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La Footaines fabler från 1600-talet har tolkats på olika sätt och även illustrationerna har varierat- Den franske medaljkonstnären

Jean Vernon (1897-1975) har representerat några av fablerna med en utpräglad art-nouveau stil. Som illustration av andra typer
av representationer av fablerna visas pä omslaget också en bok utgiven vid slutet av 1800-talet samt några spelpenningar ur Kungl.
Myntkabinettets samlingar. Läs mer om medaljerna i artikeln på s. 104-108 av Marie-Astrid Voisin. Foto Jan-Eve Olsson.
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SEPTEMBER
27 Pollettkväll med föredrag
P lats SNF kl. 18.30.

Tag med dina polleuer till SNF- visa, diskutera och f~ga. Dan Carlbcrg. Älmhult, hilller eu mindre
ruredrag om polleucr.

26-27 Föredrag
26 Plats H örsa le n KMK kl. 18.30.
Dr Joaoutis Touratsoglou. chef för Nationalmuseet och för Myntkahinenet i Athen: T/w ugacy of
Alexmu/er the Greal mz Coins. The Metailie Gallery of an Ever Uving Myrh. Samarrangemang med
Institutionen för Antikens kultur och samhällsliv. Stockholm uni versitet och Kungl. Myntkabinenets

Vlinncr. Fri entre.

27 Pla ts Uppsa la k l. 18.30.
Dr Touratsoglou föreläser om Archaeo/ogy and mmzismatics. (Exempel häm1adc rrumst från
Makcdonien. ) l Uppsala ordnas enkel fOrtäring efter seminariet. Närmarc infnnn:ttion o m titl och
plats lämnas av Harald Nilsson. 08-5195 5324 eller 070-425 06 45 senasttisdag den 25 september.
Dr Touratsoglou har efter utbildning i Tys kland under professor Peter Fmnke i SaarbrtJekcn skriv it
bl. a. en doktorsavhandling om den antika myntningen i Thessalonike i norra Grekland. DUrefter har
han under ett antal ~r vari t chef fUr det nyligen moderni serade myntkabinettet i Athcn och under
senaste året tillträn som chef för det stora Nationalmuseet i Athcn.

OKTOBER
18 Visning U\' utställning
Plats KMK kl. 17.00.
Torbjörn Sundquist. Stockholm. visar utställningen Stjärnglans - Filmens s tom på m ellalj! Se nedan.

DECEMBER
l Myntmässa med auktion
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höst visas e n utställning med namnet STJÄRNGLANs - Filmens srora pli medalj! Den
handlar o m svenska och utländska skådespelare och regissörer på medaljer. Det rör sig om
Greta Garbo. Jacques Tati, Ingmar Bergman m.n. Svenska Filminstitutet kommer au bistå
me d spiinnande föremål. Utställningen görs av arkitekt Anna-Lena Carne och utställningsko mmissarie To rbjörn Sundquist. (Dessa båda gjorde också den v1ilbesöktll Jau.spis, med
temat j azz på medaljer, förra våren.) Utställningen pågår 19 septe mber - 28 november. Till
utstiillningen hör ocksil en katalog med samma titel. Seseparat annons p~ s id. 128.

Svenska Numismatiska Föreningen
Adress: Bam!rgatan 17 n.b. Buss 4, 44; T-bana Karlaplan
Kansli: Besökstid l 0.30-13.00 onsdag - torsdag.
Stilngt: Midsommar - l september; jul- och nyårshelgerna
Hemsida: http://www.uscrs.wineasy.se/snf/

Kungl. Myntkabinettet
Adress: Slonsbacken 6, Buss 43, 46, 55, 59, 76: T-bana Gamla stan.
Utstlillningar: Tisdag - söndag kl. l 0.00-16.00.
N11mismatiska boksamlingen: Torsdagar kl. 13.00-16.00.
Hemsida: www.myntkabinettel.sc
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La Fontaines fabler av Jean Vernon
Av Marie-Astrid Volsin

o

A

r 1995 tillfördes Kungl. Myntkabinettets samlingar 126
konstmedaljer från Frankrike
och Tyskland med medel från Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning. Bland de franska medaljerna finns elva utförda av konstnären Jean Vernon.

Medaljgravören och fablerna
Jean Vernon, skulptör och medaljgravör, föddes i april 1897 i Paris och
var son till medaljgravören Frederic
Vernon (1858 -1912)} Han studerade vid Ecole des Arts Decoratifs och
vid Ecole Nationale superieure des
Beaux-Arts i Paris. Han var elev till
skulptören Coutan och gravören
Patey. Jean Vernon utformade såväl
skulpturen som medaljen i en dekorativ anda. För världsutställningen
1937 skapade han en monumental
port för Monaeos paviljong. Under
andra världskriget vände han sig allt
mer till porträttkonsten. Han är känd
inom ryttarmiljön och har utfört flera medaljer över konstryttare. Han
har förutom skulpturer och medaljer
utfört två triptyker och ceremoniella
svärd till akademiledamöter. Han
dog 1975.2
Jean Vernon har utfört flera medaljer för La Monnaie de Paris räkning och bland dem finns serien med
La Fontaines Fabler. Av dessa har
Kungl. Myntkabinettet tio av fjorton,
samt medaljen över författaren Jean
de La Fontaine. Fablerna utfördes
mellan åren 1937 till 1942 och förranarens porträtt 1945, alltså precis
mnan och under andra världskriget.
Fabler som är representerade är: Räven och druvorna, Räven och storken, Cikadan och myran, Vargen och
lammet, Haren och sköldpaddan osv.
De utfördes i en mycket stiliserad
art-deco stil. Med tanke på den oroliga tiden i Europa (Hitlers maktövertagande, inbördeskriget i Spanien, oroligheterna kring Italiens anfall på Abessinien och världskriget)
och med tanke på fablernas innebörd,
tolkar jag det som att de är ett medel
för konstnären att visa sitt missnöje
och uttrycka sin protest mot dåtidens
händelser. Men protesten tar skydd
av de egentligen oskyldiga fablerna.

Författaren och fablerna
Den franske författaren och poeten
Jean de La Fontaine ( 1621-95) bör-

104

jade sin karriär som advokat vid parlamentet men han är mest känd som
fabeldiktare. Han skrev även versberättelser (Contes et Nouvelles en
vers), religiös poesi, en roman (Les
A"!ottrs de Psyche et de Cupidon), en
lynsk tragedi och en komedi. Hans
fabler kom ut mellan 1668 och 1694
i tolv böcker och tanken var att de
skulle underhålla och behaga. De har
tolkats på olika sätt, men de är en
bild av 1600-talets franska samhälle och hovliv, de reflekterar livets
grymheter och kan vara mycket moraliska.3
Att det finns en moralisk antydan i
fablerna har gjort att de använts och
används än i dag mycket flitigt inom
det franska skolsystemet. Jag har
själv fått ta del av vissa fabler under
min skoltid och alltid betraktat dem
med en smula skräck. Skräcken låg
mest i att behöva lära sig fablerna
utantill för att sedan recitera dem
inför de andra barnen. Moralen i fabeln kunde, även den, vara skräckinjagande. Man ville helst inte bli
som cikadan eller lammet. Illustrationerna till fablerna var ofta djur i
1600-talets dräkter, om man inte
själv fick illustrera den mer eller
mindre prydligt nedskrivna dikten i
skrivboken. När jag under omordnaodet i Kungl. Myntkabinettet av
bl. a. den franska medaljsamlingen
k~m över dessa, gick ~örst en rysmng genom kroppen. Manga minnen
väcktes till liv från skoltiden och när
jag tittade närmare på dem, insåg jag
snart att den framställning av illustrationerna jag sett, helt plötsligt inte
stämde med den jag såg på medaljerna. Djuren har inga 1600-talskläder, inga kläder alls för den delen. De
är 'bara' djur.
När jag sen forskade för att veta
när medaljerna gjorts och kunde
koppla till 1940-talets situation, förstod jag varför de inte bär kläder.
Vargen i Vargen och lammet (bild 5)
kunde lika gärna ha haft en ss-uniform och lammet en gul stjärna. Men
hade det då inte varit alltför uppenbart? Eken och vassröret (bild 6)
kom ut 1942 och skulle kunna tolkas på följande sätt: eken är ockupationsmakten eller Vichy-regimen
och vassröret motståndsrörelsen som
började växa i Frankrike. Liksom
vassröret skulle inte motståndsrörelsen brytas utan växa sig mycket stark
och vara den som segrade. Men detta

~r bara mina tolkningar och spekulationer. Jämför man fabelns innehåll
och året för den producerade medaljen, så kan man dra vissa slutsatser.
Då man läser fablerna inser man
snart att deras innehåll inte enbart
kan begränsas tiIl 1600-talet. Tänker
man till så hittar man snart paralleller
till vissa av dagens händelser. Men
vilket var Jean Vernons riktiga motiv
att utforma illustrationerna på medaljerna som han nu gjorde? Var det
en beställning till minnet av Jean de
La Fontaine eller är det som jag tror,
för att visa missnöjet gentemot den
politiska situationen i slutet av 1930talet och första hälften av 1940-talet?

Medaljerna och fablerna
J. Lerenardet les raisi11s
Illustrationen är som en diptyk, den
består av två moment. Till vänster
har vi räven som försöker att klättra
uppför vinrankan, som växer på en
T-formad spalje. Han försöker att få
tag på de största druvorna som växer
högst upp. Bakom rävens rygg versen: DES RAISINS l MVRS APPA
l REMMENT ... [hur druvan tycktes
fårdig bli 4 ]. Till höger räven som besviken lämnar spaljen efter att ha erfarit att han inte nådde ända upp och
versen: ILS SONT TROP VERTS
l ET BONS l POUR DES l GOUJATS [För gröna, de duger blott åt
pack! 5 ].

2. Les de11x pigeons
Två kuttrande duvor håller varandra
om näbben. Ovanför en flock med
duvor som flyger och som är en
påminnelse av vad fabeln handlar
om. Man skymtar åkrar, en stad och
havet på vilket ett skepp glider fram.
I avskärningen den första versen i
fabel: DEVX PIGEONS l S' AI-

MAIENT D' AMOVR l TENDRE... [Öm kärlek sågs två Duvor
sammanföra 6 ].

3. Le re11ard et la cigogne
Storken står på något som liknar en
prispall. Själv står han på andra
trappsteget, karaffen med den långa
halsen finns på den högsta. Räven
stryker med svansen mellan benen
längs pallen. Till vänster om karaffen
texten: LE l RENARD l ET LA l
CIGOGNE [Räven och storken].
Räven, som lurat storken på en måltid, bjuds in av den sistnämnde till en
SNT 5 · 2001

l . Räven och druvorna - 1937. Se omslagsbilden i färg.

2. De trcl duvorna- 1937.

J. Rii•·en och storken - / 938.

-1. Cikadan och myran - / 938.

5. Vargen och lammet - / 940. Se omslagsbilden i färg.

6. Rii1•en och bocken- / 940.
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måltid som serveras i en karaff med
lång hals. Räven når inte fiskarna i
karaffen men det gör sto rken. Och
moralen i denna fabel lyder: " För
bedragaren skrives dessa ord: l Någon kan mot dig detsamma göra" 7•

4. La cigale et la fourmi
I en avskärning i den övre de len av
medaljen, liknande e n fronton på ett
tempel, sitter en cikada på grenen till
ett olivträd. Den na scen föreställer
början på fabeln "Syrsan gav sig hän
åt sång l So mmaren lång"H. Under
front onen en cikada på en olivkvist,
slött betraktande en myra som bär
mat till sin stack. Ovanför myran inskriptio nen so m är moralen till den
välkända fabe ln: VOVS CHANTIEZ J ' EN l SUIS FORT AISE l
EH BIEN DANSEZ l MAINTENANT [Sjöng du? Det var f,Ott att
höra. Då så kan du dansa nu! ].
5. Le loup et l 'agneau
En mycket stor och stark varg står på
ena sidan av en bäck. På den andra
s idan står ett litet nyfött lamm och
bräker. Upptill vid vargens rygg har
vi morale n i fabe ln: LA RAISON
l DV PLVS FORT EST l TOVJOVRS l LA MEILLEVRE [Den
starkast bland oss är, hans skäl är alltid bäst 10 ] . Till höger om vargen: LE
l LOVP l ET L' AGNEAV [Vargen
o ch lammet). Vargen anklagar lammet för att han grumlar det vatten
som vargen kommit fö r att dricka.
Lammet påpekar att detta är o möjligt
eftersom han står tjugo steg längre
ner. Vargen sky ller sedan på att lammet hade förta lat hono m året innan,
lammet visar att detta är o möj ligt
e fte rso m han precis har fö tts och
fo rtfa rande diar. Vargen säger att o m
det inte var han så var det en av hans
bröder och när lammet svarar att han
inte har några, då påstår vargen att
" Då var det någon av de d ina" 11 och
detta ger honom rätten att hämnas
genom att äta lammet.
6. Le renardet le bouc
Räven betraktar bocken so m blivit
k var i brunnen. På den högra brunnsväggen finner man moralen i fabeln:
EN l TOVT CHOSE l IL FAUT l
CONSIDERER l LA FIN [För allting beakten hur det sluta kan 12 ] och
på den vänstra LE l RENARD l ET
LE l BOVC [Räven och bocken) .
Bägge hade gått ner i brunnen och
druckit av vattnet men när det gällde
att komma upp igen var räven slugast. Han föreslog bocken att denne
skulle ställa sig upp längs brunnsväggen och räven skulle klättra på
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7. Haren och sköldpaddan - 1940.

8. Swdens rclua och landsbygdens råua - 1942.

hans rygg och sedan ta hjälp av dennes horn fö r att ko mma upp den sista
biten. När han sj älv kommit upp
lovade han att han skulle dra bocken
ut ur brunnen. Vil ket han inte gjorde
utan ville få bocke n att tänka genom
att säga: " Ifall Himmelen, han sa, dig
velat skänka l Lika mängd av insikt
som av skägg, min vän, l Skulle du ej
oförsiktigt l Stigit ner i brunnen. Hej !
Jag sluppit ut. l Gö r nu själv på vistelsen där nere slut! l Jag ska göra
något vikti gt, l Så jag stannar in te
längre här minsann"u.

7. Le /ievre et la torlite
Den förakt fulle haren betraktar
sköldpaddan under ett s kutt. Sköldpaddan står på sina bakben och äter
av ett olivträd i miniatyr. Upptill till
vänster, en s li nga med fyra harar

lekande bland buskar, ti ll höger
ovanför harens huvud, den inledande moralversen: RIEN l NE SERT
DE l COVRIR IL FAVT l PARTIR
A POINT, [Att springa hjälper inte ;
i tid man måste gå 14].

8. Le rat des viiles et le rat des
clzamps
I den översta avskärningen är två råttor i en åker avbildade inom en liten
rektangulär ram. Undertill en fresk
med texten MAIS QVELQV ' UN
TROVBLA LA FETE .. [Oro någon
dit dock bar 15 ) , undertill två råtto r
vid ett fruktfat. Den ena smiter iväg,
medan den andra tittar åt vänster för
att se när den o bjudne gästen kommer och stör dem i deras festmåltid.
l den nedre avskärningen: LE RAT
DE VILLE l ET LE l RAT DES
SNT 5 · 2001

9. Eken och 1•assröret- 1942.

Ila -b. Jean de La Fomaine- 1945. Se omslagsbilden i fiirg.

