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM 

SLOTTSBACKEN &. BOX S.: 28. 114 84 STOCKHOUA 

TEL08 7839-< OOFRO M 2219 ·9808 519 S5 300. FAX08 411 22 14 

E-POST "'fo@myntkab.nettelSe INTERNET www myntkabonettet se 
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Som Europas forsta ekonomiska mllSeum kan u i förutom 
allmänna uisningar också erbjuda specialuisnirzgar. lvlodema och 
uackert formgivna utställningar präglar de olika 
temadela ma. 

SPECIALVISNINGAR 

All världms pengar -pengarnas 2 500-åriga historia 
• Fr-.in fjäderpenna ti ll microchips 
• Olof Skötkonungs penningar och Gustav Vasas riksdalrar 
• Ugglor och medusor - anrikens pengar 
• Yapstenar, kissipcnnics och fjädermynt 

Rikm finanser- finnnshistorim ft!n 1600-talet till dagens börs och spekulation 
• Alla tiders inAationer- ekonomiska kriser i tid och rum 

Sp,zra i bössa och bank- sparandels ide och utveckling 
• Sparbanken började med en tolvskilling - svenskt sparande under 150 år 

f samband med bokning av lokal erhåller deltagama fri emre till museets tttstiillningar. 
/;.fier kl 17.30 giiller kviillspriser. 

För priser och ytte1·ligare information 
(efter 2219 tel 08-5195 5300) ring: 08- 783 94 25 

Förfrågan angående konferens/visning 

Vi skulle vilja komma till Kungl Myntkabinettet enligt följande: 

O konferens O visning 

Entre rill utställningen 
All viir/dem pengar 

Datum:.. .................... ............... ... ................ ... .... Ankomst kl:.................. ...... ... Avfärd kl: ......... ... ............. . 

Företag: ...... .. .... .................••....•...... ................................ .. ......... ............................ ..... ................. 

Kontaktperson: .......... .. ..................................... ................................... .. ......... . 

Vår adress: ............... .. .... .. .............. .. . . 

Vi har tel: ............ .... .. ....... .............. .. Vi har fax: .. ............................ ....... ......... .. .... ................... . 

Faxas till: Kungl Mp1tkabinettet: 08-411 22 14 
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Arvstriden om Knut den stores engelska krona 
- ett spel om makten med livet som insats 
Av Rolf Alstertun 

!svenska skallfynd frlln vikinga
tiden har omkring 42 000 engel
ska mynt påtriiffats. Dc flesta av 

dem är präglade för kungarna Et hel
red Il , "den vi llrådige" (978- 10 16) 
och hans danskällade efterträdare 
Knut den store, Sven Tveskiiggs son. 
lbhmd bnskar fynden också innehålla 
mynt slagna för Knuts söner Harde
knut och Harald harfot. och det iir 
deras arvstrid om den engelska tro
nen vi nu skall följa. 

Det tinns ju som bekant ett talesiill 
som siigt:r. att verkligheten ibland 
vida övertriiffar dikten. och det kan 
man utan överdrift påstå om makt
spelet efter Knut den stores död 
1035 . Det innehåller i övennåll alla 
ingredienser som skulle krävas för 
ett fullödigt Shakespearedrarna. 

Knut den store 
Knut den store hade vid sin död den 
12 november 1035 regerat i nästan 
tjugo år över ett mycket vidsträckt 
rike. bestående av England . Dan
mark och frlln 1028 även av Norge. 
Av bl a inskriften på vissa av hans 
mynt (Ii g. l ) fnsmgår det dessutom 
an han en tid ( 1027-1029'!) också 
behärskade en del av Sverige. Ble
kinge? Varken förr eller senare har en 
nordbo varit herre över ett så ston 
rike. Knut styrde med fast hand. i 
somligas tycke alltför fast, och under 
hans regering rådde ordnade förhål
landen och ett viiibehövligt lugn i 
England . den lugnaste perioden på 
mycket Hin ge. Befolkningen slapp nu 
t ex äntligen dc hänsynslöst plund
rande vikingahorderna som i genc
rationer varit ett stiindigt gissel. Den 
förre vikingahövdingen visade sig på 
tronen vara en duglig regent och 
statsman - ''den förste viking som 
blev upptagen i de kristna konungar
nas civiliserade broderskap". som en 
engelsk historiker uttryckt det. 

Tre syskonkull:u 
Knut den stores död innebar emeller
tid på nytt en period av oro och tur
bulens. Orsaken var oklara arvs
fö rhållanden. Inte mindre än tre 
syskonkullar gjorde anspråk på den 
engelska kronan . Hos sin morbror 
hertig Rickard Il av Normandie av
vaktade de båda prinsarna Edward 
och Alfred, söner till Knuts företrä-
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dare på den engelska tronen Ethclred 
Il. Deras mor var Emma av Nomlan
die. samrna Emma som Knut kon 
efter sitt trontillträde kallade till sig 
för att gifta sig med. Den anglosax
iska krönikan för år 1017 berättar: 
Och sedfm före den l augusti gav 
kungen order om att kung Ethelreds 
änka, Rickaals dorte1; skulle l!iimtas 
för all bli hans hustru. 

Emma var vid denna tidpunkt i 
trettioårsåldern och därmed omkring 
tio år lildre än sin nye make. Hennes 
far var hertig Rickm·d I av Norman
die, sonson ti.ll henig Rollo, vikinga
sagornas Gånge-Rolf. Genom att 
gifta sig med Emma hoppades Knut 
kunna gardera sig mot angrepp från 
Normandie. där Ethelreds två söner 
med Emma ju vlix te upp och fick sin 
uppfostran vid hovet i Rouen. Knuts 
position var till en början långt ifrån 
säker och ohotad . och han vidtog 
därför en rad åtgärder för att säkra 
sin stiillning. Bland de många som 
fick bnna på hans hårda nypor var 
prins Eadwig. Ethelreds ende över
levande son frlln ett tidigare äkten
skap - och därmed förstås också en 
tänkbar risk. Krönikan 1017 igen: 
Och kung Knlll landsforvisade prins 
&ldwig och Iii t därefter döda honom. 

Ganska snart födde Emma sonen 
Hardeknut och något år senare dot
tern Gunhild. Så långt var allt gott 
och väl. Situationen komplicerades 
dock av att Knut redan tidigare ingått 
en förbindelse (utan kyrklig vigsel) 
med en annan högättad dam, Alfgifu 
(Aifiva) av Northampton, och med 
henne hade sönerna Sven och 
Harald. Den senare fick så små
ningom tillnamnet "harfot" . troligen 
på grund av sitt passionerade jakt
intresse. Knuts giftermål med Emma 
- med kyrklig välsignelse- hindrade 
emellertid inte Alfgifu att i den norra 
delen av landet uppträda som hans 
drottning. Vad beträffar de båda 
sönerna Sven och Harald så hyser 
krönikorna tvivel deras äkta börd. En 
krönikör säger att Knut sannolikt inte 
var far till någon av dem. Sven var 
troligen son till "en viss präst' ' och 
Harald till "en viss skomakare ... 

Grunden var alltså lagd för en bit
ter maktkamp vid Knut den stores 
död. Alla förratsättningar fanns för ett 
drama helt i Shakespeares anda: Två 

intriganta och bittert konkurrerande 
drottningar och inte mindre än tre 
syskonkullar med ansprllk på den 
lediga tronen. Om händelserna vid 
Knuts död år l 035 lämnar som van
Ii at krönikorna besked: Och senare 
d;tw cl1; onsdagen den 12 novembe1; 
s/w ad e han si u/iv i Shaftesbury. men 
blev under mycket stora högtidlighe
ter begrard i domkyrkan Old Minster 
i Winchestel: Drailning Emma bo
satte sig diir sedan han blivit be
gravd. 