10. Hägern - 1942.

CHAMPS [Stadsråttan och lantråttan].
9. Le eliene et le roseau
Vid kanten av en damm växer e n ek
och ett vassrör. En fågel sitter på
vassrö ret. Till höger under fågeln
versen med vilken vassen uttrycker
sitt sätt att stå emot: JE PLIE ET
NE l ROMPS PAS [Jag böjer mig,
bryts ej .. 6 ] .

I O. Le hero u
En häger vid stranden av e n bäck
letar efter något att äta. Vid hägerns
ben växer några blommor. l avskärningen simmar några fiskar. Vid
hägerns näbb, titeln till fabe ln: LE
HERON [Hägern! samt en mindre
och stiliserad häger som fångat e n
snäcka.
SNT 5 · 2001

11. Porträttmedalj
Jean de La Fonlaincs porträttmedalj
gavs ut först 1945 och har till skillnad från de andra medaljerna både
en åt- och frånsida (bi ld Il a-b). På
åtsidan har vi författarens porträtt
i vänsterprofiL Längst den vänstra
kanten: JEAN . DE . LA . FONTAINE och bako m huvudet på den
högra sidan La Fontaines födelseoch dödsdatum: 1621 l 1695. Frånsidan visar en ung llicka i antik dräkt
som sitter på en sockel och manipulerar trådarna t iIl marionetter, föreställande djur. Till höger La Fontaines välkända citat: JE ME SERS
l D' ANIMAVX POVR l INSTRVIRE LES l HOMMES [Jag använder mig av djur för att undervisa
människorna] .
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Noter

"Ave Maria"
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Den till en orm slutna
ringen - ett minne från
när Karl Johan valdes
till svensk tronföljare
O

Ny guldskatt från
regalskeppet Kronan!
Förra sommaren
dök än nu en guldskall upp ur vraket efter regalskeppet Kronan,
som sjönk 1676.
Den innehåller 46
mynt, varav en
enda svensk dukat, ett välbevarat
exemplar av den
sällsynta Karl X Gustav 1660. Den
förra s kallen - innehåll ande 254
mynt - presenterades i en uts tä lln i ng~k atal og utgiven av Kungl.
Myntkabmettet år 1986. Samman~ät~ningen i den senaste gu ldskatten
ar 1 stort seu densamma som i den
förra, bara i mindre skala. Här finns
mynt, förutom det enda svenska, från
Tysk- Romerska riket och Förenta
~ederländerna samt Ungern, Spamen och Osmanska riket. Skaucn
liksom övriga fynd från Kronan finns
på Kal mar läns museum.
Hela guldskallen kommer au presenteras utförligt i en senare artikel.
MGL
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Under 1800-talet tillverkades en
mängd olikajetonger och tecken. En
hel del av dessa kan vi koppla till
kända fören ingar eller institutioner,
men . många har förblivit anonyma
och ull och med svårbegripliga.
Eu sådant svårbestämt tecken tillhörde Karl Johan-samlaren C. O. G.
Wibom. Han visade upp sitt tecken
på Nordiska museet våren 194 7 för
professor Sigurd Wallin. De kunde
då jämföra Wiboms exemplar med
sådana som tillhörde Nordiska
museet. Totalt lär Wibom ha seu åua
exemplar av det aktuella tecknet.
Utseendet är det följande. En orm
som biter sig själv i svansen omsluter
ett monogram utgörande bokstäve':"a C J. På bokstäverna har någon
•.nn stat t~x ten : 181O den 21 augusti.
<?verst pa ormen finns en ögla med
n ng.
Denna typ av sluten orm brukar
ibland kallas med Cll grekiskt namn:
ow vboms orm. Ormen är annars sinnebild för den eviga återkomsten
eller för ev igheten i allmänhet.
Vad var det då som hände 21
augusti 18 1O? Jo, det var då under
riksdagen i Örebro, som mar~kalken
Bernadotte enhälligt och under hänförelse valdes till tronföljare. Kvar
finns dock problemet med au fin na ut
vem som låtit tillverka tecknet. Frågan förs vidare till SNT:s läsekrets.
När vi vet namnet på beställaren kan
vi säkert ocksil fil uppgifter om
användningsområdet.
/W

Myntet i fråga, en Västeråsörtug, Lagerqvist [8] LL 7, publiceras 173 1
av Brenner [3]. Se tig. 2. Det finns
dock förtecknat redan 1728 i Keders katalog över Graingers samlino
[7] . Grainger förvärvade som be~
kant Brenners myntsamling. Också
Berch [21 omnämner myntet. Det
handlar dock hela tiden om det då
enda kända exemplaret - Brenners
eget.
Brcnners samlings vidare öden har
behand lats av bl. a. Nathorst- Böös
[l 0] och Wisehn [ 13]. Vi vet all
Graingers samling förvärvades av en
rysk adelsman, Demidoff, men samlingens senare öden är del vis okända. Delar av samlingen lär finnas
bevarad i Pusjkin-museet i Moskva.
På 1890-talet såldes dock ell antal
bättre svenska mynt via en tysk
mynthandlare och vissa mynt skall
också enligt uppgift ha sålts direkt
till Sverige. Bl.a. Snoilsky ansåg
att dessa mynt härrörde från Brenners/Graingers samling. Vissa av
mynten förvärvades av Oldenburg
och kom senare all hamna bl. a. i
Ant~ll s ka samlingarna i Helsingfors.
V1 återfinner mynttypen beskriven
~ästa gång av Hans Hildebrand [6]
1 den monumentala publikationen
Sve~iges Medeltid, där Kungl. Myntkabmettets exemplar publiceras (Hd
682). Thordeman l 12] omnämner inte explicit denna mynttyp, men den
återfinns naturl igtvis i Lagerqvist [8]
~ 970, där också KMK:s exemplar för
första gången (?) avbildas fotografiskt.
Bengt Hemmingsson har behandlat unionskungarnas myntning fram
till 1448 i en artikel i SNT 1999 LS].
Där nämner han i en fotnot att han
känner till endast tre exemplar av LL
~· Hemming ~son föres lår, hypotetiskt, en datenog av Västeråstyperna
LL 6-7, liksom stockholmstypen LL
3, till 1430-talets oroliga senare del.
Utöver KMK:s och Svenssons exemplar så finns ell exemplar i den Kgl
M~nt - og Medaillesamling i KöpenSNT 5 · 200t

Fig. l. Svenssons samling. Erik av Pommem, örrug, LL 7. Foro KM K. Skala 2: l.

hamn. Grinder-Haosen [4] avbildar
detta exemplar 1996.
Sven Svenssons egna noteringar
ger oss inga ledtrådar om myntets
historia, men proveniensen för Svenssons exemplar (fig. l ) är med största
sannolikhet som följer:
->
->
->
->
->

Ex Brenner
Oldenburg
Bukowski auktion 113, nr 180
(26 j an. 1898). Såld för 64 kr.
Burmester
Berghman
Svensson

Om ovan beskrivna provenienskedja
är korrekt - och a llt talar för det så är antalet nu kända och bevarade
exemplar av denna mynttyp endast
tre. Det kan naturligtvis inte helt uteslutas att ytterligare exemplar, utöver
ovan nämnda tre, kan finnas i privata
samlingar eller i museer, men utan
tvekan är detta ett av senmedeltidens
mest rara örtugstyper. Det finn s, så
vitt författaren vet, inte heller någon
noterad offentlig försäljning av denna mynttyp efter 1898.
Myntets åtsida har inskriften REX
REX ERICVS kring en trekro norssköld. Frånsidans inskrift lyder MONETA AROSIENSIS kring ett centralmotiv i form av ett A lagt på ett
kors. Detta har tolkats som ett Ave
Maria-monogram. Denna tolkning
har kommenterats bl.a. av Lagerqvist
1979 [9] och Sjöberg [Il]. Det är
värt att nämna att alla kända exemplar är stampidentiska. Ålsidesstampen finns också kopplad med en
mera "reguljär" frånsidesstamp från
Västerås, se LL 6b. Något som redan
Berch noterar. Ä ven denna kombi nation är rar. Se t.ex. Ah lström [ 1].
Författaren vill framföra sin stora
tacksamhet till Anders Frösell, som
hjälp till att reda ut detta mynts spännande proveniens.
Som synes så utbjudes alltså en
medeltidsraritet av stora mått på
SNT 5 · 2001

SNF:s höstauktion. Och dessutom
med de a llra förnämsta provenienserna, Brenner-Oidenburg-Svensson,
som en samlare kan önska sig. Kanske finns det i december 2001 förutsättningar för nytt "all time high" vad
gäller svenska medeltida örtugar?
Kjell Holmberg

•

Fig. 2. Avbildar
enligr Brenners
Thesaurus, andra
upplagan 1731,
Tab. VI.

Rättelse
l SNT 200 l :3 på sid. 68 är tyvärr
fel medalj avbildad, Nobel Medals
l Oi stället för 87 (med ögla, som det
står). Det är brodern Ludvig Nobel
som vi ser i förra numret (från 1896!).
LLr
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Alfred Nobel. Förgyllr si/va
Hommage cwx Prix Nobel. KMK /0/553.
Fora Jan Eve Olsson.

Nobel Medals
Boken om Nobelprismedaljerna under etthundra :'lr - författad av Lars O. Lagerqvist
- säljs i Kungl. Myntkabinettets butik. Den
Ur illustrerad med många bilder i farg.
Pris inbunden 150 kr. Medlemmar i
Kung l. Myntkabinettets Viinner har 10%
rabatt.
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Franskt helgon och korsriddare
i Hornborga kyrkoruin
Av Rolf Alstertun

o

A

r 1834 påträffades i ruinerna
av Hornborga gamla kyrka i
Västergötland (jig. l ) en skall,
bestående av eu tjugofemtal franska
och engels ka sil vermynt från 1200och 1300-talen. Vid grävningsundersökning ar år 1955 hitlades y tterligare elva my nt som sanno likt tillhörde samma skatt. Mynten hade
troligen gömts undan någon gång på
1320- talet. Möjligen har vi här att
g öra med en s. k. dubbels kalL Ägaren
ville kanske sprida riskerna för au
åtminstone ha något kvar om det ena
gömstället upptäcktes, en nog så aktuell förs iktighetsåtgärd också i våra
aktiehaussens /baissens dagar. Man
skall ju som bekant inte placera all a
ägg i samma korg .

Gros tournois och andra
större mynt
Av mynten från 1834 års fy nd vill
jag särskilt lyfta fram ett, den stora turnosen , gros roumois, slagen i
To urs fö r den franske kungen Ludvig
IX den helige ( 1226-70), varav eu
exemplar ing ick i skallen.
Turnosen är mynthistoriskt mycket intressant och myntherren något
utöver det vanliga. Både för sin samtid och för eftervärlden har Ludvig
d en he lige framstått som något av en
s innebild för den ideale medeltida
fursten, ståtlig, tapper, ridderlig och
majestätisk till både säll och väsen
(jig. 2). Det unika med honom var au
han i praktisk handling på allvar försökte omsätta de kristna budorden som han uppfallade dem -och verkligen ansträngde s ig all följa via regia, den kung liga, den ideell a, " rättvisan s väg" i s in maktutövning. Han
gjorde religiositet och rättskänsla till
grundvalarna för sin po litik, och i en
annars ofta rå och gry m tid visade
han prov på en osedvanlig mildhet.
En modern betraktare finner hos hono m fö rvisso många mindre till talande egenskaper - han tillhörde
dock en tid med andra referensramar och värderingar och i mångt
och mycket ett annat sätt au tänka.
Mot källare, judar och muslimer var
han oförsonligt hård, eftersom han
uppfallade det som sin p likt au vara
det, men som regent lät han tveklöst
rällvisan gå före både sina egna personliga och kungamaktens intressen.
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Fig. l . Hornborga kyrkoruin efter utgz·iivningar och konservering ptl 1950-raler.
Foto: W Polanski.

Han tog aldrig utan laga skäl något
från en vasall och det hände, au han
återlämnade ell län som han ansåg
hade blivit indraget till kronan på felaktiga grunder. Mot den utbredda
laglösheten och ko rruptionen vidtog
han kraft fulla åtgärder, och ino m
rällskipningen avskaffades nu de s.k.
g udsdomarna Uärnbörd, vallenprov
etc.) och ersalles av undersökningar
g rundade på viunesmå l och akter.
Ludvig IX:s allmänt erkända rältrådighet medfö rde au han o fta anlitades som medlare i svårare konnikter såväl ino m Frankrike som utomlands. I en intressestrid mellan svågern Henrik III av Eng land och dennes vasalle r ombads han L ex. år
1263 av båda parterna au agera skiljedo mare.
Som my ntherre var Ludvig IX
framsynt och infö rde i slutet av sin
regering år 1266 ell stö rre sil verm ynt, gros toumois, som betydde
ell verkli gttrendbrott inom västeuro peisk myntning . Värdet motsvarade
12 deniers/denarer efter m ynträkningen i Tours, därav namnet. Den
vägde 4,2 19 g med e n fin vikt av
4,04 g . M yntet är tilltalande och
prydligt utformat. Frånsidan visar
ino m en inre cirkel Tours stili serade
stadsvapen, omgivet av stadsnamnet
på latin. allt inom en yllre cirkel av
franska Ii lj o r (jig. 3 ). I ell halvt årtusende hade penningen/denaren och
från 900-ta let i någon mån dess hälft,
obolen, varit den allenaråd ande valö-

Fig. 2. Statyfrtln 1200·talet pti katedralen i Reims. allmänt mzsedd avbilda
L11dvig IX den helige.

ren i Västeuropa. Med ökande hande l och en alltmer utbredd penn inghushållning innebar delta givetvis
stora o lägenheter, och behovet av en
högre nominal än penn ingen blev
med tiden allt större. Den franska
stora turnosen blev därför vid sin
introduktion mycket väl motlagen
och b lev även internationellt etl
mycket populärt, gångbart och eftersökt my nt. Genomslagskraften var så
sto r all man på många håll kunde
beteckna det inhemska myntets värSNT 5 · 200 1

Fig. 3. Gros toumois slagen 1266- 70 för
Ludvig IX den helige. 4.22 g. Åtsida
(inre ring): LVDOV/CVS REX (konung
Ludvig). (yure ring):
+BNDICTV:SIT:NOME:DNI:NRI:DEI:
IHVXPI ( Viiisignatvare 1·tlr herres Jesu
Kristi 11am11). Frå11sida: +TVRONVS
CIVI(TA )S (stade11 Tours).
Prim t iigo. Foto: Per Torge11.