Vid s in död var Knut knappt fyrtio 
år gammal. l hans sll.ikt dog man ung 
- av hans barn uppnåde ingen tjugo
fem års ålder. Samrna krönikör med
delar också att Knut före sin död 
hade utsett Sven Altivason. hans(?) 
son med Alfgifu av Northampton. till 
kung i Norge och samtidigt sin och 
Emmas son Hardeknut till kung i 
Danmark. Beträffande Sven Alfiva
son så hade han redan fem :' r tidigare 
blivit satt att styra Norge med 
mullem sum förmyndare. Dc gjurde 
sig på kort tid hjiirtligt avskydda av 
nomnännen. som till sist lyckades 
fördriva dem ur landet. Enligt Snorre 
Sturluson var Sven "ett barn både till 
åldern och i sina beslut". Det var i 
realiteten Alfgifu som bestämde. 
''och miinniskorna i landet var hen
nes oviinner både då och för alltid". 
Sven Allivason shnade kort därefter 
sina dagar i Danmark och lir dl.im1ed 
ute ur historien. En källa uppger att 
Knut tick meddelandet om sonens 
död på sin dödsbiidd . Alfgifu för sin 
del :itervlinde hem till England och 
sin andre son Harald harfot 
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Harald harfot 
Harald, eller snarare hans anhHngarc 
med jarlen Leofrie av Mercia och 
modem Alfgifu av Northampton i 
spetsen . lät ingen tid gå till spillo. 
Med stöd av nil~tan alla ombuden 
från norra delen av landet samt av 
tlottan i London utsågs Harald av ett 
i hast ihopkallat ri\dsmötc i Oxford 
att regem över hela England "'för sig 
och för sin broder Hardeknut ... Den 
senare ansågs av många vara den 
legitime tronarvingen men befann 
sig för tillflillet i Danmark. Det mlik
tige jarl Godwinc och delegaterna 
från \Vessex försökte i det Hingsta 
fördröja Haraids utnlimning men fick 
till sist ge sig. För att om möjligt 
undvika en öppen konflikt utarbeta
des inom kort en kompromiss enligt 
vi lken England skulle delas i tv11 
delar. En krönikör uppger att del
ningen skedde genon1 lolldragning: 
Diitför delades kungwliimerl:::ngland 
efter kort tid genom lottning. och den 
norra delen tillföll Harald. den siM
ra tillföll 1-iardeknut. 

Troligen fick Harald viirdighet 
som överkonung. medan Emma 
skulle styra den södra delen i Har
deknuts namn under dennes vistcl e i 
Danmark. u följde en tid av öppet 
hat och ond bråd död. En krönika år 
l 035 be1ättal: Men niir Harald hlllle 

fåu kungliga maktbefogenheter Jiin-
de han skyndsamt sitt garde till lVin
chester och tog wan förbarmande 
ifrån drottning Emma det mesw och 
det bäsw m • de skatter och rikedo
mar som kung Knw hade liimnm 
efter sig till henne. 

Hon tilläts dock tills vidare bo 
kvar i Winchester. 

Emma för sin del midde också 
planer och satt ingalunda overksam. l 
ett omdiskuterat brev till sina och 
Ethelreds söner Edward och Alfred i 
Nom1andie uppmanar hon dem all 
skyndsamt komma till England för 
all ta sill .. rällmätiga arv ... den engel
ska tronen. i besi11ning. Hon skriver: 
Jag undrar md ni harför plan. dån i 
måste ram medretna om att eu 
dröjsmål pci grund m• er .wifiirdighet 
för mrje dag som går gynnar upp
komlingen på er tron. Fiir han går 
hela tiden mm i hm r och stiider och 
gör de ledande månne n till sina riin
ner genom gamr. hot och böner. Men 
de skulle föredra en m· er som re
gem ... Jag ber diirfljr en m · er au 
skyndsamt och i hemlighet komma 
tillmig flir au få goda r/uJ ... 

Bre,·et är som nämnt omdiskute
rat. l en stark tendentiös hyllnings
skrift till drottning Emma. Enco
mium E11mwe Reginae. förfallat i 
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Knut den swre. 

/·/ara/d harji>r. 

Harrlrkm11. 

Edmnl bekiimwrm. 

klostret St Oma (nära Calais) al' en 
anOn)lll munk åren J04{) •. n. hävdas 
all brevet är ell rent falsarium. Det 
skulle vara skri,·et på uppdrag a\ 
.. tyrannen .. Harald harfot och till
kommet för all rättfärdiga hans 
ervmma behandling av Emmas ~on 
Aifred \' id dennes ankomst till Eng
land år 1036. Prins Alfred gick verk
ligen e11 hån öde till mötes~ Han och 
hans bror Edward kom till En!!land 
med .. några skepp~ och .. mång;) nor-

mandiska soldate r"· . Kung Haraids 
undcrriitte lsetjiinst fungerade och det 
dröjde inte liingc. fö rrlin Alfred och 
hans följes lagare tillmngawgs. Bro
dern Edward lyckades i hast smita 
hemtill Normandie igen . Den anglo
sa;-; i ska krönikan redogör för hlindel
serna: Detta c1r kom den intl'l ont 
mrande prin.1 Alfred. kung Et/re/reds 
.wn. till de u a land fiir all bt•siika sin 
mor i \llinclre.lll't: mt•n jarl Gmbl"int' 
tilliii honmn inu• dl't ol"h inte /re/ler 
dc iiiTiga miinm•n med makt .... Han 
lrl•jdadt' honom och fiin[.:sladt' lw
nmn. oclr lum .1kingradt• lums fiilje
slagart' och .1!ilde en di'/ III" dem fiir 
peng(ll: och ftan diitlatlt• l'll dl'/ pt1 
olika gt:\"11111111 siitt: .wmliga s/ogx i 
bojor och /J/iindtules .. mmli~:a .11.1'111-

l'tull's. .wmliga ,lkalpt•mdcs. Inga 
l'iirre illdåd har u({iirts i detta land 
sedan dunskamil kom. 

En annan krönikör. Florcncc av 
Won.:estcr. uppger au sexhundra nor
mander vid d!.!lla tillf1ille dödades på 
varjehanda upplinningsrika siitt. Den 
krönikan iir mera detaljerad. men det 
kanske riicker med ovanstående 
beskrivning. Vad bctrliffar prins 
Alfreds c!!et öde så 15tcr vi HorerKe 
komma till tals: På on/er ar God
wint' och ri.na mu/m fiirclt•s sedmr 
Alfred hlirt Jjiiltmd till iin Ely: men 
genast ~keppet mitide lam/. och 
medcm han fortfarmule mr har 
ombonl. ren hans ii~on 111\"Ckt•t 
grymt ut: och han /('(/d('~ s/i ti/(k/o.l
tret och ii,·crliiiiiiUUie~ i 1111111kuma.f 
wml. Diir lii1111UUir lum t' ll kort tid 
efterert demw 1·iir/d. och lum.s kmpp 
begmnle.\ mt•d 1·ederhiirliga ccrmo
nier i de11 \"ti.11m delen m · krrkan: 
huns sjiil friijdar sig 1111 m('(/.riiua i 
Pamdi.lt't. 

Den jarl Godwinc ~om omtalas var 
under flera decennier en :w dc verk
liga makthavama i England. Han 
hade ~t"tt hiigt i gun~t hos Knut den 
store och var gif1 med danskarl 
Gytha. en ~y~tl.!r till Knuts sv~gcr Ulf 
jarl. Omedelbart efter Knuts död 
hade han stöll Harticknut men byll 
sida och ~tödde nu rivalen Harald i 
stiillet. Denne kunde ocksa följande 
5r utses till en~:unhlirskarc över hela 
England. Samtidigt passade man på 
alt land~fiirvisa Emma. Kri)nikan för 
år l 037 bcrliuar: Della ar m/des 
Hamit/ till ku11g iil"t'mllt. och Harele
knut ii1·ergm·.1 cftu.wm han mr i 
Danmark fiir /iinge: oclr sedmr fiir
dt"t'\"S lum.1 11wdt'r. dmtt11ing Emma. 
uwn fiirlmrmtmdt• w· ltmdet milt i 
bistra \"intern. Och lum ht•gm· sig 
ä1·er hm·et till /Jriigge. diir grne 
LJalcfldn wg riillumd rmr lretme och 
liit lrenue ~UIIIIItl sa lii11~e ho11 be
hiinle. -
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Hardeknut 
Emma var alltså nu förpassad ur lan
det- men ute ur bilden var hon inga
lunda. Bakom kulisserna skulle hon 
styra och ställa ännu n~gra år. År 
1039 anlände Hardeknut till henne i 
Briigge för att därifrån förbereda ett 
invasionsförsök. Dessa förberedelser 
visade sig dock vara onödiga. för den 
17 mars 1040 avled kung Harald 
plötsligt. Direkt efter begravningen i 
Westminster beslutade man sig för 
att sända bud till Hardeknut och be 
honom komma till England och 1:1 
hand om kronan. Detta beslut skulle 
åtskilliga få anledning att ångra -
Hardeknut hade på intet sätt glömt dc 
oförätter han själv och hans mor fått 
lida på grund av kung Harald och 
hans medlöpare. 

Hardeknut anlände till England 
veckan före midsommar tir l 040 med 
sextio skepp. alla uteslutande be
mannade med danska krigare. En av 
de första åtgärder han vidtog var att 
låta gräva upp Harald och silinga 
liket i ett triisk. Krönikan ~r 1040 
kostar på sig en viirderandc kom
mentar: Och han gjorde ingeming 
1•iirdigr en kung så liinge lum rege
rade. Han /iii griim upp den döde 
Harald och sliinga honom i eu rriisk. 

Den välunderrättade Florence av 
Worteester kan tillföra ytterligare 
detaljer: ... och när ktvppen hade 
sliingrs e/ii r. g{ll· hem order om mr den 
skulle dras upp och kosras i floden 
Tlremsen i sriiller. Men en kort rid 
efter/u plockades den upp m· en fis
kare och bars i /rast till danskarna. 
som fredersamt begral"(le den på den 
J..·yrkogård de hade i London (under 
den numrande kwkan Sr. Clemenr 
Danes). · 

En av dem som f rlimst hade att 
frukta Hardeknuts hämnd var av 
naturliga skäl jarl Godwine. men 
som den slipade politiker han var 
lyckades han mot alla odds rUdda si ll 
skinn. Under en högtidlig ed försiik
rade han. all han varken hade före
slagit eller velat att llardeknuts halv
bror prins Alfred skulle behandlas s~ 
som skett fyra ~r tidigare. Han lade 
hela skulden på kung Harald. sjiilv 
hade han bara lytt order - som bekant 
en genom åren nitigt använd ursäkt. 
Andra hade inte samma tur. Jarl Ead
,,·ulf a\' Northumberland till exempel 
mördades S\'ekfullt trots Hardeknuts 
högtidliga löfte om fri lejd. 

Hardeknuts regering ble\' en tung 
tid f<ir det engelska folket. Kröni
koma klagar alla över den alltför 
höea skatt han utkrävde och som 
.. niistan ineen hade råd att betala ... 
En krönikÖr konstaterar. att Harde-
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Cnw rex Sl"(eonml). ( Knut .. n·eama.• 

ko111111g) Frånsidr.11: + [JORMO() ON 
SIHT (Tiwrmoth i Sigtw1a). 

Foto KMK. 

knut på grund av dc betungande skal
terna blev "djupt hatad av alla som 
fönll varmt viilkomnat hans an
komst". En händelse den 4 maj l 041 
ger oss en antydan om stämnings
Iiiget i landet. När 1-lardeknuts skatte
indrivare anlände till Worcester blev 
det upplopp. och två av dem slogs 
ihjäl. Kungen blev ursinnig och be
slutade att skicka dit en stor styrka 
med order att. om möjligt. dräpa alla 
rniin. plundra och bränna staden och 
ödelägga hela provinsen. Vi låter sta
dens egen son. krönikören Florcncc. 
berätta hur det gick. Den 12 nol·em
ber började de ödeliigga både staden 
och pro1·insen. och slurade ime med 
der pci fyra dagar: men de rillftinga
wg eller dödade im e många m re sig 
i staden eller i prol"insen i ö1·rigr. 
eftersom befolkningen hade jlyu år 
alla lull/. niir de såg dem komma ... 
Diireftel: pci den femte dagen . när 
statlen hade briints ned. ga1• sig alla 
hemåtmed mycket byte. och kungens 
1·rede stillades genast. 

Nu blev Hardeknuts tid vid mak
ten inte så 11\ng. Redan sommaren 
l 042 avled han knappt tjugofem år 
g;unmal mitt under en bröllopsfest. 
Krönikan berättar: l år dog Hanle
kllut på deua siill: han stod med sin 
dryck och plötsligt fäll han tillmar
ken med råld.mmma kom•ulsionet: 
och de som stod niira (\fre upp 
honom. och hem \"lirade ime el/ ord 
efter de u a. Han eiog den 8 juni. 

511 kan det gå! Vad "ar det i den 
drinken? Han begravdes i Winche!>
ter ' ·id sidan av fadern Knut den 
store. Med Hardeknut utslocknade 
Gom1 den gamles. Harald Blåtands. 
Sven T"eskiiggs och Knut den stores 
litt på manssidan. Den dansk-engel
ska personalunionens tid var över. 
och Knut den stores imperium upp
löstes som om det aldrig existerat. 

• 
' ' 

~ 
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Fi8. 2. l'ril'llt ii~o. ,tnidtm: III\ RO LO 
REX (Ktmtm8 1111rald) 

Frtln~idmt: +GOOPINE ON OCXE 
(Gm/lrine i O:rford). 

Fo111 Kt'lllll'tlr Jons.wm. 

Edvard bekännaren 
Till Hardeknuls cftcrtriidarc på den 
engelska tronen utsågs halvbrodern 
prins Edward, Ethclreds och Emmas 
son. han som sex år tidigare i molsats 
till sin bror Alfred lyckades ta sig 
hem till :--lormanclie undan kung 
Harald Harfot. Han hade kommit till 
det engelska hovet redan l 041 på 
inbjudan av Hardeknut och skulle 
komma att regera iinda till i januari 
1066. P:i grund av sin personliga 
läggning och sin frikostighet mot 
kyrkor och kloster tick han tillnam
net "bekännaren"'. DUremot var hans 
relation till modern Emma numera 
fiiga harmonisk. Krönikan för år 
l O':i3 berlittar: Kuugeu koufiskemde 
alla .1i11 moders egemlomar och tog 
ifrtiu henue allt lum iigde. e11 abe
skril'!ig miinJ.!d fliremcil m· guld och 
si/1·et: tliirflir au lum l"(lrit flir s111il 
mot houom. 

Det hiir var andra gången hon 
råkade ut för samma sak! Det kan 
tillägga~ att t:mmn var en ivrig sam
lare av reliker. dåtidens amlarobjekt 
par prt!ft!rrmct• (för mycket för
mögntl personer). Hennes reliksam
ling konflskemdcs samtidigt och 
varje sann samlare torde utan svårig
ht:t kunna tänka sig in i hennes sitlla
tion. Drottning Emma överlevde 
dock och slutade inte sina dagar för
riin den 6 mar~ 1052. l-lon var då 
omkring ~cxtiofem år gammal. en för 
den tiden ovanligt hög ålder. Hon 
begravde vid Knut den stores sida i 
katedralen i Winchester. 

M_ynt för freden 
S:i har då dramats aktörer en efter en 
lämnat ~cenen och åter gått in i tyst
naden - men spår har dc Himnat. Dc 
hlitska och ofön.onliga tron~triclcma 
efter Knut den ~torcs död avspeglas i 
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Fig. J. Primt ägo. Åtsidan: HAR· 
!)ACNVT REX (Kmwng Hardaknut) 
Frllnsidan: +SPI LEM AN ON PINC 

(Spileman i IVinchesrer). 
Foto Kenneth Jonsson. 

det engelska mymmaterialet från 
tiden. Dittills hade det normala varit 
att den engelska pennyn kurserade i 
sex år och därefter byttes ut mot en 
ny typ med annat utseende. De gamla 
mymen blev ogiltiga och tick inte 
liin!!re användas. en form av skattein
drivning - man tick vid inlösen ime 
så många nya för sina gamla. Från 
Danmark finns vid etl tillflillc note
rat. att man förtre gamla mynt endast 
fick två nya. 

Under åren l 035-1042 skedde där
ernOl s:\dana typväxlinuar med täta 
intervaller i fas med den skifumde 
politiska situationen i landet. Harald 
harfots dryga fyra år pil tronen 
avsatte t ex tre olika mynttyper och 
Hardeknuts mynt är av fyra olika 
typer. Enligt den tidigare omtala
de kompromissöverenskommelsen 
1035 regerade de båda en period var 
s in del av landet. Harald den norra 
och Hardeknut den södra. Då prägla
des våren 1036 ·hösten 1037 pennies 
av den s k .. Jewel Cross .. · typen 
(namnet av frånsidans kors). Åtsidan 
visar kungens bröstbild i profil med 
ett diadem knutet i nacken. Beteck
nande nog vänder rivalerna ryggen åt 
varandra och tittar åt varsitt håll på 
sina respektive mynt. Pil Haraids 
mynt lir kungens bröstbild vänd åt 
viinster. medan Hardeknuts mym har 
en kungabild åt höger (fig. 2 och 3). 
Talande är också all Edvard bekänna
ren. Hardeknuts eftertr'.idare på tro
nen, valde all 1042 börja prägla mynt 
med ordet PAX (fred) på frånsidan 
(tig. 4). 