Fig. 4. Groat slage11 i Calllis 1427-30
för Henrik VI. Åtsida: +HENRIC Dl
GRA REX ANGL S FRA NC (Henrik av
Guds 1uide kommg av England och
Frankrike). Frtlnsida (i11re ri11g): VILLA
CA LISIE (stade11 Calais). (yure ring):
+POSVI DEVM AVDITORE(M) MEVM
(Jag har sau Gud som mi11 hjälpare).
Privat iigo. Foto: Per Torge11.

de genom att uppge hur mycket av
gros toumois det motsvarade. I vårt
land var den t.ex. år 1330 värd 20
svenska penningar. Det motsvarade
vid den här tiden lönen för fem d agsverken. Tumosen imiterades också
snabbt på nera håll och i vissa länder
slog man inom kort egna varianter,
t. ex. g roat i Eng land (flg. 4) och pragergroschen i Böhmen (fig. 5). Den
förra präglades första gången år
1279 och gällde för fyra pence. Mera
rege lbundet präg lades den först från
1351 .
Pragergroschen. som introducerades strax efter år 1300, präglades
i stora mängder och blev även den
ett internationellt mycket uppskattat
mynt, inte minst här uppe i Norden.
Vikten var drygt 3,7 g. Både groat
och pragergroschen är estetiskt tilltalande mynt. Grossusmy ntens större
yta tillät en mera omsorgsfulltextutformning och artistisk bildframställning.
Vid sidan av sil vermynten präglades från mitten av 1200-talet även
guldmynt i Europa efter ett nerhundraårigt uppehå ll. Dessa fick stor
betydelse i det internationella handelsutbytet och cirkulerade länderna
eme llan som ett betalningsmedf?.l eller som en handelsvara i sig. A ven
Ludvig IX av Frankrike lät prägla ett
guldmynt, en ecu d'or om ca 4 g (flg.
6). Präglingen skedde troligen våren
1270 inför korståget mot Tunis i juli

samma år. En hel del av korstågskassan gick av allt att dö ma till spillo i
en svår storm. som sänkte delar av
den franska korsfararnottan. Idag är
endast åtta exemplar kända av Ludvig IX:s ecu d 'or.
Om Ludvig IX som perso n och om
hans tid på den franska tronen är vi
relativt väl underrättade, bl.a. genom
hans Enseignemens (lärdomar, råd )
till sonen Filip (den blivande Filip II I
den djärve) och genom Jean de Joinvilles ( 1224 - 13 17) krönika Boken
om Sankt Ludvigs heliga ord och
goda gämingGI: Joinville var en betrodd man i kungens tjänst och deltog bl.a. i dennes första - och helt
misslyckade - korståg åren 124854. Efter avfard från la-Roche-deMarsei lle i augusti 1248 (fig. 7) och
en överv intring på Cypern anlände
korsfararna i slutet av maj månad
1249 till Egypten. Man enades om att
s nabbt försöka ta sig till Kairo och
angripa den egyptiske sultanen, som
fem år tidigare erövrat Jerusalem
från de kristna. För, som kungens
bror greve Robert av Artois sade, vill
man slå ihjäl ormen med ett enda
slag så måste man krossa dess huvud.
Man var väl underrättad om att sultanen var svårt sjuk och låg för döden
och hoppades d ärför Iinna en försvagad fiende i mer eller mindre upplösning. Den förhoppningen skulle visa
sig vara fåfäng.
Vid avfärden från Cypern hade
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Fig. 5. Groscl1e11 slage11 i Prag ca 1300
för ku11g We11ce/ Il. 3. 7 g. Åtsida (i11re
ri11g): + WENCELAVS SECVNDVS
(We11cel den a11dre). (yure ring): +DE!
GRATIA REX BOEMIE (av Guds 11åde
ko111111g av Böhme11)
Fr1l11sida: +GROSSI PRAGENSES
(gro~·SII s frtlll Pmg).
Prim t iigo. Foto: Per Torge11.

Fig. 6. ECII d'or slagen 1270 f ör Ludvig
IX lie11 helige. 4.0 g. Åtsida: +LVDOVIC\IS: DEI:GRACIA: FRANCOR:REX
(Ludvig av Guds 11tlde fra11smiin11ens
ko11u11g). Frl111silia: +XPC. VJNCIT.XPC.
REGNA T.XPC. IMPERAT (Kristus
segrar. Kristus styr. Kristus hiirskar).
Foto: ur Jea11 Lafaurie. Les Momwies
des Rois de Fra11ce. PI. VII.

-
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korsfararnonan bestålt av inte mindre än 120 stora och mer än l 600
smärre fartyg. En häftig storm på
pingstdagen skingrade nonan, och
enligt Joinville kom bara 700 av de
ursprungligen 2 800 korsriddarna
fram till destinationsonen. Kung
Ludvig beslöt ändå all omedelbart
landstiga och gå till anfall utan all
invänta förstärkning. Landstigningen
skedde på den nacka stranden ell
stycke väster om Ni lcns utlopp vid
hamnstaden Damiclle, laset in till
Egypten. Hans otålighel och iver all
gå till verket förstår vi av ögonviunet
Joinvillcs skildring: Han (kungen)
hoppade i havet så au vatlllet gick
ho11om till armhålorna. Och med
skölden om halsen, hjälmen på huvudet och sin lans i handen vadade
han fram till sill folk, som stod på
stranden. Då han kom i land ochfick
syn på saracellerna frågade han vad
det varförfot k; och han fick till svcu;
att det var sarace11erna; och han wg
sill lans tmder armen, täckte sig med
skölde11 och skulle ha gått lös på
sarace11ema, om de som var hos
honom hade tillåtit det.
Joinvilles redogörelse för delta
korståg om faltar huvuddelen av hans
krönika och har närmast formen av
dagboksanteckningar. Hans skildring
är full av beundran och sympati för
kungen men på samma gäng välgörande fri från inställsamt smicker och
fjäsk. Joinvillc är cu pålitligt ögonviune som inte väjer för au avslöja
kungens mänskliga fel och brister.
Denne hade ofta svårt all tygla sill
hetsiga humör, visade ibland prov på
sturig envishet och gjorde sig skyldig
till en rad taktiska mi sstag.
Efter en inledande framgång då
Darnieile intogs, fastnade man tämligen omgående i Nildcltat. Korshärcn, som allt som allt torde ha uppgillt till närmare 60000 man, hade
stora svårigheter all ta sig framåt.
Man möue en numerärt och taktiskt
överlägsen fiende som i sin vapenarsenal bl.a. hade "den grekiska elden", dåtidens eldkastare. Joinvillc
berältar hur den spred skräck och
fasa bland kors fararna. Till Kairo
kom man aldrig.
Genom Joinvillcs berättelse får vi
en god och realistisk inbl ick i korstågets alla vedermödor. Man fick ständigt vara på vakt mot lienden som
fanns överallt, beredd att, även nalletid, slå till och sedan snabbt dra sig
tillbaka. Disciplinen i korsfararhären
lämnade dessutom en hel del övrigt
au önska. Många äregiriga hetsporrar bland korsriddarna gav sig mot
uttrycklig order ut på egna expeditioner, inte så sällan med katastrofalt
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Fig. 7. Ludvig den
helige inskeppar
sig till korståg.
Miniatyr ur en
handskrift av
Grandes cllroniqlleS de France
(J 300-ta/er).
Sankt Petersb11rg.

resultat. Vid ett sådantti ll fälle dödades kungens bror greven av Artois
och nästan trehundra andra riddare i
ett bakhåll.
Det heta oc h ovana klimatet var
också en plåga. Inte en droppe regn
föll på hela tiden , klagar Joinville,
och sjukdomar grasserade. Många
dukade under. På grund av ouppmärksamhet fick man också sina försörjningslinjer bakåt avskurna, och
inom kort härjade hungersnöd i det
kristna lägret. Joinville klagar över
all man till sist inte hade något annat
än Ni l- lake* att stilla hungern med,
och laken livnär sig på döda mä11nisk01; eftersom det är en glupsk fisk.
Skörbj uggcn härj ade svårt bland
kors far~.rna och krävde många dödsoffer. Aven Joi nville och kungen
drabbades. Joinville berättar: Kölfet
på våra be11 torkade helt ihop, och
huden blev fttll av gråa och svarta
fläckar som gamla stöv/{11; wndköttet rullnade och näsblod var teck11et
på all döde11 var nära. Fältskärerna
måste skära bort dödkött ur munnen
på dem som drabbats värst för au de
skulle kunna tugga och svälja maten. Joinvi lle kommenterar: Det mr
hjärtskärande au hönt folk jämra
sig i lägret nii r de fick det döda köttet bortskuret, tr de skrek som kvinnor i barn.möti. Både kung Ludvig
och Joinvil le överlevde, men kungen
magrade till den grad au ryggkotorna
stack ut genom huden. Han blev så
svag att han svimmade stup i ett och
inte kunde ta ett steg utan måste
bäras. Han var en hårsmån från all
dö. l det läget erbjöd man den nye
egypt iske sultanen Turanschah fred
och lovade att utry mma och lämna
tillbaka Damictte. Sultanen vägrade
förhandla, och inget annat än kapitulation eller nykt återstod. l skydd av

* Häm1cd avs5gs nilfc ngäddan.

mörkret försökte korsfararna nallen
mellan den 5 och 6 april 1250 ny mot
Damiette, CH panikartat nyktförsök
som slutade i fullständigt fiasko. Hela den försvagade och decimerade
korstågsarmen med kungen i spetsen
togs till fånga. De sjuka och sårade
dödades utan förbarmande och kastades i Nilcn, med undantag för dem
som bedömdes kunna betala en rundlig lösensumma för sin frihet.
Nu vidtog en långvarig och seg
"förhand lingsrunda" för att fastställa lösensumman för kungen och de
andra rika korsriddarna. De överlevande bland de "meniga" och fattiga,
vilka förstås utgjorde en överväldigande majoritet av korsfararna, bortfördes däremot utan förhandling som
slavar till Kairo i den män de inte
genast avrättades. Förhandlingarna
komplicerades av en statskupp, i vi lken sultan Turanschah mördades av
sin egen li vvakt och en ny dynasti,
mamlukerna, intog den egyptiska
tronen. Mordet på sultanen skedde
mitt framför ögonen på Joinville,
som i sin krönika ger oss en mycket
ingående skildring av händelsen. Jag
föredrar att här hoppa över detaljerna.
Efter många turer - kung Ludvig
höll på att hamna i sträckbänken och
Joinvi llc själv var vid nera tillfållen
säker på au bli avrättad - kunde man
i början av maj 1250 köpa sig fri för
den enorma summan av fyra miljoner guldbyzantiner (tvåhundratusen
pund) vid avfården från Egypten
samt lika mycket att betalas senare.
Damicttc skulle vidare återlämnas
såsom lösen för kungen, som ansåg
det under sin värdighet att friköpas
för pengar. Joinville berättar au uppräkningen av lösensumman påbörjades tidigtlördag morgonen den 7 maj
och pågick ända till in på natten mot
måndag: ty swmnar1 IIIbetalades eJSNT 5 · 2001

ter vikt, och varje vikt var värd tiollisen pund. Han berättar också att del
till s lut ändå fattades trettiotusen
pund, och att han av kungen o mbads
att förhandla med Tempelherrarna
om ett lån. Då dessa med hänvisning
till ordensreglerna vägrade, tog man
hell sonika vad man behövde ur
deras kassakis ta. Joinville berättar,
att han fick hota skattmästaren med
en yxa för alt få nycke ln till kistan.
Efter sin frigivning föredrog de
flesta att omedelbart återvända hem
till Frankrike, de hade fått nog. Men
kungen ville inte avsluta korståget på
ett så snöpligt sätt. Med resterande
korsriddare, däribland Joinville, seglade han därför till Saint-Jean d ' Acre
(nuvarande Akko i Israel) för att därifrån försöka befria Jerusalem ur "de
otrognas" våld. Av Joinvi lle får vi
veta, alt han då av kungen fick detaljerad information om hur denne blivit tillfångatagen och hur förhandlingarna med sultanen och emirerna
hade gått till: l de sex dagar vi var på

havet tog jag, som var sjuk, hela
tiden plats hos konungen. Och då
talade han omför mig, hur han hade
blivit tillfångatagen, och hur hem
med Guds hjälp hade dagtingat om
lösemumman för sig sjiilv och oss.
Och han lät mig bertil/a, hur det
hade gåutillniirjag blev tillfångatagen ute på floden; och sedan sade
han till mig, all jag borde tacka Vår
Herre för art han hade låtitmig undslippa en så storfarct.
Joinville låter oss komma människan Ludvig in på li vet. Han berättar
hur kungen djupt sörjde sin omkomne bror Robert av Artois och sade, att denne inte skulle ha behandlat
honom så nonchalant som hans båda
andra bröder gjorde. De struntade
nämligen i att besöka honom. Särskilt klagade han över Karl av Anjou.
som ändå befann sig ombord på
samma skepp. Vi låter åter Jo invi lle
få ordet: En dag frågade han vad

greven av Anjou gjorde; och hanfick
till sv(//; au han spelade breide med
Herr Valter av Nemours. Hem stapplade då dit, eftersom han var svag av
sin sjukdom; och han tog tiimingama och brädet och kastade i havet;
och han vredgades svårligen på sin
br01; som så snart (efter brodems
död) hade gett sig till att spela bräde. Men Herr Valter passade på, (\'
lwn hällde ned alla pengar som låg
på bordet i knät (och det var en förskräcklig massa) och tog dem med
sig.
Ludvig IX kom att dröja kvar i det
heliga landet till 1254 under ständiga
förhandlingar om Jerusalems befrie lse, men dit kom han aldrig. Vi kan
SNT 5 · 2001

Fig. 8. Ludl'ig den helige fl·iiuar några
jarrigas fijrrer. Miniatyr ur Grandes
clmmiques de France ( 1300-w/et).
Bibliotlri:que Nat irmale. Paris.

i stort lämna de fyra åren i Palestina
därhän - föga åstadkoms. För de små
självständiga korsfararstaterna var
det tvärtom en befrie lse när de franska korsriddarna återvände hem. De
hade lockat till sig fiender som flugor
till en sockerbit. För oss skandinaver
kan en passus i Jo invilles krönika
från den här tiden vara av särskilt
intresse. Han omtalar näm ligen, att
det till dem anlände en korsriddare
ända från Norge. Han och hans fö ljcs lagare hade kommit via Gibraltar
s und och haft en mycket besvärlig
seglats. Fransmännen fi ck veta, att
Norge låg längst västerut v id världens ände och att solen lyste dygnet
runt på sommaren. Joinville berättar
också, att no rrmännen som tidsfördriv jagade lej on med stor framgång .
På sin 39-årsdag den 25 april 1254
lämnade Ludvig IX det heliga landet.
Den hemvändande korstågs flottan
bestod av tretton fartyg Uämför flottan 1249!) och Jo invi llc berättar, att
hemfärden var strapatsfylld. Utanför
Cypern gick kungens fartyg på grund
men kom loss. Dykarna kunde konstatera, att en sto r de l av kölen s litits
bort, men kungen beslutade ändå att
fo rtsätta utan att uppsöka hamn. Kort
därpå råkade man ut fö r en häftig
storm som man med nöd och näppe
klarade sig ur. Alla ombord trodde
deras sista stund var kommen, säger
Joinville. Det blev också eldsvåda
ombord. Branden började i drottningens kammare - hon och barnen
hade varit med på korståget- genom
en tjänarinnas slarv. Elden släcktes,
me n brandbevakningen s kärptes i
fortsättningen. Joinville medde lar,
att han själv av kungen personligen
fi ck i uppdrag att organisera den
detaljen.