Fred var nå!!ot man nu behövde i 
England . för n'ir herrar strider är det 
ju som bekant folket som lider. 
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Fig. 4. KMK. Åtsidan: EDPERD RF.X 
(Kommg Edwanl) Frånsidan: Pt\CX. 

PVLFPINE ON BRY 
(IVu/fll·ine i Brisml). 

Foto KM K. 
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Guldmyntfot 
i Ryssland 
Tsar Nikolaus Il kom med en viktig 
finansiellukas 1898 . Denna bestiim
de, att "en rubel = 1/ 15 imperial" lir 
ryska rikets myntenhet. Delta var 
sista åtgHrden vid genomförandet av 
guldmyntfoten i Ryssland. Den förra 
mymordningcns bestämmelse om alt 
"ryska St(l(ens myntenhet är silver
rubeln. som delas i 100 kopek och 
innehåller 4 solotnik 2 1 doli rent s il
ver", var nu upphliv<l. 

Silverrubeln hade emellertid sedan 
länge spelat ul sin roll som mynt
enhet, men den kunde dock inte fullt 
juridiskt erslittas av guldrubeln. för
rän man noga bestämt den ställning. 
som silvret hiidnnefter skulle ha i det 
allmänna sys1ernet. l alla stater diir 
guldmyntfoten införts hade silvret. 
som endast uppfallats såsom elt slags 
hjälpmynt, f~ tt sin rollnoga anvisad. 
Della p~ grund av alt man vi lle und
vika spekulation med opräglat sil
ver och silvermynt. 

l Ryssland hade man 1893 upp
hört att av enskilda personer molla
ga silverbarrar till prägling. Om en
skilda fonfarande kunde prägla mym 
av sina silvcrbarrar. skulle de förtjä
na mer lin en rubel för varje kredit· 
rubel. Då ryska staten år 1897 lii t 
prägla till rubler av ful lt värde dc 
barrar. vilka 1896- 1897 inköpt~ för 
50 100 000 rubler. hade den härpå en 
vinst av 16 288 000 rubler! 

Genom 1898 års ukas bestämdes. 
aH den mängd sil ver ( 1-. 1/ 2- och 
1/4 rubler av .. fullt .. \'ärde och skil
jemynt av 20-. 15-. 10- och 5 kopek). 
som var i omlopp inom ryska riket. 
tillsammans inte tick överskrida cH 
belopp. motsvarande tre rubel för 
varje rysk iJH·ånare. Invånarantalet 
1898 var omkring 130 miljoner vil
ket därn1ed innebar att det inte fick 
finnas silvcnnynt (av alla slag) i om
lopp till ett högre viirde än 390 mil
joner rubel. liV 

BÖCKER KÖPES 
OCH SÄLJES! 

• Lista på numismatisk 
lineratur kan erhållas. 

Besöksadress : Tegnergatan 14 
Torsdagar kl. 15.00 -18.00 

BOK & ANTIK AB 
Box 6078, 187 06 Täby. 

08·510 128 18 
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Papperspolletter med dunkel bakgrund 
Gång efter annan dyker det upp pol
letter som aldrig tidigare beskrivits i 
den numismatiska li tteraturen . Detta 
gäller siirskilt de som är av papper. 

Den hiir gången handlar det om 
fyra oansenliga papperspolletter som 
tillhör Avesta Myntmuseum. Annars 
iir deras proveniens okänd. Pollet
terna har valörer i skillingräkning. 
dvs ej senare än 1855. Följande finns 
l (röd). 2 (röd). 4 (vit) och 8 (vit). 
Texten är svart. På polletterna finns 
ocks:\ ett utskrivet namn: J. Sande
li n. Polletten som gäller för 8 skilling 
har på baksidan en text skriven med 
bläck: N!! 6. Lunnahöja ('?) LR . 

Vem var då J. Sandelin? Svaret 
är tyvärr inte helt lättfångat. Lars
Olof Skoglund på S1'e11skr Biogra
fiskT Lexiko11 har dock hjälpt tillmed 
några spår. Två personer med över
ensstämmande initialer och efter
mamn har påträffats i SBL:s regis-

Besök vid donator 
Sven Svenssons grav 
Sven Svensson. S!\F:s store donator. 
avled den 12 maj 1928. Han begrav
des på Sandsborgs gamla kyrkogård 
belägen strax söder om Stockholm. 
l samma grav ligger även hans bror 
Bern t Svensson som do!! redan 1897. 

Den svenssonska fami ljegraven 
ligger mycket vackert i en svag slutt
ning alldeles intill kapellet. Bara 
några meter från Svenssons grav är 
även en annan a'' de stora svenska 
samlama JHF Oldenbum. som do!! 
1896. begravd. - -

Tisdagen den 12 maj 1998. på 
da!!en 70 år efter Sven Svenssons 
bongång. hedrades hans minne med 
etl besök vid graven a,· en grupp 
från Svenska Numismatiska Före
ningen och Kungl. Myntkabinenet. 
En blomsterbuketl i får!!ema !!Uh och 
blåtl nedsalles vid den i granit vack
ert utformade gravstem:n. 

Torbjöm Su11dquisr 
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ter: Johan (Jan) Sandeli n ( 1749-
11!24). häradshövding i Mallansy!>S
Iet domsaga i Värmland ( 1775-
1824. erhöll lagmans titel 1789). bo
satt på Öjerud i Sunne från 178-t. 
och en son till honom. Jan S::uu.Jdin 
( 1784-1828). 

Det finns visserligen en finländsk 
sl1ikt Sandelin från Österbotten. om
talad från slutet av 17(>0- talet. dlir 
medlemmar har förnamn som Jakob 

,-~ . 

' . . 

f s ·~~ -
t. ~. ~nbrli~t. 

och Johan , men sannolikheten att dl!t 
skulle röra sig om någon av dem iir 
nog mycket liten . Man behöver viii 
knappast inte heller tilliigga att det 
slikert finns nera J. Sandclin som 
inte Hr belagda i SBL. 

Hur sedan polletten anviindcs Ur 
en annan. iinnu okiind. historia. /W 

Fnto: Jan El'i! 0/.I,WIII. K/liK. 

\'id Sl'l'II.UIIIIf g rtt•"frålll'iill.<((•r: Glirall mlhlqtti\1. UlfNnrdlind. 'lilrl>jiim Srmdqtti(/, 
/mr \Vi.HYm odr Lar~ O l..t.t!li'I'Cfl'i<t. Foto Frit~ E11!1Wriim. 
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Garderobsbrickor från Nationalmuseum 

De offentliga garderoberna under 
1800-talet fungerade vii i ungefär 
som dc som fi nns idag. l rcstnurang
er, teatrar och på museer fanns alltid 
en garderobsvaktmästare. Hans upp
gift var all skydda och förvara klä
derna under gästens besök. Förr v:tr 
det emellertid mest en servicefunk
tion och inte som idag en säll för 
någon au tjäna peng:tr. Om giisten 
var nöjd lämnades kanske lite dricks
pengar. men det fa nns ingen fast av
gift. 

Man kan naiUrligtvis fundera kring 
frågan om dessa brickor verkligen 
hör samman med numismatiken och 
pollellerna. Möjligen kan dc bctr:tk
tas som de falli ga kusinerna. Klart 
är dock all dc till utseendet liknar 
pollcllerna och all dc tillverkats av 
samma typ av företag som ligger 
bakom dessa. 

Som vackra exponenter fiir dessa 
efemära. pollellliknandc föremål av
bildas här två brickor fr.' n National
museum. 

Sparbössan 
som fick medalj 
l snmband med all O ear Il firade sin 
25-års regeringsjubileum 1897 in
samlade svenska folket pengar till en 
jubileumsfond. Den Il! september 
1897 kunde man till kungen över
lämna sammanlagt 2 218 170 kronor. 
Främst skulle pengarna anviindas till 
bekämpande! av den så farliga tuber
kulosen. 

Insamlingen upphörde dock inte 
1897 utan f~rtsatte in i det nya år
hundradet. Overstyrelsen för Oscar 
ll:s jubileumsfond hade bl a l ~ t itt ill 
verka jubileurnssparbiissor som man 
1902-1903 lät utplacera ph res tau
ranger runt om i landet. Under den 
tid som bössorna fanns ute hade man 
lyckats insamla 17 000 kronor. Med 
anledning av detta och för att samti
digt inpränta hos allmänheten all 
"mång<l bäckar smil gör en stor å" 
och att offervilligheten för det be
hjänansvärda ändamålet. om lin sll 
blygsam. dock ka~. medföra goda 
resultat. beslutade Overstyrcl!.en alt 

på jubileumssparbössorna anbringa 
små rncdaljliknande. förgyllda bric
kor. Dessa skulle vara försedda med 
inskriptionen: 17 000 Kr. l FLUT
NA 1902-1903. 

liV 
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l. Ensidig mässingsbricka med det 
krönta li lln riksvapnet i mitten. Vap
net är omgivet av en sammanOiitad 
krans av lager- och ekblad. Ovanpå 
kransen finns bokstäverna N l M. 
Över denna kornposition finns en 
strålande stjiirna. Brickans kant iir 
dekorerad. På frånsidan finns num
mer påmålat. 

Grisförsäljning 
avslöjade myntstöld 
Under juli månad 1890 skedde olika 
reparationsarbeten i undervisnings
salarna som hörde ti ll Elemcmar
läroverket i Kristinehamn. Det var 
arbetskarlen J . Fredrik Fredriksson 
som utförde arbetet. 

l augusti upptäcktes att mer än ett
hundra silvermynt fOrsvunnit från 
läroverkets historiska myntsamling. 
Upptäckten skedde på en m;irkligt 

2. Ensidig mHssing. bricka med hål 
i övre kanten. Utefter kanten fi nns i 
halvcirkel texten: NATIONAL MU
SEUM . l nnanför en inre ring fi nns 
inslagna siffror (37 1) som är målade 
i svart . /IV 

Fmo: Gabril'lllildebmnd. 

HÅKAN WESTERLUND 
~IY~'TIIM\DEL 

KÖPEn • s;\W ER • BYTER 

l\IYj';T • SEllLAR • ~IEllALJF.R 

.\j1ec . .fl'fllar 
Brwlar bra [lir sedlar flirt• /930 

V:1sagatan 42 

J J J 20 STOCKHOLM 

TEL08-4JJ 0807 

sätt. En man från Gullspångstrakten 
hade nämligen såll en gris till Fred
riksson. Som betalning hade mannen 
erhållit fyra lildre mynt som han inte 
kände igen och som uppenbarligen 
inte var gångbara. Han visade upp 
mynten för ~ ina bekanta. 

Betalningen ansågs som så ovan
lig alt man tillkallade ordningsmak
ten. Vid visitation i Fredrikssons 
hem hitlades 76 mynt. Tio mynt hade 
Fredriksson redan sålt till en guld
smed. Ytlerligare mynt hade han 
använt vid olika betalninear. Vid 
rannsakningen erkiinde Fredriksson 
stölden. liV 
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Europeiska valutor som upphör vid införandet av euron - en historisk tiUbakablick 

'Befgien 

Staten bildades 1830 genom utbrytning ur Nederländerna. Före franska revolutionen hörde det som blev Belgien till Österrike. före 
fredt:rna 171 3 till Spanien (Spanska Nederländerna). Många myntsystem fanns tidigare. Fr:'n 1832 biC\' dt:l l franc= JOO centimes. 

'1>111unark._ 

Danskama hade. liksom Sverige. mark som högsl:l enhet sedan vikingatiden (d!t en vi kt}. indelad hos dem i 240 pengc. På gnmd av 
inflation försvann d;msk mynträkning på 1300-talet och en ny infördes ca 1400. Senare kom speciedalcr. rigsdaler specie. från ca 1600 
även krone. Man räknade före 1873 så. all96 skilJinge var= 6mark =l specicdaler.l krom: var = 4 mark= 64 skillinge. 

År 1873 ingick man i Den Skandinaviska Myntunionen med Sverige (Norge 1875). Det nya myntet i alla tre länderna blev l krone 
= JOO öre. 

Krone är en franskimpon (couronne) via Danmark. Öre fan ns redan på vikingatiden som vik t (latin aunm1 =guld). som silvern1yn1 
(i Sverige) från 1522. koppannynt från 1624 och senare. Dl\ var l mark = 8 öre. Sverige fick decimalsystem för myrHen 1855. l riks
daler riksmynt blev= JOO öre. 

~infarnl 

Finland hade samma mynträkning som Sverige till 1809. Underryska tiden g1ili<Jc till en början svenska och rysk<~ betalningsmedel. 
Den ryske kejsaren tillät 1860 att storfurstendömet fick ett eget myntsystem med J markka = JOO pcnniii. Mynt började slås 1864 

samtidigt som sedlar t.T)•Cktes. Det fanns. som i andra stater på den tiden. guld-. silver- och bronsmynt. Myntriikningen är den gamla 
nordiska men med decimalsystem ( l mark= 100 penningar i stiillct för 192. som det var före 1777). 

~ran(Ji~ 

Den gamla livre = 20 sous {räknecnhet.man slog mest cc u i si lver och Iouis d'or i guld under kungadömet) ersattes 1794 med l franc 
= JOO centimes. 5 centimes kallas sou (sol).lill en början gick 10 decimcs p5 l franc . l dccime =JO centimes. 

Italien 

Landet enades sent ( 1859-70). Innan dess fanns m~nga myntsystem. Kungariket Dc Bägge Sicilierna hade l piastra = 6 tari = 12 car
lini = 120 grana= 240 tomese. JOO grana var= l ducato eller tallero. l Norditalien fanns namnet lira på en del h~ ll . N1ir Napoleon i 
början av 1800-talet behärskade större delen av Ilalien var 20 soldi = l lira. 6 1irc = J scudo. 

Kungariket Sardinien. som enade Italien. införde decimalsystem 1826: l lira= JOO ccntesimi . Det blev sedan rådande i hela Italien. 
Lira (liksom livre) kommer av latinets libra =pund. fOrkon at r (även i Storbri tannicn). 

L~utlJ 

Det en gång gan~ka stora Luxemburg. vars furstar p:\ !JOO-talet blev valda till Tysk-Romerska rikets kejsare. hamnade under Span
ska och till sist Osterrikiska Nederländerna. Efter Nar>Oiconkrigen var man i personalunion med Nedcrländcma. iiven om provinsen 
Luxembourg 1830 föredrog an förena sill öde med Belgiens. Vid kungens död 1890 upphörde personalunionen. En halvbror till sven
ska drollningen Sofia. Adolf av Nassau. blev storhen i g. Hans iilllingar regerar iinnu. Luxemburg införde 1854 mynträkningen l franc 
= 100 centimes. 

'J{.etkr(ä1lliuna 

De norra provinserna frigjorde sig 158 1 från Spanien och bildade Förenta Ncdcrliinderna. E11 komplicerat myntsystem rådde och de 
flesta provinserna hade egen myntning: 8 du ils= J stuiver. 6 st u ivers= l schclling. 20 stuivcrs = J gulden {guilder/tlorin). 50 st u ivers 
= l rijksdaalder {silver ducaat). 60 stuivcrs = l ducaton (si lverryllarc). Dessutom den internationella dukaten (ca 3.5 g guld) med värde 
av drygt2 rijksdaalder. Kungariket Nederliindema bildades 1815. Myntrlikningen förenk lades till J gulden= JOO cent. Den speciella 
valören 2± gulden var från början= l rijksdaalder. 

Man slår fonfarande dukater i guld rned det gamla utseendet <.-ch text på latin. men de köps som hullion. 

Portugaf 

Den tidiga kolonialmakten Ponugal hade till en början en stark valuta och priiglade ca 1500 Europas största reguljära guldmynt , por
tuguez (ponugalös), ca 35 g guld. Det blev sedan sv&r inllation och 1835 faststiilldcs. au 7 500 re is skulle vara = l peca. l 600 reis var 
=l escudo. Från 1910 lick man nuvarande system. l escudo = JOO ccntavos. Myntnnmnel escudo (latin scutum =sköld) lir äldre och 
har även använts i Spanien som guldmynt. 