Efter tio veckor till havs nådde
man slutligen välbehållna hamnstaden H yeres i Provence, och den 7
september återkom Ludvig IX till
Paris efter att ha varit borta i drygt
sex år. Därmed lämnar vi detta korståg, som ibland kallas det sjunde.
Efter hemkomsten från korståget
var Joinvil le alltid en välsedd gäst
vid det franska hovet. Han berättar,
att a lla till en början var förvånade
över hur hjärtligt kungen tog emot
honom. De båda hade under åren lärt
sig uppskatta varandra och kompletterade varandra i många hänseenden.
Medan kung Ludvig i sin svärmiska
religiositet hade en benägenhet att
s väva i det blå, stod Joinville med
båda föttern a stadigt på marken. Han
hade t. ex . inte mycket till övers för
d e spektakulära "goda gärningar"
som var på modet att visa upp (fig. 8).
Vi låter Joinvi lle få ordet: Han (ko-

mmgen) frågade mig, om jag brukade tvätta de falligasfötter på skärtorsdagen; och jag svarade nej, för
jag ryckte inte det var någon bra ide.
Och han sade, att jag inte skulle förakta det, ty Gud hade gjort så. Sedan
tillade han: Då vill ni förstås mycket
ogäm a göra vad Englands konung
göt; som tvättar de spetälskas fötter
och kysser dem.
l valet mellan spetälska på kroppen och en dödssynd på själen så
föredrog Joinville absolut det senare.
Inte he ller de dagliga späkningar
som kungen utsatte sig för var i Joinvillcs smak. Annars lovprisar han
kungens stora givmildhet: Överallt
där han färdades i sitt rike gav han

allmosor till fa ttiga kyrkot; till spetiilskehus, till stora och små sjukluts
och till falliga män och kvinnor
bland adeln. liar dag gav han en stor
mängd fatl iga att äta; och många
gånger beviunade jag, hur han Jjiilv
skar deras bröd och gav dem att
dricka.
Joinville ger o ss också en söt familjeinteriör från hovet: Innan han

(kungen) gick till sängs, liit han sina
barn komma till sig och berättadeför
dem om goda konungar och kejsare
och sade, att de skulle w exempel av
sådana män. Han berältade också
om onda furstw; vars liderlighet och
girighet helt hade ödelagt deras riken. Och detta berättar jag för e1;
sade han, för att ni skall akw e1; så
att Gud inte vredgas på er. Tilläggas
kan, att Ludvig IX med sin drottning
Margareta av Provence hade e lva
barn.
Joinville drog sig aldrig för att
säga sin mening rent ut. När han våren 1267 fick veta, att det planerades
ännu ett korståg förklarade han, trots
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kungens enträgna böner, au han den
här gången inte tänkte följa med. Vis
av skadan från förra gången menade
Joinville, au han gjorde en Gudi mera behaglig gärning genom au stanna
hemma för au skydda och försvara
sina domäner och sill folk. l sin krönika är han inte nådig mot dem som
rådde kungen till delta andra korståg:
Jag ryckte, att alla som rådde hol/Om till fiilden gjorde s ig sl..:yldiga
till en dödssynd, ty när han var i
Frankrike rådde lugn i hela riket och
fred med alla grannar. Så snart han
givit sig av blev tills tåndet i riket
bara viir re.

Målet för Ludvig IX:s andra korståg var Tunis. l juli 1270 överskeppades korsfararna dit på genuesiska fartyg. Joinville träffade kungen för
sista gången strax före avfärden. Han
beräuar, all denne då var i mycket
dåligt skick. Han var så Sl'(lg, att han
inte tålde att åka eller rida på en
hiist. Han tillät, att jag bar honom i
mina armarfrl'm greven av Auxerres
boning, där jag tog avsked av honom, till Franciskanerklostret.

Korsfararna landsteg vid borgen i
Karthago och hade i början några
framgångar, men efter bara en kort
tid bröt pesten ut bland dem. Kungen
hann se en av sina söner dö innan
han själ v insjuknade och avled den
25 augusti. Korståget avblåstes, och
fred slöts med bej en av Tunis. Också
på återfärden förföljdes korsfararna
av olyckor. Pesten fortsalle (även
inom kungafamiljen), och en häftig storm sänkte delar av flouan. l
Joinvil les krönika är kungens död
mycket gripande ski ldrad. Joinville
är dock noga med all betona, au han
denna gång inte själv var närvarande.
Han skriver: Om hans färd till Ttmis
vill jag inget meddela eller säga,
eftersom j ag, Gud vare lov! inte var
med, och jag vill inte säga eller cmteckna någonting i min bok, som jag
inte ii r säker på.

Hur Ludvig IX hade döll fick Joinvi lle beskrivet för sig av en av dennes
söner, greven av Al e n~o n , troligen i
samband med kungabegrav ningen i
Saint-Denis. När han låg på siu yuersta hade han kallat till sig sonen och
tronföljaren Filip och uppmanat honom vid allt som var heligt au som
regent noga följa de råd och lärdomar
som han utarbetat åt honom. Enligt
vad Joi nville trodde sig veta hade
kungen med egen hand skrivit ned
dem. Bland de många råden väljer
jag två som väl speglar Ludvig IX:
Kii re son, se till att du har de egenskaper som tillkommer en kung, d v s
att du iir rättsinnig och atr du aldrig
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Fig. 9. Joinville ö1·erriicker sin krönika till den blimnde Ludvig X.
Ur fransk handskrift ( 1300-w/et) a1• Joinvilles kriinika. Bibliotheque Nationale. Paris.

avviker därifrån, vad som iin händer.
Om det uppstår tvist mellan en fattig
och en rik, så håll på den fattige mer
än på den rike, till dess att du tagit
reda på vem som haft riitt eller o rätt.
När du det har gjort, skipa då rättvisa.
Käre son, jag ger dig rådet, att så
långt det beror på dig, inte gå i krig
mot krisma. Och om man skymfar
dig, sökflera utvägarför att se om du
inte kan finna en genom vilken du
åtelfår din rätt utan att gripa till
vapen. Detta i syfte att undvika de
synder man begår i krig. Om det ändå skulle hända att du måste bö1ja
krig. se dll på ett skickligt sätt till. att
de os/.:yldiga fa ttiga fä r vederlag för
alla skador de indirekt fått lida, såsom brand eller dylikt.

Joinville berältar i sin krönika, all
det vid graven i Saint-Denis snart
skedde många underbara mirakel.
Han berättar också att påven Hit
påbörja en undersökning om kung
Ludvigs liv och gärningar inför en
eventuell helgonförklaring. Joinville
blev själv kallad som viune och utfrågades i två hela dagar av påvens
båda sändebud. Detta skedde år
1282, men Ludvig den helige kanoniserades först 1297 av påven Boni-

fatius VIII. Hans åminnelsedag är 25
augusti. Före revolutionen 1789 firade Franska akademin då årligen
hans minne. I vår svenska almanacka
firades Ludvig 25 augusti till i mitten
av 1700-talet, då han fl yttades till 2
oktober ti ll förmån för Lovisa (drottni ng Lovisa Ulrika).
Till sist ytterligare några ord om
Jean de Joinville och hans krönika.
Joinville tillhörde en gammal adelsfami lj i Champagne, vars medlemmar utmärkt sig i nera korståg. Han
överlevde sin konung med 47 år och
var vid sin död år 13 17 hela 92 eller
93 år gammal. Ända upp i hög ålder
var han en välsedd och aktad gäst
vid det franska hovet. Man satte där
stort värde på hans berättartalang och
stora erfarenhet, och i etikettsfrågor
blev han med tiden något av ett orakel. Av Filip den skönes drottning
Johanna av Navarra ombads han
1304 au för hennes räkning nedteckna Ludvig den heliges levnadshistoria, vilket Joinville också lovade
göra. Resultatet blev hans kröni ka
Boken om Sankt Ludvigs heliga ord
och goda giimingQI: Drottning Jo-

hanna avled emellertid i april 1305
innan krönikan var helt klar. Av allt
all döma lade Joinville den då åt siSNT 5·2001

Fig. JO. Ludvig den helige samlar helgonreliker. Miniatyr ur Grandes clzroniques de France ( 1300-talet).
Bibliotlteque Nationale. Paris.

Fig. Il. lm eriör a v Saime-Chapelle i
Paris med relikrummel i bakgrunden.
Ky rkan byggdes av Ludvig IX den helige
p(1 1240-wlet for all diir bl. a. lzy.m det
som då allmii/11 ans(lgs vara Kristi
sanna törnekrona. Denna hade han
1239 köpt fö r en enorm sunmw pengar
av den ruinerade kejsar Baldwin i
Konstaminopel. Tn1 år senare förviiiWI·
de Iran ell stycke av Jesu smma kors.
Han planerade också all i kyrkan fön·ara de reliker som hm1 hoppades /w med
sig hem f rån det sjunde korsulget.
Sainte-Chapelle. 1111 på Justitiepa/atsets
gård, var ursprunglige/l ell slottskapell
och är det enda som jin11s kvar av det
jama kungliga siailet pä ile de la Ciuf.
Det är till storleken en av de obetydligaste bland gotikens kyrkormen stilmii.~
sigt kmr.1·ke den allra fö m iimsw.
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dan för au 1309 ta itu med den igen
och ge den en sista avputsning. Den
är tillägnad Johannas och Filip den
skönes son Ludvig, konung av Navarra och den blivande Ludvig X
( 13 14-16) av Frankrike (flg. 9 ). Krönikan föll snart i glömska och var
helt bortglömd till 1547, då den
trycktes och utgavs för första gången. Joinvi lles originalmanuskript
finns idag tyvärr inte längre kvar.
l de partier av krönikan som är
direktupplevda, och där krönikören förmedlar ögonvittnets omedelbara iakuagelser, intryck och känslor, kommer läsaren personen och
medeltidsmänniskan Joinville nära. l
motsats till sina tappra förfåder är
han inte särskilt modig, och han försöker heller aldri g dölja att han
ibland är både livrädd och vettskrämd. Man får del av hans tankar
och känslor så att säga "au nature l'',
och man får honom med alla hans
sy mpatier, antipatier och fördomar
av diverse slag. Som läsare är det
svårt all inte fana tycke för honom
allte ftersom han li vslevande träder
fram ur texten.
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Myntfynd i Kungl.
Slottets vattenkar
De många som promenerat utmed
Skeppsbron och förbi Stockholms
Slott har säkert lagt märke till de två
vattenkar som pryder östsidan av dc
två flyglar som omramar Logården.
Ner i dem sprutar vatten ur var sin
lejonmaskaron.
l början av augusti i år passerade
notisförfattaren förbi och upptäckte
att de var avstängda och att rengöring
pågick. Jag lade också märke till att
en av de två "rensarna" plockade upp
mynt. På min fråga meddelade han,
att där alltid låg bortåt ett hundratal småmynt, mest utländska; de nordiska länderna dominerade, men
även Ryssland (50 kopek), Frankrike
(mest 5 al Ocentimes), USA ( l cent)
m fl hade dykt upp. "Vad är det här",
frågade han mig. Det var en tjeckisk
lO haleru 2000.
Så den gamla vanan med "offermynt", som vi nyss fått exempel på
(SNT 2000:6 s 138), håller i sig överallt!
LLt

Singla slant - variant
Sigmund Freud och hans systerson
satt och pratade om hur svårt det var
för en del männis kor att ta beslut.
- Jag ska berätta för dig vad jag
säger till dessa personer, sa Freud.
Jag rekommenderar dem att singla
slant.
Systersonen sa förvånat:
- Jag tror dig inte. Hur kan du som
vetenskapsman be människor att förlita sig till slumpen?
- Jag ber dem inte att följa utslaget
av krona eller klave utan att känna
efter, om de är belåtna eller missnöjda med utfallet.
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"Jag vill smyga så tyst, så tyst genom livet"
Till 200-årsminnet av Fredrika B remers födelse
Av Eva Wisehn
ed anledning av 200-årsminnet av Fredrika Bremers
födelse kommer nera instit.\llioner an fira henne på olika sätt.
Aven Kungl. Myntkabinenet villlyfta fram personen Fredrika Bremer
genom de medaljer som finns i vår
samling.
Fredrika Bremer föddes 17 august i
180 l på Tuorla i Finland. Fadern var
en fram gångsrik affärsman. År 1804
nynade familjen till Stockholm. På
vintrarna bodde de i en paradvåning
inne i staden, medan somrarna tillbringades på Årsta slon utanrör
Stockholm.
Fredrika fick en sträng fostran; äta
sig män bara en gång om dagen,
tunna kläder för au härdas, leka med
utvalda barn och endast sommartid
leka utomhus. Barndomen igenom
protesterade Fredrika och lUt sig inte
kuvas. Men hon fick god bildning
och tränades i sin konstnärli ghet.
Studierna avslutades med en längre resa genom Tysk land, Schweiz,
Frankrike och Nederländerna. Allt
för au förbereda henne för det stilla
borgerliga familjelivet. Fredrika kände sig låst och instängd av den etiken
och fostran som hon ansåg gjorde
henne till en sysslolös världsdam.
Hon ville bryta sig ur det givna mönstret som gjorde au tiden stod stilla
"likt en grumligt vanen" och slippa
faderns "manliga järnhand''. Genom
au engagera sig i hjälpverksamhet
bland faniga och sjuka kom hon ur
sina själsgrubblerier. För an ta medel
till sin verksamhet sålde hon egenhändigt målade miniatyrer.
Julen 1828 gav hon anonymt ut
sin första tryckta skri ft- Teckningar
llfur hvardagslifver. Boken blev viilvilligt bemöu och prisad av vänner
i umgängeskretsen. Det hände l u m
au Fredrika själv fick läsa högt ur
boken, vännerna visste ännu inte an
hon också var författaren. Fredrika
fick l 00 riksdaler i honorar för boken. När den andra delen av Teckningar utkom 1830 fick den ännu
större beröm och nu berältade Fredrika för si n mor och, genom henne,
för vännen Frans Michael Franzcn
om sin förfanarskap. Franzcn, som
såg Fredrika som si n skyddsli ng.
ordnade så att hon belönades med
Svenska Akademiens mindre guldmedalj.

M
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3. Medalj 11rjörd av Gerda Quist 1923.

Familjen H, den svenska lineraturens första familjeroman , gavs ut
1831. För denna fick hon Svenska
Akademiens Lundbladska pris. Fredrika Bremers författarskap blev snart
känt även utanför landets gränser.
Romanerna, som l ex Grannarna och
Hemmet, blev omåttligt populära.
Fredrika Bremer är idag mest känd
för sin roll som kvinnosakskvinna.

Präglad av borgarklassens värderingar drabbades hon av dc liberala rältviseideal som växte fram i franska
revolutionens spår. År 1844 tilldelades hon Svenska Akademiens stora
medalj med motiveringen an hon
"befrämjat den svenska vitterhetens
namnkunnighet i främmande länder". Då hade hennes böcker nått en
enorm popularitet i Tyskland, HolSNT 5 · 2001

land, Amerika och speciellt i England. l boken Hert/w 1856 skildrar
hon de dåtida kvinnornas ofrihet.
Boken behandlar bl a kvinnornas
omyndigförklaring och blev mycket
omdiskuterad. Två år senare genomdrevs en lag som gjorde ogift kvinna
myndig vid 25 års ålder.
Fredrika Bremer avled på Årsta
sloll nyårsafton 1865 efter all ha
ådragit sig lunginn ammation efter
kyrkfården på juldagen. Hon var då
64 år gammal.
Hon smög tyst ut ur li vet, men
minnet av hennes insatser för kvinnorna har både märkts och hörts
under nera generationer kvinnor.
År 1884 grundades Fredrika Bremer
Förbundet, vars uppgift är all under
samverkan mellan män och kvinnor
arbeta för kvinnornas deltagande i
samhället och stärka deras ställning i
hem och samhälle. Hert/w blev namnet på förbundets tidskrift.