Spanim 

Span i~n är sammansall av många riken, i huvudsak fö:cnadc i $lutet av .1400-talct. Eli ~.1yntsystcm uppkom. diir 34maraved i var= l 
real (st Iver). 8 reales= J peso (dc a ocho. dvs rea ler). Sp:uuens svar p& nksclalern och v:tddcns mest g:ingbara hanclelsmynt. 16 reales 
var= l escudo (guld). Decimalsystemet har haft flera varianter sedan millen av 1800-l:l lct. Fr~n 1870 iir l pese ta = JOO cemimos. 

'IysK[mu{ 

Här förekom en mängd valutor som re ichsta ler. gulden. mark. krcuzcr, groschcn. Tyska riket utrOJXHies 1871 i Versailles. År 1873 in· 
fördes ri ksvalutan J mark= 100 pfennige. Ordetmark lånades redan pil JOOO-talet fr~n Norden. Pfennig var minsta enhet på medelli 
den (det gick 240 pfennige på l mark!). 

Österri~ 

Som ensam statsbildning är Österrike ungt. Det tillkom efter 1918. RcJ>tiblikcn inlöste 10 000 inflationsdrabbade kronenmed l schil
ling. som delades i 100 groschen. Efter nazitidens slut 1945 :\terinfördcs denna myntr1ikning. Myntnamnen lir gamla, men hade en helt 
annan betydelse och ett helt annal värde i det gamla Europa. , _ O L . 

utrs . agerqvtSI 
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Internationella 
Numismatiska Kongressen 
1997 
hölls som bekant i Berlin. Litet post 
festum kommer här en bild av me
daljen. Den XII kongressens medalj 
är utförd av den kände skulptören. 
mynt- och medaljkonstnären Wil
fried Fitzenreiter (f. 1932) och sla
gen i 1000 exemplar i brons av B H 
Mayer·s Kunstprägeanstalt. Pforz
heim. 

SELINS MYNTHANDEL AB 
Mynt sedlar medaljer 

ordnar nålmärken r:' '~ Öppettider 
Vardagar 10.00 - 18.00 
Lördagar 10.00- 14.00 
Regeringsgatan 6 
111 53 Stockholm 
Tel. 08·41 1 50 81 
Fax. 08·411 52 23 

Estland 
Republiken Estland celebrerade i 
februari 80-Arsdagen av sjtil vstlindig
heten ( 1918). Det blev ocks:i tre jubi
leumsmynt. som slagits av Suomcn 
Rahapaja. Helsingfors. Det är 500 
krooni i guld (80011000. 8.64 g. 22 
mm. upplaga 3 000). 100 krooni av 
silver (92511000 . 27.0 g. 27 g. upp
laga 12 000) och lO krooni i samrna 
metall (92511 000. 16.0 g. 27 mm. 
upplaga 15 000). 

Canada 
Canada ger ut jubileumsdollars i sil
ver med outsläcklie enerei sedan 
Georg v (1935) . nu senast över 
Royal Canactian Mounted Police 
1873- 1998. en berömd före teelse 
1:\ngt utanfår landets gränser. inte 
minst på grund av en känd serie. Den 
väger 21.175 g. hilller 925/1 ()()()och 
mäter 36.07 111111. Dessutom finn nu 
även 100-dollars i guld. som 1998 
fir:Jr ett 75-iln;jubi leum , nämligen att 
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Åt.1·idan visar llumboldtuni
ver~itetets i Berlin huvud
byggnad (dli r kongresst:n 
iigde rum) och på ett 
"antikt"" mynt Berlins och 
Tysklands vapen (björnen 
resp. örnen). omgivet av 
191197. 

s:\ många år förtl utit sedan en kana
densare f f g fått Nobel-priscl. Myn
tet h~ ller blygsamilla 58311000 guld. 
viiger 13.34 g och m liter 27 mm. 
Upplagan sägs vara 25 000. Ett 
bimctalliskt mynt (guld och silver) 
1998 med den siirgena valören 15 
dollars firar det kinesiska Tigerns år! 
Mycket miirkligl. Landet har ocksil 
börjat slå guldmynt för metallham
~ trare med halten 999.9911000, i 
"valörerna" 350 resp 50 dollars. men 
dem går vi inte in pi\ här. 

Österrike 
Årets mynt om 20 Schill ing iignas åt 
att 1998 hela 500 år förflutit ~c:dan 
konsinUren M ich ad Pacher avled. 
Denne herre fdn Sydtyrolen rc:pre
CiliCr:lS av ett av sina mest kända 

verk. det aha re han utförde åt kyrkan 
S:t Wolfeane. Om vi förstått rätt 
skall dett7t nlynt ingå i det vanlioa 
:\rsmyntsetuiet. " 

Tvådelade mynt! 
Det finns inga gränser för uppfin
ningsrikedomen hos vissa förc:tag! 
Ett tyskt s~dant. MDM M!inzhand-

Frå11sida11 upptas av en 
antikiserande myntprä!!
lingsscen. där en man häl
ler upp ett nyprAglat mynt. 
Inspirationen kommer från 
den s.k. bronsgjutarskålen 
i antiksamlingen i Staatli
che Museen z\1 Berlin. LLT 

Foto Jan E1·e Olsson. 

lcrgesellschaft i Braunschweig. har 
övertygat Kiribati och Samoa att ge 
ut gemensamma "mynt" ti ll miiJe'j;
niumskiftet år 2000! Varför? Jo. de 
ligger på var sin sida om datumlinjen 
av ilr 1845. så att Kiribati kan tira år 
2000 inte mindre iin 24 timmar tidi
gare ii n Samoa (som sista land på jor
den). trots att de är grannar! Serien 
omfattar ett guldmynt och fem sil
vermynt, alla delade på mitten med 
Kiribatis namn och vapen till vän
ster, Samoas till höger. LLt 

Svenska och skandinaviska mynt 
och sedlar. 

Stor sortering av utländska 
jubileumsmynt, årsset samt småmynt. 

E u ro-utgåvor. polletter och medaljer. 

Prislistor gratis. 

NORRTÄLJE MYNTHANDEL 
Box 4, 761 21 Norrtälje 

Tel. 0176-168 26. Fax 0176-168 56 

INTERIJETAORESS: 
http://IWIW.nmh-mynt.a.se/index.htm 

123 



NUMISMATISK FORSKNING 
._,;<. t:s~ COMMENTATIONES DE NUM~US SAECULORUM IX-XI 
~o0o ~ IN SUECIA REPEKTIS. NOVA SERIES. 

"T,-\-1'1 -l'§ l. Kenneth Jonsson, The New Era. The Ref ormation of the 
• \ late AngJo-Saxon Coinage. 1987. Pris: 325:-

2. Inger Hammarberg, Brita Malmer and Torun Zachrisson, By:antine 
Colns Found In Sk·edtn. 1989. Pris: 225:-

4. Brita Malmer, The Sigtuna Coinage c. 995- J005. 1989. Pris : 225:-
6. Kenneth Jonsson and Brita Malmer (eds.), Sigtuna Papers. 

Proceedlngs of the Sigtuna Symposium on Viking·Age Colnage 
J - 4 June /989. 1990. Pris: 350:-

7. Gen Hatz, Vera Hatz, Ulrich Zwicker, Noel und Zolia Gale, Otto· 
AdeJheid·Pfennlge. Untenuchungen zu Miinzen der JO./ J J. Jahr 
hunderts. 1991. Pris: 225: 

9. Brita Malmer, The AngJo-Scandinavian Coinagt c. 995 - J010. 
1997. Pris: 850:-

CORPUS NoMMORUM SAECULORUM IX - XI 
QUI IN SUECIA REPEKTI SUNT 

1.1 Gotland 
1.2 Gotland 
1.3 Gotland 
1.4 Gotland 
3.1 Sklne 
3.4 Sklne 
8.1 Östergötland 
16.1 Dalarna 

Akebäck • Atlingbo 
Bäi-Buttle 
Dalhem • Et el hem 
Fardbem- Fröjel 
Åhus-Gröby 
Magiarp ·Ystad 
Älvestad • Viby 
Falun· Rättvik 

Pris: 150:· 
260:-
300:-
260:-
235:-
250:-
175:-
90:· 

STOCKHOLM STUDIES IN NUMISMATICS 
l . Ivar Leimus, Das Mii.n.....,oestn Livlands im J6. JahrhunderL 1995. 

Pris: 200:· 
Beställningas: (OBS !Pono tilkommer) 

NUMISMATISKA FORSKNINGSGRUPPEN 
Bollhusgränd l B III 31 Stockholm 

Tel: 08 • 674 77 50 

Mynt till salu 
Johan III: 112 öre 1578. Sm. 87 1+/01 650:-
KarlX G:2 mark 1651J. Sm 20 ( l+) 1.750:-
Karl XII: mnrk 1703. Sm. 85 III+ 850:-
Fredrik 1: l heller 1732 l lessen. Km. 401 l 125:-
Gusrav III: 1/3 Rd 1792 begr. Sm. 101 l+(i'l O l ) 950:-
KariXIVJ:111 2 Rdi831,Sm.92 l+ 275:-
0 skar 1: Rdr 1855.Snd5a 0 1 2.500:-
0 skar 1: 2 R dr l !\57. Sm. 59 III + 1)50:-
Angola: lO Esc. 1952. Km. 73 une 125:-
Bumw: Mu 1852. Km . 7.1 vr 250:-
Bremen: 12 groorc 16S4. Km. 122 PJVF 400:-
Esscquibo & D: 118 guilder 1835. Km. 16 (F) 225:-
lndia. Ponugu~~c: l/8 1anga 1903. Km. l4 VF 125:-
Japan: SO sen 1910. Y. 31 EF/unc 3SO:-
Macau: 5 pa1aca.~ 1952. Km. 5 une 275:-
Sierra Lronc: penny 1791. Km. 2.1 (VF) 275:-
Tiber: l tfl Sr:tng 1936. Y. 24 EF 100:-
Russia: Rubel 1742, C. 19b.3 VF 1.600:-
Russia: Rubci 1613- 191 3.C. 70 une 450:-
Kwarezm: SOOmbcll921, Y. 19 VF S50:-
Hawaii: lO cents 1883, Km. 3 (F/VF) 450:-
Unrguay: SO cenrcsimo~ 1917. Km. 22 EF 225:-
Scrbia/o<:kupcml: lO dinar.t 1943. Km. 33 EF 90:-

Vi utger lagerlistor 

HB MYNTlNVEST CORONA 
0 $TORGAT AN 20 
6tt 34 NYKÖPING 
TEL. 0155-28 63 25 FAX. Ot55·28 63 25 

Pollettsamlare! 
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Smärre Skrifter Nr 7 

En ny publikation från Svenska Numismatiska Föreningen har nu kommit från 
tryckeriet Smärre Skrifter Nr 7 handlar om svenska militärpolletter och är förfat
tad av Magnus Widell. Du har nu möjlighet att köpa den från föreningen för 
endast 100 Skr + porto (20 Skr). Boken är på 96 sidor och är ett viktigt bidrag 
till studiet av polletter då övergripande, uppdaterade, verk över Sveriges pollet· 
ter ännu ej finns att tillgå. 

Boken beställs enklast genom insättning av ovannämnda belopp på postgiro 
15 oo 07 · 3· Vid eventuella frågor kontakta vårt kansli på nedanstäende adress. 
Boken kan också köpas i butiken på Kungl. Myntkabinettet 

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 

Kansli: Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm. Telefon: 08·667 55 98. Fax: o8·667 07 71. 
E-post: snf@wineasy.se - Kansliet är bemannat: Onsd.- torsd. 10.00-13.00. 
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Strandbergs Mynthandel AB 
& 

Ak"tiesamlaren AB 

köper ocb siiijer 
M~ ni, sedlar, medaljer, ordnar 

Gantia ah1icbre1•, äldre handlingar m.m. 

Arsenalsgatan 8C, Box 7377 
103 91 Stockholm 

Tel: 08-611 0110, 611 ;s 20 
fa.x: 08-6 11 32 9; 

SNT5 · 98 

Bertel Tingström hedrad 
Numismatiska Föreningen i Finland r.y. hyllade i början av året vid 

ett möte i Helsingfors vår v1i lbekante nestor i svensk numismatik, 
fil. dr Bertel Tingström, med förtjänstmedaljen Pro numisma

rica. Denna har instiftats av en dotter och svärson till Fjalar 
och Nea Örnhjelm - den heter Fjalar och Nea Omhjelms me
da~ifmrd. De ägnade sig båda åt NFiF och skötte 1958 - 71 
dess auktioner. F:ialar avled 1989 och hans hustru två år 
~enare. 

Medaljen skall delas ut som uppmuntran till aktiva sam
lare och forskarvänncr. Enligt stadgarna skall detta ske vart 
tredje år. Pro mmrismmica ges i turordning till en finsk 
samlare respektive en från ett annat nordiskt land. Medal-

jen. som iir utförd av Thea Helenelund, gavs första gången 
ti ll Kalevi Loimaranta. som ägnat sitt intresse åt äldre sedlar 

och svenska kopparmynt. Andra gången var det Tingströms 
tur. Aimo Linkosalmi. som höll hyllningstalet. sade bl.a.: "För 

alla som samlar svenska mynt 1ir Tingströms böcker ett begrepp. 
Svensk numismatisk uppslagsbok har redan kornmit .i tre upplagor 

och även på engelska ... " Vidare framhöll talaren den medaljerades 
insatser som f<lrskare. s1irski lt betrUffande plåtmynten, hans mångåriga 

verksamhet sorn sarnlare och hans arbete i Svenska Numismatiska Föreningen 
och för Avesta Mynt museum , om vilket museum han utgivit en bok. 

LLr 

Ian Wisehn 
tilldelades det Bobergska priset vid Samfundet Kungliga Myntkabinettets års
möte den 18 maj. 

lan Wischn är t. f. chef för Kungl Myntkabinettet och en mycket flitig skri
bent i SNT sedan 1980 och tidskriftens ansvarige utgivare sedan 1988. Han är 
ocksa medlem av S~Fs publiceringskornmitte. Bland skrifter som Jan utgivit 
kan nämnas Numismmike1; forskare oclr mymstrmlare tillsammans med Ernst 
N at horst· Böös och den populiira boken All samla mynt tillsammans med 
Ulf Schcnkrnanis. o 
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September: 

JO-I l Zilrich. Hess-Divo 
14- 16 New York, Bowers & Merena 
18 Zilrich. Hess-Divo 
19 Bruxe lles. E1sen 
23-26 Mlinchen, Hirsch 
26 Long Beach. Ponterio 
29-30 OsnabrUck. Kiinker 

Oktober: 

1-2 Osnabriick. Kilnker 
3 Helsingfors. Holmasto 

12 Londo11. Baldwin 
12 Miinchen. Giessencr 

Miinzhandlung. Ancicnts 
13 London. B;lidwin 
13-14 Milnchen. Gicssener 

Milnzhandlung. General 
15-16 Stuugan. Miinzen und 

Medaillen Oeutschland 
19-21 Zilrich. Leu Numismatik 
22-23 Zilrich. Sternberg 
28-31 Frankfun. Peus 

N01·ember: 

12 Madrid. Vico 
12-14 Baltimore, Bowers & Merena 
16-17 Hil ,.ersum. Laurens Schulman 
18-19 Sydney. Noble 
25-27 Miinchcn. Hirsch 

Ulf Nordlinds 
Mynthandel AB 

Köper- säljer - värderar 

Mynt - Sedlar - Medaljer 
Ordnar - Litteratur 
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Karlavägen 46, Box 5132 
102 43 Stockholm 
Tel. 08-662 62 61 
Fax.08-661 62 13 

September: 

26 Yiixjö. Viircnds Nu mismat iska 
Förening och SmMands muscum 

Oktober: 

4 Linköping. A mik- och 
samlarmUssa i Cupolcn 

Myntklubben 
Skilling Balleo 
l 0/9 Håkan Widjestrand: Johan III 
iirtugar. 

4/10 Antik- och samlam1iissa i Cupolcn. 
Linköping. kl. 10.00- 15.30. Entre 20 kr. 
Samlarklubben l-l ans B rask ;u-rnngcrar. 