Medaljer
Trots all Fredrika Bremer räknats
som en av de stora svenska författarna och föregångarna i samhällsomdaningen vid 1800-talets början
och min, så har väldigt få medaljer utförts över henne. Till minnet
av l DO-årsdagen av hennes födel se
190 l utförde Ado l f Lindberg en
medalj på beställning av Svenska
Akademien. Meda ljen präglades i
silver på Kungl. Myntet. Alsidan
visar Fredrikas profil seende mot
vänster, med omskriften FREDRICA
BREMER. Frånsidtill visar en allegorisk bild med en kvinna i antika
kläder hållande en kanna i vänstra
handen, medan hon med den högra
håller sin slöja, skyddande elden mot
vi nden. Texten lyder MORES DOMESTICOS DIGNITATEM MULIERIS CELEBRAVIT = Hon hyllade
de inhemska sederna och kvinnans
värde. I avskärningen står det LAUDES. ANTIQUI. ORBIS ET.NOY I.
ASSECUTA OB. MDCCCLXV =
Hon avled 1865 efter an ha vunnit
den gamla och den nya världens berömmelse. Inför utförandet av medaljen gjordes en vaxpoussering.
Den linländska konstnärinnan
Gerda Quisl utförde en medalj över
Fredrika Bremer 1923. Åtsida/l visar
Fredrika Bremers profil seende mot
höger med texten FREDRIKA BREMER. Frånsidall visar en till bakaseende kvinna gående åt vänster, bärande en korg med frukter. I den mot
höger bakåtsträckta vänstra handen
håller hon en blomstergirland. Under
armen 1923 samt monogrammet G
Q. Löpande längs randen på meSNT 5 · 200 1

l. Vaxpoussering utfiinl av Adolf Lindberg. Något förminskad.

2. Svenska Akademiens medalj 190 1
till minne a v Fredrika B remers födelse. utförd a v Adolf Lindberg.

4. Medalj utfiJrd av Marir Krogliför serien över
"Svenska fihfa llare genom ridema ".

-
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daljens vänstra sida MDCCCI MDCCCLXV = 180 1-1865. l exerguen en fjärilspuppa. Medaljen göts
i Berlin hos H. Gladenbeck.
När Sporrang AB 1979- 198 1 gav
ut medaljserien " Svenska författare
genom tiderna" utförde Marit Krogh
medalj en över Fredrika Bremer. Atsidan visar Fredrika Bremer halvt en
face med omskriften FREDRIKA
BREMER 180 1-1 865. Frånsidan visar en landskapsscen med tre fi gurer
som står bako m ett träd och kikar på
en man med en häst. Scenen är hämtad ur boken Grannarna.
Litteratur
Hyckert, B. E.: Minnespenningar öfvcr
enskilda svenska män och kvinnor. Numismatiska mecldelanclen XVII del Il.
Stockholm 19 15.
Wahlstedt, A.: Minnespenningar över
svenska män och kvinnor. Numismmiska
meddelanden XXIX. Stockholm 1937.
Svenskt Kon stniirslexikon, Allhems förlag. Malmö 1961.
Thieme und Becker, Allgemeines Lexikon e/er Bilelenden Kiin.w/er. Leipzig 1933.
Svenskt Biografiskt Lexikon. Stockholm
1926.
Svenska Män och Kvinnm; Stockholm
1942.
Enge Swartz, M.: Öppna dörrar. Guide
till 44 författares hus och miljöe1: Stockholm 1998.
Natimwlencyk/opedien, 1990.
Tack till Harald Nilsson för översättning
av de latinska inskriptionerna.

D

Utredningen av
myntkuppen i Strängnäs
nedlagd
Mynt- och medaljstölden mot Roggebiblioteket i Strängnäs 1997 kommer troli gen aldrig att lösas. Po lisen
i Eskilstuna har lagt ned utredningen
om stölden som innebar att dyrbara
vikingatida mynt och svenska medaljer försvann. Stulna mynt ur samlingen dök upp till försä ljning 1999
på Sotheby's i London. Polisen känner till vem som lämnat in mynten
till försäljning men kan inte föra i
bevis att mannen genomförde stölden.
Ett stort prob lem för polisen har
varit det faktum att man från Raggebibliotekets sida inte har haft något
egentligt grepp om myntsamlingens
innehåll och värde.
l dag ägs resterna av den numismatiska samlingen (fortfarande mer
än 10000 nummer) av Kungl. Myntkabinettet.
/W
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J~rgen

Steen Jensen
invald i Det kgl. Danske
Videnskabernes Selskab

Chefen för Den kgl. MS'lnt- og Medaillesamling i Köpenhamn, J0rgen
Steen Jensen, blev den 19 april 200 1
upptagen som med lem i Det Konge lige Danske Videnskabernes Selskab.
Videnskabernes Selskab stiftades
den 13 november 1742 under beskydd av kung Chri sti an VI. Verksamheten skul le o mfatta såväl historia och filosofi som naturvetenskap
och matematik och delades 1866 i
två klasser, en human istisk och en
naturvetenskaplig. Sedan 1876 är Videnskabernes Selskab nära förbun det med stiftelsen Carlsbergfo ndet,
Danmarks största fond för naturvetenskap och kultur. Den mycket omfattande publikatio nsverksamheten
inbegriper även numismatik. Som
exempel kan nämnas P. C. Haubergs
g rund läggande arbete Myntforhold
og Udmynminger i Danmark indtil
1/46 (1900) och Studies in Norrhem
Coinages of the Eleventfl Cen tltl)'
( 198 1, ed. C. J. Becker). Om man
jämför med svenska förhåll anden
motsvarar Videns kabernes Selskab
ensamt de två svenska akademierna
Vetenskapsakademien, stiftad 1739,
och Vitterhetsakademien , stiftad
1753/1786.
För alla som är verksamma inom
ämnesområdet nordisk numis matik
behöver JS'l rgen Steen Jensen inte
någon närmare presentation. År 1983
blev han OverinspektS'lr och chef för
myntkabinettet i Köpenhamn, men
redan 1978 övertog han redaktörskapet för Nordisk Numismatisk Unions
Medlemsblad, en samnordi sk tidskrift med hög vetenskaplig standard
som med absolut regelbundenhet

utkommer med åtta häften om året,
år efter år. J0rgen Steen Jensens egen
pro duktion är stor och gedigen. Den
bibliografi som publicerades i festskriften till 60-årsdagen (Ord med
1nening, Nordisk Numismatisk Union 1998), omfattar 4 1O titlar i de
mest skilda ämnen inom det vida
numi smatiska faltet. Själv skulle jag
särskilt vilja framhålla de ls Mpntftmdetfra Kirial på Djursland (NNÅ
1970), dels Tusindrailets Demske
Mpnter (Nationalmuseet, 1995). Kirial- publikationen - 8 1 422 mynt,
deponerade ca 1365 - var i mycket
min förebild när jag med hjälp av ett
stö rre forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond 1974 startade projektet Sveriges my nth istoria
Sturetiden. Den vackra jubileumsvolymen från 1995 är redigerad och
till stor del skriven av JS'l rgen Steen
Jensen. Den framstår för mig som
något av ett mästerstycke. En bok
med lättläst text och utsökta bilder
men samtidigt vetenskapligt stringent. En bok om ett begränsat numismatiskt ämne som har något att ge,
både ti ll den stora allmänheten och
till den enskilde forskaren.
JS'lrgen gratuleras hjärtligt till den
välförtjänta utmärkelsen!
Brita Malmer

Stockholm studies in
Numismatics :

Das MGnzwesen
Livlands im
16. Jahrhundert
(1515-1581/94)
av Ivar Leimus
Pris: 200:- inkl. moms
(porto tillkommer)

+
Beställningar:

,__.._"- ~ NUMISMATISKA
; "',.,;-_} FORSKN INGS7/'~--I)+s~.....o GRUPPEN
Bollhusgränd l B. 111 31 Stockholm
Tel: 08 -674 77 50. Fax: 08-674 77 53
eller skicka en check p6 200:plus 36:- per bok (porto)
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Minnesord över
Beatrice Granberg
Beatricc Granbcrg, linlandsvensk
oriental ist och numismatiker, dog för
en tid sedan. Hon blev 84 år ( 1/5
19 16 -l 019 2000). l Helsingfors har
Hufvudstadsbladet haft en par artiklar om henne på temat "den tillbakadragna myntforskaren och arvtaoerskan, som förblev hemlighetsfull
Tivet ut". Få vänner, inga släktingar
och i den anspråkslösa trerummaren i
Helsingfors fanns en konstsamling
värd över 20 mi ljoner linska mark.
Sida vid sida hängde 87 stora tavlor
och täckte nästan all väggyta. Bland
de 27 konstnärerna representerade
hemma hos Beatrice Granberg fanns
Anders Zorn, Bruno Liljefors, Ivan
Ajvazovskij, Ilja Repin, Albert Edclfeh, Aksell Gallen-Kallela, Eero Jiirnefelt, Hjalmar Munsterhjelm, Hugo Simberg, Ferdinand von Wright,
Magnus von Wright och Wi lhelm
von Wright. Knappast någon kände
till denna konstskau, som nu övertas
av den linska staten. Det fanns inga
arvingar och inget testamente. På
statens konstsamling Atencum säger man: "Efter bankkrisen fick vi
ta över mängder av värdefull konst,
som hade hängt på väggarna i konkursdrabbade banker, men ingenting
kan jämföras med vad vi har ärvt
efter Beatrice Granberg".
Beatrice Granberg tog sin magisterexamen 1945 med arkeologi och
österländska språk som huvudämnen. Hon ägnade sin liv åt an på
Nationalmuseet i Helsingfors forska
i kuliska mynt, dvs arabiska mynt
från tiden 700 - l 000. Della gjorde
hon utan tj änst och lön. Hennes
anspråkslösa levnadssäll och medvetenheten om sin stora privatförmögenhet gjorde au hon aldrig sökte
någon riktig tjänst. Beatricc Granberg skrev åtskilliga vetenskapliga
artiklar under årens lopp, men hennes magnum opus är "Förteckning
över kuliska mynt i Finland", som
utkom J966. Till formatet ii r "Granberg 1966" mindre än grannländernas motsvarigheter, svenska "Tornberg 1848" och danska "0 strup
1938", men den finska katalogen på svenska - utmärker sig genom
myntbestämningarnas höga standard. Dena återspeglar den islamiska
numismati kens allmänna fram litskridande under 1900-talet, då myntidentifieringarna förbänrades genom
ti llkomsten av stil- och stampjämföSNT 5 · 2001

Beatrice Granberg, 1940-w/er. Okiind fotograf

rclser (främst genom Richard Vasmer på 1920- och I930-ta~en~.
Beatrice Granberg var ttdvts verksam i Stockholm, anställd i CNSprojektet vid Kungl. Myntkabinettet.
Där utspelades episoden med Markovs katalog. Bcatrice, liten och nän,
undgick med möda an falla till golvet
när hon tog Markovs stora, tunga
katalog från bokhyllan. Från 1967
finns myntlistor över följande gotlandsfynd: SHM-KMK inv. 19 090
(Göstavs i Fröjel), 22 864 (Bryor i
Tingstäde), 12 621 och 12 57 1 (Pavalds i Lärbro; listorna daterade 22/5
resp. 28/5 1967), 9 162 (Gåshagen i
Västerhejde; daterad 16/6 1967, "ej
f.irdig"). Inalles 579 mynt identifierade och förtecknade genom Beatrice Granbergs försorg under deua
år (med reservation för fel).
Beatrice Granberg kom naturligt
an jämföras och jämställas med Ulla
Welin. Båda kunde göra stilistiska,
approximativa bestämningar, när så
krävdes. Beatrice Granberg kunde
dessutom, i riktigt svåra fall, ta hjälp

SELINS MYNTHANDEL AB
Mynt sedlar medaljer
ordnar nålmärken

trml\
~

Öppettider
Vardagar 10.00- 18.00
Lördagar 10.00- 14.00
Regeringsgatan 6
111 53 Slackholm
Tel. 08-411 50 81
Fax. 08·411 52 23

av den stampjämförande metoden.
Utan tvivel behärskade Bcatricc
Granberg sin Vasmer och sin Jan ina
(S A Janina, också om volgabu lgarerna). Det märk.~ inte minst. i 1917
års fynd från Ostjädra, Dmgtuna
socken, Västmanland (S HM-KMK
16 217; tpq 99 1, yngsta islamiska
366/976-977). Av totalt ca 2 135
mynt är 2 O15 orientaliska (56 hela,
l 938 fragment, 2 1 blanka). DinglUna, som fyndet van ligen kallades
på KMK, innehåller många små fragment ( 1/8 eller mindre) och var det
svåraste som fanns i de arabiska
fyndskåpen. Just det blev Bea~rice
Granberg san på an bestämma, vtlkct
tog sju månader (24/5- 3 1(12 .1971).
Myntlistan har förkommil (1 varJe
fall fanns ingen på 1980-talct), men
bestämningarna framgår av myntpåsarna. Beatrice Granbergs .ar~.cte
med Dingtuna är kanske den fo rnamligas te prestation som en orientalist
gjort i KMK sedan Tornbergs dagar.
Gt:rt Ri.111ling

WNDS MYNTHANDEL
KÖPER och SÄLJER
BYTER och VÄRDERAR
MYNT och SEDLAR
TILLBEHÖR och LITTERATUR
GRATIS LAGERLISTA
(uppge samlarområde)

Klostergatan 5, 222 22 LUND
Tel och fax 046-14 43 69
c-post: siv-gunnar@swipnct.sc
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FIDEM
Internationell medaljkongress 2002 - i Paris

Riddarlmser. Ur Suecia antiqua et llodiema
av Erik Dahlberg. 1716.

Riddarhuset på medalj
Riddarhuset - den svenska adelns
palats i Gamla stan i Stockho lm påbörjades under stormaktstiden
år 164 1 efter Simon de la Vallees
planer. Han var Sveriges förste
utbildade arkitekt.
S imo n de la Vallee stacks
ner under ett bråk om bygget,
varefter fl era arkitekter avlöste varandra. Joost Vingboans ulformade fasaderna i
ho lländsk barockstil. l slutskedet fram till ca 1675 var Jean
de la Vallee arkitekt och svarade för del origi nella säteri taket.
Den schweiziske medaljkonstnären
Johann Carl Hedlinger-ansedd som
1700-talets främs te - präglade år
1731 en medalj över Riddarhuset.
Samtidigt projekterades de flyglar,
som kan ses på medaljen men som
aldrig uppfördes.
Det framgår vid en j ämförelse
mellan medaljen och J. le Pautres
stick över Riddarhusets södra sida i

Riddarlmser år 1731.
Förgylld silvermedalj av J. C. Hed/inger.
Foto Jan Eve Olsson.

Suecia antiqua et hodiema (lat. =

HÅKAN WESTERLUND

Del forna och nuvarande Sverige),
att deua var Hedlingers förebild. Johann Carl Hedlingers avsikt med
medaljen var "att upplysa främmande land om Sveriges värkliga förhå llanden om våra g ryende manufakturer, grufvor, skeppsbyggerier,
flottor, mil itärkårer, fåstningar, trädgårdar och kungliga byggnader ...".
Utländsk propaganda var också en
tanke bakom Erik Dahlberghs berömda planschverk över Sveriges
städer, sloll och herresäten, som
utkom 1716.
/H

MYNTHA NDEL
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KÖPER•SÄLJER•BYTER
MYNT • SEDLAR • MEDALJER

Olympiska föremål
Vasagatan 42
III 20 STOCKHOL M
TEL 08-4 11 08 07

Ett planeringsmöte inför FIDEM:s
nästa internationella kongress och
utställning ägde rum på u1 Mom1aie
(Myntverket) i Paris och det leddes
av den nye ordföranden Carlos Bapti sta da Silva, Li ssabon, flankerad av
nye generalsekreteraren llkka Voionmaa, Helsingfors, och kassaförvaltaren Madame Daniele Fagot, La Monnaie, Paris. Mötet in ne fattade styrelsesammanträde och delegatmöte och
tog större delen av måndagen den 2
april. En preliminär budget och redovis ning godkändes och faststä lldes.
Särskilda PM med synpu nkter på
verksamheten framlades av Mariangcia Johnson Pasqualetti. Mi lano, tidigare FIDEM:s generalsekreterare,
samt ett par av delegaterna; främst
bör nog det nämnas som Meszaros
från Australien sänt in.
Nästa kongress och internationella utställning faststä lldes till 2002,
vecka 39, måndag 23 till fredag 27
september. Lokal för utställningen
blir den stora salen och de mindre salarna i La Monnaie, Il quai de Conti (vänstra Seine-stranden, nära Pont
Neuf). Det är ett ståtli gt palats från
1700-talet. byggt under Ludvig XV: s
regering, med vacker utsikt över Seine och C ite-öns syd spets. Intressanta
grannar e ller närbelägna institutioner
är Institut de France (med Academie
Fran9J1isc), Louvren, Musee d'Orsay, Ecole des Bcaux Arts, Notre
Dame etc.
Lokalen tillåter utställande av minst
1000 (tvåsidiga) medaljer. Reglerna
kommer all meddelas senare. Redan
nu kan vi informera om att La Monnaie åtar sig att fota alla medaljer
för katalogen. De måste därför vara
La Monnaie tillhanda senast l mars
2002, v ilket i sin tur innebär, all
arrangörerna i varje land måste ha
konstnärernas anmälan två månader
tidigare och själva medaljerna insända senast l februari för katalogisering, packning e tc. Dan mark har
tillde lats en oförändrad kvot av l O
medaljer (20 exemplar, om man vill
visa båda sidor, vi lket vanligen är
önskvärt), Finland 40, Norge lO och
Sverige 25. l Sverige kommer Kungl.
My ntkabinettet (adress etc se nedan)
att åta sig packning, katalogisering
(efter konstnärernas anvisningar) och
SNT 5 ·2001
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F/DEMs medalj till kongressen 1967 i Paris.
Den ä r utförd a v Jean Asse/bergs oclr präglad av La Momwie. Silver. Dimn 83 mm. Foto Jan Eve Olsson. Förminskad.

expediering, inräknat Försäkring, liksom återsändandel efter utställn ingen, som skall stå i minst två månader.
Medaljerna kan vara gjutna, präglade eller direktg raverade. Stora modeller kan dock inte godtas. Del1nitionen av medalj, se t ex den svenska
National Encyklopedi en e ller motsvarande i de övriga nordiska länderna!
Kongressmedalj en är som vanli gt
utstä llarens ansvar, dvs i detta fall
La Monnaie. Påpekas bör, att La
Monnaie fortfarande har egen gravörskola och eget gjuteri. Workshop
fö r konstnärer kommer att anordnas
under kongressen, liksom före läsningar om äldre och modern medaljkonst.
Fem arbetsgrupper har tillsatts. Un·
dertecknad ingår i g rupp 3 tillsammans med Ewa O lszewska-Borys,
Warszawa och Xavier Gimeno, Madrid. l grupp 2 återfinnes Carlos Baptista da Sil va, Ilkka Voionmaa och
Claude Arthus- Bertrand. Gru pp l
består av museifolk. grupp 4 av enbart konstnärer (varav en gravör). Teman för kongressen skall bl a förcslås av dessa grupper.
Hotellp latser etc beräknas för ca
500 personer.
Organisationskommitten består av
Daniele Fagot, La Monnaie (sammankallande), C laude Arthus-Bertrand, Paris, Evelyn Cohen, chef för
Musee Monetaire vid La Monnaie,
Lionelle Courbet, Paris och Maria
Rosa Figueiredo, delegat för Portugal.
Detta referat riktar sig också ti ll
en del konstnärer och samlare som
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förmod ligen aldrig hö rt talas om
FIDEM. Därför kommer här några
rader om organisationen:
Den internationella Federatio nen
för (modern) medaljkonst grundades
1937 av företrädare för statliga och
privata ti llverkare (edi törer) av medaljer, dvs. - för att ge en svensk
parallell - företag som Myntverket
och AB Sporro ng Uust dessa har
dock inte varit med lemmar eller de ltagit på många år). Federationen dominerades Hinge av mellan- och sydeuropeiska ti ll verkare och enda tänkbara språk var ännu på 1950-talet
franska (möj ligen också spanska och
italienska), trots att The Royal Mint
(det brittis ka myntverket) hörde och
hör til l medlemmarna. l början av
1960- ta let reviderades stadgarna så
att FIDEM även kom att omfatta
enskil da medlemmar, föreningar och
museer (myntkabinett).
Verksamheten avbröts 1939- 1945
av förklarliga skäl. Före kriget hade
två kong resser hållits. Sedan 1949 (i
Paris) är dessa biennaJa och a lltid
före nade med en allt större utstä llning av samtida medaljkonst. Mellan
trettio och fyrti o länder brukar deltaga. Kongress med utställning har
ägt rum två gånger i Stockholm
( 1955 och 1985); avlägsnaste land
har hittills varit USA (i Colorado
Springs). Den senaste anordnades år
2000 i Weimar, nästa äger som sagt
rum i Pari s 2002, där llera kongresser ägt rum - se bi lden från 1967
med Paris' vapen, skeppet ("Fluctuat
nec merg itur").
FIDEM ger ut en s krift, Meda i/les,
numera efter varj e kongress, all tså

vartannat år, och deltar i utg ivningen
av den brittiska The Medal, som utkommer med ett par nummer om året
och som (liksom förutnämnda) ingår i med lemsavgifte n. De flesta
kong ressföredragen trycks i endera
av dessa, vanligen i Midailles, på
engelska, fra nska e ller tyska.
Ytterligare uppgi fter om FIDEM
kan erhållas genom Kungl. Myntkabinettet, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM, te l. 08-5195 5300, fax 084 1 l 22 14, eller genom dess huvuddelegat Lars O. Lagerqvist, samma
adress, tel. 08-5195 53 18, fax samma, e-post lol@myntkabinettet.se
Medlemsavgiften är f. n. 200 FF
(35 E) för kons tnärer och enskilda.
Fö reningar, m useer och företag betalar andra avgifter. Beloppen skall
insättas på FIDEMs postgiro i Paris, c/o La Monnaie, nr CCP Paris
0237888E(020). Namn och adress
måste textas. C hecker mottas ej,
möjli gen Internatio nal Money Order.
Kassaförvaltaren, Madame Daniele
Fagot, nås lättast på c-post:
dan ielefagot @monnaiedeparis.fr
Nyfikna är välko mna med frågor!
Ring gärna e ller sänd e-post eller
faxa till Er delegat:

Lars O. Lagerqvist
Adress:
Kungl. Myntkabinettet
Box 5428
114 84 Stockholm
Tel. 08-5195 5318
Fax 08-411 22 14
E-post: lol@myntkabi nettet.se
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Kastmyntet som aldrig
kastades- Oscar I:s
begravningsmynt
Vid början av sommaren 1859 fick
Lea Ahlborn ( 1826-1897) en beställning på modellering och gravering
av ett s. k. kastmynt till Oscar I:s
begravning. Man var ute i god tid
eftersom kungen ännu inte var död.
Uppdraget var sekretessbelagt, men
inte förvånande med tanke på kungens allmänna kondition. Lea Ahlborn var då 33 år och hade under
sex år innehaft tjänsten som myntoch stämpelgravör vid Kongl. Myntet i Stockholm. Bakgrunden var följande.
År 1857 drabbades Oscar I av kronisk huvudvärk, illamående och försämrad aptit. De nedre extremiteterna började svikta. Ofrivilliga muskelryckningar tillkom. Omgivningen
skyllde på överansträngning, men läkarna var övertygade om att kungen
led av "allmän förlamning - paralysie generale". Kräkningarna och
svettningarna blev allt svårare och
gångsvårigheterna var mycket stora.
Enstaka utflykter gjordes i vagn till
slotten Rosendal och Drottningholm.
Den 25 september 1857 fick kronprins Carl ta över den kungliga regeringsmakten. Under vintern 18571858 var kungen länge sängliggande.
På våren 1858 inträffade en viss förbättring och kungen kunde bosätta
sig på Drottningholm. Nu försökte
man behandla honom med animal
magnetism. Han kunde sitta i en länstol, men måste då hållas upprätt
med hjälp av remmar och bars för
övrigt på bår. Talförmågan upphörde
helt och kroppen blev starkt avmagrad.
Den långa sjukdomen gjorde att

kungen nästan glömdes bort även av
sitt eget husfolk. Oscar I tynade bort
i en skuggvärld. Det efterlängtade
slutet kom den 8 juli 1859, då kungen
stilla insomnade. Han hade dött av
en hjärntumör.
Det beslutades att begravningen
skulle ske en månad senare, den 8
augusti. Man behövde en månad för
att hinna med alla förberedelser till
begravningen i Riddarholmskyrkan.
Bl a skulle Lea Ahlborn slutföra de
sista bokstäverna och siffrorna på
kastmyntet Åtsidan visar kungens
bröstbild, vänster profil. Frånsidan
visar det bernadotteska gravkoret
mellan två äldre gravkor vid sidan
av Riddarholmskyrkan. Omskrift på
en upphöjd kantram: NYTT RUM
I SVENSKA MINNETS TEMPEL.
Vid den nedre kanten finns texten:
UPPLÅTET D. 8. AUG. 1859. Kastmyntet var präglat i silver och var
egentligen en medalj.
Likpredikan vid begravningen
hölls av biskopen i Strängnäs teol.
dr Thure Annerstedt. Jordfästningen
förrättades av ärkebiskopen teol. dr
Henrik ReuterdahL Vid tidigare kungliga begravningar hade man kastat
ut de särskilt präglade mynten under
själva likprocessionen genom staden.
Tyvärr hade stort tumult utbrutit vid
Karl XIV Johans begravning 1844.
Ovärdiga scener hade utspelats och
myndigheterna ville inte ha någon
upprepning. Man beslutade därmed
att inget utkastande skulle ske. I stället skulle de utdelas samma dag eller
kort därefter, på lämpligt sätt bland
härvarande militärkorpser, fabriksoch handtverksarbetare, sjömän, tjenstefolk m.fl.
Sammanlagt präglades 3200 exemplar. Enligt en första plan skulle
2000 st utdelas. Fördelningen av dessa skedde enligt följande (enl. notis i

Wedbergs klippsamling för år 1859,
vol. III, s. 14, ATA B 18:
- Stockholms garnison
500ex
-Ordinarie
20ex
- Extra ordinarie polispersonal
16ex
Il ex
- Stads-militär-korpsen
5 ex
- Brandsläcknings-korpsen
- Stadens drätselkommission för
att utdelas bland underlydande
hamnfogdar, mätare, järnbärare
samt vid stadens arbeten
anställda drängar och arbetare 62 ex
- Stadens sjömanshus, för
l lO ex
att utdelas bland sjöfolk
- Hantverksföreningen, för att
utdelas bland gesäller,
530ex
lärlingar och arbetare
- Fabriksföreningen för fördelning emellan fabriksarbetare
500 ex
- Handels- och Ekonomikollegium, för fördelning emellan
4ex
därunder lydande vindragare
- styrelsen för militärförsörjningsinrättningen, till utdelning
bland försörjningens invalider
l O ex
-Mynt- och Kontrollverket.
för fördelning emellan
5 ex
därvarande arbetare
- Församlingarnas ordningsnämnder, för att genom
ordningsmännen utdelas bland
den tjänande klassen
255 ex
(av vilket antal Storkyrkoförsamlingen
erhållit 35 ex; Klara 19 ex; Jakobs och
Johannes 34 ex; Kungsholmens 9 ex;
Adolf Fredriks 24 ex; Ladugårdslands 26
ex; Maria 43 ex; Katarina 65 ex).
De resterande 1200 exemplaren delades säkert också ut på samma sätt. Troligen hade man haft en för snål första
planering. l slottsarkivet finns idag en
kapsel med titeln Konung Oscar /:s begrafningskosmad. År /859. Förteckning
på lltgifter:
Sept. 8. Myntmästaren Tham för 3200
st. begrafningsmedailler (Verif 186)
6861,- Fru Ahlbom för Stämpel till dito
(Verif 188) ... 300,[Enl. verif. 187: "l exemplar i silfver
enl. gällande förordning ... q varhållet för
Kongl. Rikskabinettets räkning."].
lan Wiselm

Sverige i Mönchen
Med anledning av att Sverige var
ordförandeland i EU första halvåret 200 l har det, som bekant, hänt
mycket på många ställen. Den 3-4
april var det svensk-bayerska dagar
i Miinchens Konstnärshus, i samarbete med vår ambassad i Bonn och
det svenska honorärkonsulatet i den
bayerska huvudstaden. Vackra tal har
hållits och utställningar invigts. De
sistnämnda behandlade tre teman:
"480 års svensk historia" från Gustav
Vasa till Carl XVI Gustaf; en fotoutställning, "Stockholm New"; och
barn- och ungdomsböcker från Sverige, "Från Astrid Lindgren till Peter Pohl" (ur Sammlung Walter Mirbeth).
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För oss i SNT är det intressant
att veta, att SNF-medlemmen Josef
Hackl, själv bosatt i Mtinchen, och
som nyss apostroferades i vår tidning
med anledning av sin 70-årsdag hösten 2000, är den som ordnat, sammanställt och belyst "480 års svensk
historia" med 23 medaljer.
Man har också kunnat avnjuta
svensk musik, dans, film osv. Vid invigningen den 3 april talade vår ambassadör Mats Hellström och Europakommissionens företrädare Jochen Kubosch; festföredrag hölls av
Karl-Erik Olsson, medlem av Europaparlamentet. Musik framfördes
också som upptakt och avslutning.
LLt
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Jaroslaw Dutkowskl, Adam Suchanek: Corpus Nommorum Gedanensis. Catalogue of colns, medals and
tokens of Gdailsk origln and these
associated with Gdailsk in the years
1200-1998. Odalisk 2000. ISBN
907224 -4. Inb., 335 s, iii. Pris 70
DEM ink!. porto. BesUllls hos: Polish
Numismatic Association (Stowarzyszenie Numizmntyk6w Profesjonalnych), Ut. Kanuska 73a, PL-80-1 36
Gdansk, Polen, fax +48 58 302 18 13.

Filosofen Marilias Freuliing
(1745-1820).