8110 Frederic Elfrer: Dl!nmetll'ititla 
mynmingen i Sn•ri8e. 

11 /10. Myntauktion. IOGT/NTO. 
Snickareg 2A, Linköping. kl. 11.00. 
Visning frJn 10.00. Om du vi lllämna in 
mynt kontakta Mikael Persson. 
te l. O 13-3 1 20 82. Sc nedanstående 
intcmetadress. 

Möteslokal: ABF (Sparbankshusct). 
Snickareg 20, Linköping. Konfcrensnun 
AKLEJAN. plan 3, kl. 18.30-22.00. 
Skilling B a neo på intemct: 
www.tebodcn.c .sclmksb 

Värends Numismatiska 
Förening 

och 

Smålands Museum 

arrangerar 

MYNTMÄSSA 
med kåseri kl. 14.00: 

40 år som myntsamlare med 

varianter .10111 SJII'cialitet 

av 

Stcn Törngren, Malmö 

MYNTHANDLAR E 
UTSTÄLLNINGAR 

SERV ERING 

Lördag 26 september 11 .00- 16.00 
Smålands Museum. Viixjö 

KÖPER 
SÄLJER 

VARDERAR 
Kvalitetsauktioner 
två gånger per år 

· . AH LSTRÖMS ~ 
hi ,11 MYNTHANDEL.cy1f} 

-~~ ~V~I~{T & rRAl>ITION, ~ 
..,- . ~ 
~ · 

B. AHLSTRÖM 
MYNTHANDEL AB 

Norrmahns1org l. l tr. 

Box 7662 103 94 STOCKHOLM 

TEL: 08-10 lO lO FAX: 08-678 77 77 

INTERNATIONELLA 
AUKTIONER 

FORTLÖPANDE INLÄMNING 
TILL VÅRA 3 ÅRLIGA AUKTIONER 

2 öre brons 1949 "PROV" 
m fl siiljes på.nuktion 9 mnj 1998 

Brstii/1 kntnlog! Prtmont~·ntiou 125 kr for 
kommmul-r 3 knt11logn: 

Emtnk,, cxcmp/11r 50 kr. Pg 1212 - O. 

G RATIS RÅDGIVNING! 

.C 0~A~ ~~~7;1; 3~ 7 

MYNTKOMPANIET 
Birgor Jarlsgatan 8, 3 tr 

114 34 STOCKJiOLM 
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SNF:s jubileumsauktion 
den 

s december 1998 
l samband med föreningens 125-årsjubileum den 
4 · 6 december i år, kommer en auktion med dyr
gripar (125 objekt) ur Sven Svenssons samlingar 
att hållas. Vidare kommer dubbletter av förening
ens medaljutgåvor att auktioneras samt ett me
daljskåp och en rar papperspollett Objekten 
kommer att finnas till beskådan i en speciell mon
ter i KungL Myntkabinettets entre under hösten. 

( Boka den s december, klockan t6.oo! ) 

Auktionen kommer att hållas i KungL Myntkabi
nettets lokaler på Slottsbacken 6 i Stockholm. För 
att få bjuda på auktionen måste du vara medlem 
i SNF, eller i någon till Nordisk Numismatisk Union 
ansluten förening. 

r SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN 1873-1998 - 125 år i numismatikens tjänst! '~ 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 18 företag i tio olika 
städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag 1 Sverige. Samtliga är medlemmar l Svenska 
Numismatiska Föreningen och har skrivit under uppropet mot myntförfalskningar - Genom sam
arbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och utöka sina tjänster. 

B. Ahlström Mynthandel AB 
Norrmalmstorg 1. 1 tr., 
Box 7662. 103 94 STOCKHOLM 
Tel. 08 -10 10 10. Fax 08·678 77 77 

Antikboden 
Kyrl<ogatan 2. 222 22 LUND 
Tel. 046 -12 99 00 

Dala Mynthandel 
Trotzgatan 16, Box 307. 791 71 FALUN 
Tel. 023 -1 42 50 

Karlskrona Mynthandel 
Hantverl<aregatan 11, 37 t 35 KARLSKRONA 
Tel. 0455·813 73 

Kronans Mynt 
Västra Hamngatan 6. 411 17 GÖTEBORG 
Tel. 031 ·13 55 81 

Rune Larssons Mynthandel 
Stora Brogatan 14, 503 30 BORÅS 
Tei. 033·41 03 15 

Lunds Mynthandel 
Klostergatan 5. 222 22 LUND 
Tel./fax 046·14 43 69 

SNT 5 · 98 

Malmö Mynthandel 
Kalendegatan 9, 21 1 35 MALMÖ 
Tel. 040 -611 65 44 

Myntinvest Corona 
Östra Storgatan 20, 611 34 NYKÖPING 
Tel.ifax 0155-28 63 25 

Mynt & Medaljer 
Sveavägen 96 
Box 195 07, 104 32 STOCKHOLM 
Tel./fax 08.673 34 23 

Mynthandlarnas Postorder 
Båtbyggaregatan 16.21641 MALMÖ 
Tel. 040·16 05 38 

Ull Nordlinds Mynthandel 
Karlsvågen 46 
Box 5132, 102 43 STOCKHOLM 
Tel. 08·662 62 61. Fax 08-661 62 13 

Norrtälje Mynt AB 
Box 4, 761 21 NORRTÄWE 
Tel. 0176·168 26, Fax 0176-168 56 

J . Pedersen Mynthandel 
Norra Strandgatan 30 
Box 1320. 25t 13 HELSINGBORG 
Tel./fax 042 ·12 25 28 

J. Pedersen Mynthandel 
Skotgatan 24, 503 33 BORÅS 
Tel. 033·41 24 96, Fax 033·41 87 55 

Selins Mynthandel 
Regeringsgatan 6. t 03 27 STOCKHOLM 
Tel. 08 -411 508 t. Fax 08-411 52 23 

Strandbergs Mynthandel 
Arsenalsgatan 8 C. III 47 STOCKHOLM 
Tel. 08·611 01 10, Fax 08 -611 32 95 

Ticalen Mynthandel 
stureplatsen 3. 411 39 GÖTEBORG 
Tel./ fax 031·20 81 t 1 

Håkan Westerlund Mynthandel 
Vasagatan 42, 111 20 STOCKHOLM 
Tel. 08- 411 08 07, Fax 08 -21 21 96 

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING 
Box 19507, 104 32 Stockholm, Tel. 08 -673 34 23, Fax 08-673 34 23 
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jubileumsprogram för 
Svenska 
Numismatiska Föreningen 
4-6 december 1998 

Tillsammans med Kungliga Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum, 

högtidlighåller föreningen sitt 125-årsjubileum. 

Fredagen den 4 december: ============ 
15.00 Vernissage. Föreningens jubileumsutställning, "Samlare visar klenoder'', invigs. 

16.oo -19.00 Visning av auktionsobjekten inför lördagens Svensson -auktion 
i Lovisa Ulrikas bibliotek. 
Kungl. Myntkabinettet har under fredagen förlängt öppethållande til119.00. 

Lördagen den 5 december: ============ 
1o.oo- 16.oo Jubileumsutställningen öppen. 
12.00 -15.00 Visning av auktionsobjekten i Lovisa Ulrikas bibliotek. 

13.00 Föredrag i hörsalen. Ytterligare Jnformation meddelas senare. 
16.oo Auktion med bl.a. 125 objekt ur Sven Svenssons samlingar. 
19.30 Jubileumsmiddag på Myntkrogen. 

Söndagen den 6 december: = ========== 
w.oo -16.oo Jubileumsutställningen öppen. 

14.30 Föredrag av Lars O. Lagerqvist i hörsalen. 

Samtliga begivenheter kommer att äga rum i Kungl. Myntkabinettets lokaler på Slottsbacken 6 
i Stockholm. Jubileumsutställningen kommer att kunna beskådas t.o.m. den 15 januari 1999. 

Anmälningsförfarande till middagen samt kostnad för denna, meddelas i nästa nummer av SNT. 
Detsamma gäller föredragen under lördagen och söndagen. 

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGEN. Banergatan 17, 115 22 Stockholm 
Tel: 08·667 55 98. Fax: 08·667 07 71. Kansliet är bemannat: Onsd.-torsd. 1o.oo·noo. 

E-post: snf@wineasy.se - Hemsida: http://www.users.wineasy.se/snf/ 

SVENSKA NUMISMATISKA FöRENINGEN 1873-1998 - 125 år i numismatikens tjänst! 