Målning av Marri11 David Rorh 1786.
Lu11ds wri1·ersirer.
Reproforo: Ja11 E1·e 0/S.\'OII. RAÄ.

Mathias Fremlingfilosofen som var myntsamlare
Det kan ibland löna sig att söka uppgifter i äldre litteratur. Om man s lår
i Biographiskr Lexicon öfver na11111·
kunnige svenska män 5:2, Uppsa la
1839, sidan 64, kan man läsa om
Mattha:us (Mathias) Fremling ( 17451820) som var professor i teoretisk
filosofi i Lund. Förutom dc vanliga
uppgifterna om bakgrund, utbildning
och befattningar fin ns där också e n
uppgift o m att han hade ett " myntcabineu", som hans systerson P. Dahl
fått ärva. Detta är tyvärr allt som
denna föregångare till Svenskf .biograftskr lexikon kan meddela. Y1 vet
emellertid att han även ägde värdefulla naturvetenskapli ga samlingar
som donerades till Lunds universitets
naturaliekabinell, liksom all hans betydande fornsakssamling ~verl~m
nades till uni versitetets histonska
museum. Tyvärr saknas upp g i fler om
vil ka mynt som han ägde.
Fremling hö r till Lunds universitets stora namn . Han var allmänt aktad, högt begåvad, en grundligt lärd
och kriti sk vetenskapsman och en lysande föreläsare och lärare. Genom
att levandegöra sin epoks tän~andc
och kritiskt behandla det b•drog
Fremling i hög g rad till att skapa en
atmosfär av fri forskning och exakt
rationell vetenskaplighet vid universitetet. Professor Fremling lär ha
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SOM TITELN ANGER utgör denna bok
en katalog över numismatiska föremål
från Gdarisk (Danzig) åren 1200-1998.
Katalooen är förfallad på såväl polska
som engelska och är mycket överskådligt
sammanställd. Dc olika ämnena - mynt.
medaljer, polleller - är indelade i kapitel
med underordnade rubriker. Till och med
en liten "stownik". dvs ordlista, finns med
i slutet av boken. Polska och engelska
uttryck som förekommer i boken har här
översalls även till tyska. Här finns också
en utförlig lilleraturlista.
Boken är rikt illustrerad med svart/vita
foton, i vissa fall tyvärr något för mörka,
och en del illustrationer utgörs av teckningar hämtade ur äldre liueratur. Varje
mynt och medalj har numrerats och beskrivits mycket noggrant med msknfter.
vikt diameter osv samt värderingspriser.
Poll~uer och jetonger är lika utförligt
behandlade. Katalogen är proffsigt uppst.älld och utgör eu självklart referensverk
som kan rekommendems varmt.
Katalogen är en uppföljare till den år
1983 ut!!ivna Memzica Gdmlska av Marian Gmnowski. i vars redaktion Jaroslaw
Dutkowski ingick. Polska Numismatiska
Föreninoen förbereder, med Dutkowski
och Suchanek som förfallare. yllerligare
ell referensverk över mynt. medaljer och
polleller från Elbh1g (Elbing) med titeln
Corpus Nummomm Efbingensis, till vi lken Kungl. Myntkabinellet har bidragit
MGL
med uppgift.er och bi lder.

varit en mycket omtyckt säll skapsmänniska. Prästen Achatius Kahl har
skildrat honom " med händerna tillbakaböjda på ryggen och omfattande ett spanskrö r", promenerande " i
jämna och avmätta steg", klädd i
''mörkbrun ytterrock. snarare liten än
Jåno till växten, med glad uppsyn,
ljus7t anletsdrag och blixtrande ögon
/W
under de vita lockarna".

Nationalmuseets Arbejdsmark 2000.
Redaktör: Helle Damsgärd. Flertal författare. ISBN 87-89384-76-8, tryckt i
Danmark 200 l. Rikt illustrerad i fllrg,
180 s.

NATIONALMUSEETS Arbejdsmark har
utkommit under många år. Innehållet
kretsar som sig bör kring Nationalmuseet
i Köpenhamn - dess projekt eller nyförvärv. Ofta innehäller Arbejdsmark numismatiska artiklar. Della gäller även
volymen för år 2000. Annars är huvudinnehållet inriktat på museets rika samlingar. Valje samlingsdel presenteras med
cu kort kapit.el. Uppdelningen tir den
följande: förh istoriska samlingen. me·
deltids- och renässanssamlingen. myntsamli ngen, nyare tidens samlingar, Frilandsmusccl, Frihedsmusect, clnografiska samli ngen, antiksamlingen, Europasamlingen och den marina samlingen.
Vad gäller myntsamlingen finns en kort
historik om Den kongelige M~ nt - og
Medaillesamling som ju går tillbaka till
1600-talet. Här nämns de viktigaste samlingarna som man kunnat förvärva: Ouo
Spcrlings romerska mynt, Carl Gustaf
Warmholtz' svenska mynt, Nicls Foss'
dansk-norska mynt osv. Artikeln (som ej
är signcr.1d) är illustrerad med fårgbildcr
medaljer. Det finns även en interiörbild
från utställningen.
Sammantaget är det en mycket vacker
/W
bok som sjuder av lärdom.
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Kungligt silverbröllop
Myntet
Den 19 juni 200 1 tirade vårt kungapar sitt si lverbröllop. Med undantag
för de yngsta bland oss eri nrar sig väl
alla den festliga tilldragelsen i Stockholms storkyrka och kortegen runt
om i staden, liksom kungaslupens
rodd över vattnet till Skeppsbron.
Med anledning av detta jubileum
utger Riksbanken genom Tumba
Bruk l Myntverket ett minnesmynt
om 200 kronor i silver. Diametern
blir som van ligt 36 mm , halten 9251
l 000 och vikten 27,03 g. Upplagan
har fastställts till maximalt 50 000
ex. Konstnären bakom förlagan är
Philip Nathan (född 1941 ), bosatt i
Surrey, England, och en framstående
gravör. Man kan återfinna en kortbiografi om honom i The Medal,
Spring 1990.

Myntets ll/seende är som f öljer:
Åtsida: • KONU NG • CARL • XVI
• GUSTAF till höger längs kanten, •
DROTTNING • S ILVIA till vänster
längs kanten, i mitten drottningens
och kungens bröstbilder, vänster sida, ifö rda högtidsdräkt, den förra
med det sk drottning Solias diadem
samt ett halsband av ädelstenar, den
senare med antytt kommendörskors
om halsen; till höger konstnärssignaturen P[hilip) N[athan]. Allt inom en
yttre ring, bildad av små rutor.
Frånsida: Stora krönta riksvapnet,
hållet av två krönta, stående lejon
och med Serafimerordenstecknet
nedtill, upphängt i bandet. Under
vapnet tiIl höger myntortsmärket för
Eskilstun a, E belagt med en hammare, till vänster riksbankschefen
initial B (= Urban Blickström). Nedtill SVERIGE l J976 • 19 JUNI •
200 l. Allt inom en yttre ring, bi ldad
av små rutor.
Rand: Slät.
Det måste påpekas, att stora riksvapnet på grund av en serie missförstånd
blivit en "korsning" mellan H. M.
Konungens och H. M. Drottningens.
Det har fått den förres hjärtsköld men
den senares seratimerband (i stället
för kedjan). Låt oss trösta oss med att
det på så sätt representerar dem båda!
Det förtjänar att påpekas, au vi får gå
tillbaka till perioden 17 18 - 1745 för
att Iinna en utiandsfödd som graverat
eller modellerat ett svenskt mynt.
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Foto: Tumba bruk/Myntverket.

Det var schweizaren Johann Carl
Hedlinger, född 169 J i Schwyz och
död där l 77 l , som under dc nämnda
åren var Kungl. Myntets chefsgravör. Mr. Nat han är en känd mynt- och
medaljgravör och -konstnär, som varit anställd vid the Royal Mint men
sedan åtskilliga år arbetar som egen
företagare. Enligt tradition får en
myntkonstnär signera porträttsidan
(det är inte något tvång!) och så har
skett här.

Silverbröllop
Låt oss berätta något om tidi gare
kungliga s ilverbröllop. Firandet av
sådana tilldragelser är en ganska sen
företeelse. När det gäller de medeltida ku ngaparen vet vi inte allti d när
giftermålet ingicks ell er när drottningen dog, om det inte skedde tidigt i barnsäng. Knut Eriksson (regerade 1167-11 95) han n nog med att
vara gift i 25 år eller mera, men
tyvärr vet vi inte namnet på hans
gemål. Valdemar (avsatt 1275 och
död 1302) blev änkling efter 26 års
äktenskap och Birger Magnusson
(avsatt 13 18 och död 132 1) hann
också med 26 år; eftenrädaren, brorsonen Magnus Eriksson (avsatt
1363) hann med hela 28 år med sin
Blanka av Namur. Så får vi gå fram
till unionskungen Kri stian l (död
148 1), som 1449 gifte sig med företrädarens unga änka Dorotea; de förunnades 32 år tillsammans. Sonen
och efterträdaren Hans (död 15 13)
hade 35 års äktenskap med sin Kristina att se tillbaka på, men under
drygt två år fick han inte träffa henne - hon var fånge i Sverige.
Gustav Vasa (död 1560) var ju gift
tre gånger och som längst 15 år med
sin Margareta. Ingen av sönerna fick
glädja sig åt ett så långt äktenskap
som 25 år, inte heller sonsonen Gustav II Adolf eller den nya kungaättens tre Karlar; Karl X Gustav och
Karl XI visserligen gifta, men Karl
XII ogift. Den allra sista, den barnlösa Ulrika Eleonora den yngre (död
1741 ), var däremot gift i över 26 år

med sin Fredrik I från Hessen (död
1751 ).
Så kom en ny dy nasti med valet av
Adolf Fredrik till tronföljare 1743.
Han gifte sig 1744 med Lovisa Ulrika av Preussen och deras äktenskap
blev lyckligt; I75 1 blev de kung och
drottning och 1769 tirade de sitt si lverbröllop med ett rikligt utdelande
av gåvor till nödlidande- Sverige var
ett fattigt land. På Kungl Myntet lät
riksdagen slå en stor si lvermedalj
med kungaparets dubbelporträtt på
ena, äktenskapsguden Hymen på
andra sidan. Konstnären hette Gustaf
Liungberger.
Gustav Ill:s äktenskap var inte så
lyckligt. Han hade 1766 tvi ngats
gifta sig med en dansk prinsessa,
Sotia Magdalena (riksdagen hade
framtvingat förl ovn ingen när de var
minderåriga!) och tronen besteg de
1771. År 1791, då de varit gifta i
25 år, fanns det annat att tänka på
(franska revolutionen t ex) än att fira
ett misslyckat äktenskap. Farbrodern, Karl av Södermanland ( 174818 18), var gift i närmare 42 år med
sin Charlotta (kung och drottning
blev de först 1809) men de hade inga
arvingar. Något större tirande av silverbröllopet 1799 ägde inte rum.
Hertigen var ruinerad och kungen
(brorsonen) mycket sparsam.
Vår nuvarande dynasti inleds med
den franske marskalken Jean Bapti ste Bernadotte ( 1763 - 1844), hos
oss känd som Karl XIV Johan. När
han valdes till kronprins 18 1O hade
han vari t gift i 12 år och hade en son
på l I år, Oscar (1). Hans gemål Desiree ( 1777- 1860) bosatte sig först
1823 i Sverige. Just detta år inföll
deras silverbröllop men händelsen
överskuggades helt av att kronprins
Oscar gifte sig med Josefina av
Leuchtenberg. Drottningen medförde ett par medaljer, som på ena
sidan pryds med hennes porträtt, på
den andra visar makens och sonens
namnch iffer med omskri ften ALT
GENOM DEM - ALT FÖR DEM.
Dessa hade hon låtit till verka i Paris.
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Oscar l var kung och Josclina
drottning när de _yarit gifta i 25 år,
nämli oen 1848. Aven då fanns det
annat "att tänka på - februarirevolutionen i Frankrike och dess efterföljare i alla Europas huvudstäder, kriget mellan Danmark och Preussen.
Det blev inga minnespräglingar. Sonen Karl XV (död 1872) förlorad e
sin Lovisa efter 21 års äktenskap.
Karls yngre bror Oscar Il blev
kung hösten 1872 och regerade i
Sverige ti ll sin död i slutet av 1907
(Norge lämnade han som bekant
1905). Han hade gi ft sig l R57 med
Sofia av Nassau (död 19 13) och de
hann alltså med såväl silver- som
guldbröllop, 1882 respektive 1907.
Vid det först nämnda till fa llet kom
det ut flera hyllningsmedaljer och
kungen slog dessutom en särskild
medalj med ku ngaparet på åtsidan,
på frånsidan den för en nutida svensk
en smula svårbegripliga latinska texten QUINQUE LUSTRA PERACTA, vilket betyder "fem lu strer fullbordade" ( l lustrum = 5 år, 5 x 5 =
25). Några få fick bäras på bröstet i
serafimerband. G uldbröllopet sommaren 1907 blev bl a ihågkommet
med ett minnesmynt om 2 kronor
med ett dubbelporträtt, utfört av Erik
Lindberg, en medalj och en minnestecken.
Gustaf V (död 1950) och hans Viktoria av Baden (död 1930) var ännu
kronprinspar när de firade sitt sil verbröllop i september 1906. De delade
ut ett ovalt silverbröllopstecken med
dubbelporträtt på åtsidan; det bars i
ett band i svenska och badensiska
färgerna.
Gustaf VI Adolf (död 1973) var
gift två gånger; kronprinsessan Maraaret avled redan 1920 efter femton
års äktenskap. Andra äktenskapet ingick han 1923 med Louise Mountbatten (död 1965). Si lverbröllopet
firades helt internt - det var den 15
juni 1948, dagen före Gustaf V:s
90- årsdag med kortege genom staden, galamiddag osv. Sonen Gustaf
Adolf avled i en fl ygolycka 1947
efter 15 års äktenskap med prinsessan Sibylla (död 1972). De var vår
nuvarande kungs föräldrar.
Därmed är vi framme där vi började, årets kungliga sil verbröllop.
Denna text har i forkorrar skick am·iints
av Tumba Bruk l Myntverket.

En protest i efterhand
Onsdagen den 20 juni samlades Samfundet Kungl Myntkabineltets Vänner på
Timmennansorden i Stockholm. Efter alt
ha beselt det nyinredda myntkabineltets
utställning under ledning av ordföranden
SNT5 · 2001

Nytt myntporträtt

Foro: 1itmba bruk/Myntverket.

Förra året kom t vå nya kungapurtriitt
Uubileumsmynten i guld och silver
av Bo Thoren och Karin MörckHamilton och enkronan till det nya
millenniet av Bo Thoren, se SNT
2000:6, s 142). Nu har vi fått ännu
ett, som skall användas på tiokronorsmyntet och på enkronan. De började växlas ut l juni 2001. Kungen
hade uttryckt en önskan att få ett nytt
porträtt, som mera överensstäm~e
med hans ålder, över de femtio, an
det gamla från mitten av 1970- talet.
Uppdraget gick til l Ernst Nordin,
som nyligen gjort det nya porträttet på belöningsmedaljerna (se SNT
2000:3, s 62). Han fick också modellera en ny frånsida till enkronan.
Givetvis är diameter, vikt och metalleoerino oförändrade, dvs för tiokrona"n 20~5 mm, 6,6 g och nickelfri
bronslegering, för enkronan 25 mm,
7 g och legering av koppamickeL Beskrivningen blir som följer:
lO kronor 200 1. Åtsida: CARL XV I
GUSTAF · SVERIGES KONUNG
medsols längs kanten kring kungahuvudet, vänster sida, varunder konstnärssignaturen E[mst] N[ordin]; nederst längs kanten • 200 l•
och myntsamlingens ene vårdare Björn
Tarras-Wahlberg och Harald Nilsson från
såväl Kungl Myntkabinettet som Uppsala
Universitets Myntkabinett och Timmennansordens myntkabinett samlades man
till årsmötesförhandlingar. Under detta
cirkulerade det nyutkomna 200-kronorsmyntet till det kungliga silverbröllopet.
Efter en längre diskussion, under vilken
vi bl a fick höm overinspektli)r J0rgen
Steen Jensen berätta hur man i Danmark
oenom en sakkunnig kommittes gransk~ing undviker hemldisk~ eller .andra
misstag som det ovan ang•vna (så aven 1
Norge, påpekade en annan närvarande),
beslöt årsmötet att sända en sknvelse ull
berörda myndigheter och protestera mot
det nya myntet samt begära dess indragning. När ordröranden sedan exekverade
detta beslut väckte det rätt stor uppmärksamhet i pressen och resulterade även i en
intervju med denne i morgonprogrammet
i TV 4-kanalen.

Frånsida : Som tidigare sedan 1991,
dvs valören l Omed stora siffror, lagd
på de tre kronor.na, varunder KRONOR, överst FOR SVERIGE l - l
TIDEN. till vänster myntortsmärket
för Eskilstuna, till höger riksbankschefens initial B[äckström]. Denna
sida modellerades 199 1 av Marita
Norin (nu kompletterad med valspråket).
Rand: Omväxlande slät och refflad.
J krona 200 l . Åtsida: Som föregående mynt, men större.

Frånsida: FÖR SVERIGE - l TIDEN upptill medsols längs kanten, i
mitten den kungliga kronan, omgiven av till vänster myntortsmärket
för Eski lstuna. till höger riksbankschefens initial B[äckström], nedtill
EN KRONA l ·~ l +
Rand: Räfflad.

Dessa mynt kommer att ingå i en
ny present förpack ning för 2001. Se
också www.myntverket.se om andra
samlarseL
LLT

Notisförfattaren tror inte på någon
indragning av myntet, även om det alltid
är nyttigt att påminna Riksbanken om
dess ansvar.
Lars O. Lagentvist
Svenska och skandinaviska mynt
och sedlar.
Stor sortering av utländska
jubileumsmynt, årsset samt småmynt.
Euro-utgåvor, polletter och medaljer.

Prislistor gratis.
~

NORRTÄLJE MYNTHANDEL
Box 4, 761 21 Norrtälje
Tel. 0176·168 26, Fax 0176-168 56
INTERNETADRESS:

http://www.nmh-mynt.a.se
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En rakpollett
från Skara

Kungl. Myntkabinettet
på sjätte plats

Ä mnet rakpo lle tter behandlades i
SNT 1996:3, s. 58-63. Då kunde undertecknad presentera rakpolletter av
papper som en gång ingått i Sven
S venssons samling. Dessa polletter
var alla utgivna av perukmakare och
barberare som väl knappast hade
några större resurser till att till verka
något fint och dyrbart.
Polletterna gav kunderna rabatt.
De betalade fö r tio, men tick elva
polletter. Så var kanske också fallet
med en liten mässings pollett från
Roggebibliotekets samling.
Vid förs ta anblicken blir man inte
så intresserad av den lilla polletten.
Den mäter 16 mm och är brakteatpräglad. Innanför en streckad ring
finns bokstaven E. Någon fi ngervisni ng om användningsområde och urs prung lämnar inte pollette ns utseende. Me n nu är det en sådan tur
att det till sammans med po lletten
även finns tre små lappar i o lika mrger som ger oss lösningen. På den
första lappen står det Skara. På den
andra lappen fin ns texten: Perukmakaren C. F. Eriksson. Den tredje lappen berättar om använd ningsområdet
och givarens namn: För Rakning l C.
J. Nordström.
Som tur är finn s det många bevarade provenie nslappar från samlingen i Strängnäs.

Dagens Nyheter har inlett en artikelserie i ämnet museer och museivärld . Journali sterna lngela Lind, Peder Alto n. Lars Linder och Mattias
Berg granskar Sveriges kulturhistoriska museer och har inledningsvis
sammanställt en egen topplista, som
presenterades på ett helt uppslag i
tidningen den l O j uni 200 l. l listan är rena konstmuseer undantagna.
Kung l. Myntkabinettet kommer på
stolt sj ätte plats, bland s tockholmsmuseerna till och med på tredj e plats
e ft er det ärevördiga Vasamuseet och
det ny invigda Annemuseum.
Dc fyra j ournalisterna redovisar
inledningsvis si na olika kriterier för
att museerna ska ges ett gott betyg.
Man har strävat efter att se museet
med besökare ns ögon, att se museet
som plats och möte och förstås också
som kulturbärare och förvaltare. Om
Kung l. Myntkabinettets utställ ningar hade man fö ljande berö mmande
kommentarer: "En exemplariskt genomförd cxpose över mynten som
historiska föremål , men också över
penningens mångdimensionella väsen i kultur, mynt och ekonomi."
s lutintrycket blev: "Ett ovanligt tankeväckande museum, som använt en
unik men svårpresenterad samling
fö re mål på ett kreativt, spännande
och geno mtänkt sätt."
I sina bedö mningar har man också
tagit hänsyn till hur museet tar upp
aktue lla frågor genom t.ex. ti ll fällig
utställningsverksamhet men även i
dc fasta utställningarna. Här anser
man att aktualiteten på Kungl. Myntkabinettet är hög, och man vidrör
museets roll som ekonomiskt museum . Man menar att museet inte
bara innehåller mynt och andra förcmål utan även berö r pengars värde
och n yktig het, vilket också visas i
den till fälliga utställningen om aktiespekulation.
Det var lan Wisehn, då l :e antikvarie, som tick förtroendet att ansvara för planeringen av de nya
utställningarna och som ledde det
omfattande arbetet med uppbyggand et av d em på Slottsbacken. Men de
permanenta utställningarna är fa ktis kt inte riktigt fårdigställda ännu.
Här fi nns mycket spännande kvar att
göra och som är av intresse ur många
aspekter. På grund av brist på penningmedel saknas fortfarande en värdig expose över plåtmynten och sedlarna och om deras betydelsefulla
ro ll i Sveriges och kanske världens
ekono miska hi storia.
M GL

!W

Foto: l llll Eve 0/ssou. RAÄ.

Svarvaren
Ekvalls pollett

Pollett vid iuliimuiug av paraplyer
till SI'Dn•areu Eki'0/1 i Trelleborg.
Foto: Jau Eve 0/ssou. RAÄ.

Sporrong flyttar
AB Sporra ng har n yttat sitt kontor
från Danderyd till Täby. Ny adress:
Box 1701
183 17 Täby
Te le fon är o förändrat 08-446 5450,
fax 08-622 66 72. Adress etc i Norrtälje och Ekenäs är också desamma.
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En lång rad po lletter li gger tämligen
ano nyma i museers och privatsamling ars skåp och lådor. En sådan pollett (proveniens: Roggebiblioteket i
Strängnäs) fi nns nu i Kungl. My ntkabinettet. Polletten är av brons och
mäter 33 mm. Den är ensidig och har
följande inslagna text: J. Ekval//29.
Den fin ns inte medtagen i Sliemstcdt
e ller i Numismatiska Meddelanden
IV och XII . Men nu har vi en sådan
tur att den fakti skt har en medfölj ande lapp som har texten:
Trelleborg. Svw:fvaren J. P. Ek vall.
Kontramärke vid inlemning af paraplyer, som af honom skola lagas.
Därmed har den en kla po lletten
fått en historia som gör den betydligt
intressantare. Säkert går det att få
fram mer uppgifter om svarvare n
Ekvall i Trelleborg.
/W
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September:
Köln, Mtinzen und
8
Medaillen-Galerie Köln
Bruxelles, Elsen SA
15
17- 18 Espcnau. Mtinzenhandlung
Harald Möllcr GmbH
Oktober:
9- 12 Osnabrtick. Ktinker
Berlin. Mtinzhandlung Pricse
13
& Mchlhauscn GmbH
22-23 ZUrich, Leu
24-25 ZUrich. Hess-Divo AG
Köln. Mtinzen & Medaillcn-Galeric
27
Köln
3 1/10-3/ 11 Frankfurt. Busso Peus Nachf.

INLÄMNING
PÅGÅR
TILL

INTERNATIONELLA
AUKTIONER

AUKTION 64
Auktion 29 september
Gratis
värdering
Inköp

September:
Lund, Sveriges
22
Mynthandlares förening

Du som önskar tillkännage
kommande auktioner eller mässor
i auktionska/endem,
kontakta Frideric Elfver.
Se redaktionsnttan !

SÄLJES
Dubbletter av såväl
litteratur som polletter
Numismatiska meddelanden:
l (lös), V (lös), IX, X, XIV, XV,
XVIII, XXII (lös), XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII å 100:11, III, XIII (bakre omslag saknas),
XVI, XXII I, XXIV å 200:IV, XII (löst omslag) å 300:VIII (löst omslag), XI, XIX, XX,

XXI å 400:C R Berch, Svenska Herrars och
fruers Skådepenningar, l-III,
Stockholm 1777-81 , 20 planscher,
1800-tals hlvfr bd 3.300:Boberg auktionskataloger: 2, 3, 511 , 13, 14, 18, 21 å 75 :Polletter från:
Avesta (bl a Sti 50), Dormsjö,
Nisshytte bruk, Sala, Stockholm
(Leijonancker- 1 daler KM),
Stora Kopparberg, Thorsby

Dan Carlberg
Knutsgatan 1
343 32 ÄLMHULT
0476-102 25, 0733-10 48 91
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B.AHLSTRÖM
MYNTHANDEL AB
Rådmansgatan 21

l

Mynt, Frimärke n
Brev, Vykort, Aktiebrev
H andskrifter m . m.

Btstii/1 katalog! Prrmtmtrntioll !50 kr for
kommn11dt 4 kmalogn:

~

08-678 32 17

.......

FAX08 -67819 39

Box 7662 103 94 STOCKHOLM
TEL: 08-10 lO lO 0709- 10 Il I l
FAX: 08- 678 77 77

MYNTKOMPANIET

Strandbergs Mynt

Kristianstadsortens
Numismatiska
Förening

&

Aktiesamlaren AB
köper ocb säljer
Mmt, sedlar, ordnar, ml'tlaljcr, aktiebrev
äldre handlingar m.m.
·
charta sigillata, romsaker m.m.

Lilla Nygatan 20
111 28 STO CKHO LM

håller en
bättre

Auktion
fredag den 19 oktober

Se vår hemsida
www.aktiesamlaren-bjb.se
Ar.;cnaisgatan se. Box 7377, 103 9t Slockholm

Tel: 08· 6t t Ot tO, Fa<: 08·6t t 32 95

KÖPES
Besittningsmynt:
Pommern:

Wisma r :

116 Taler t689 Sllt4.\

.l l'fmnlg t7t55ll7t
3 ·· t7ll5ll77

ochSBt44

116 ·· t758Sil249a
tl6 - 1759 Sll250a
t759 Sll250b
116 ·· t76t Sll252r
.l l'fmnig t806Sil268
116 -

3 .. t7j t 51181
3 l'fmnlg 1746 (51187
och Kuncel.l t0.2, 3t0..\)

Sten-Olof Andersson
Smitand>"l'ägen 20 , 6t t 56 NYKOt•tNG
Tele: Ot55/2696t 6 (18·23.00)
E-mail: skillin,~::..s-oa~tc:Ha.com

Före auktionen den 21
september kommer
Claes Ruderstam
att berätta om
"Vad som sig i Vittsjö
Vångs jord gömde"
Auktion hålls tredje
fredagen i varje månad
(ej juli) kl. 19.00, visning
från 17.00.
Upplysningar:

Dan Carlberg, tfn 0476- 102 25
www.welcome.to / KNF
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STJARN GLAN S
FILMENS STORA PÅ MEDALJ!

KUNGL. MYNTKABINETTET

Nyutställningpå

19 september - 28 november 2001
Låt fi lmens stj ärnor tjusa Dig i höstens specialutstä llning som bjuder på medaljer med skådespelare, regissörer, festiva ler och fil mjubi leer från olika länder och tider!
En tryckt kata log berättar om de verkligt stora i filmens vä rld Ingmar Bergman, Charlie Chapl in, Greta Garbo, Jacques Tati,
Buster Keaton, Mari lyn Monroe, Marlene Dietrich, Brigitte Bardot,
Luis Buriuel, Fran«;ois Truffaut m.fl.
Sex specia lprogram arrangeras i anslutni ng till luncher i utställningen. Tag också chansen att se de filmklassiker som visas i museets hörsa l lördagar och söndagar kl. 13.00! För detaljprogram se
KMK:s hemsida (www.myntkabinettet. se) och i dagspress.

SVERIGES MYNTHANDLAREs FÖRENING
är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 20 företag l tio
olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag l Sverige.
Genom samarbete med de övriga medlemmarna vill varje mynthandlare förbättra och
utöka sina tjänster.
B. Ahlström Mynthandel AB

Malmö Mynthandel

Rådmansgatan 21
Box 7662. 103 94 STOCKHOLM
Tel. 08· 10 10 10. Fax 08-678 77 77

Pecunia HB

Kalendegatan 9. 211 35 MALMÖ
Tel. 040·611 65 44

Farinvägen 8. 245 33 STAFFANSTORP
Tel. 046·25 21 19

Antikboden

Myntinvest Corona
östra Storgatan 20. 611 34 NYKÖPING

J. Pedersen Mynthandel

Kyrkogatan 2. 222 22 LUND
Tel. 046·12 99 00

Dala Mynt- och frimärkshandel
Box 307. 791 27 FALUN
Tel. 023· 142 50

Karlskrona Mynthandel
Hantverkaregatan 11 . 371 35 KARLSKRONA
Tel. 0455·613 73

Kronans Mynt
Västra Hamngatan 6, 411 17 GÖTEBORG
Tel. 031·13 55 61

Rune Larssons Mynthandel
Stora Brogatan 14, Box 98. 503 06 BORAS
Tel. 033- 41 03 15

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

Tel.lfax 0155 ·26 63 25

Mynt & Medaljer
Sveavägen 96
Box 195 07, 104 32 STOCKHOLM
Tel./fax 06·673 34 23

Myntsamlarnas Postorder
Prästkragevägen 4 B. 245 63 HJÄRUP
Tel. 040-4611 40

Ulf Nordlinds Mynthandel AB

Norra Strandgatan 30
Box 1320, 251 13 HELSINGBORG
Tel. /lax 042 · 12 25 28

J. Pedersen Mynthandel
Skolgatan 24. 503 33 BORAS
Tel. 033·41 24 96. Fax 033·41 87 55

Selins Mynthandel
Regeringsgatan 6, 103 27 STOCKH OLM
Tei.08·4115081, Fax08·41 1 5223

Strandbergs Mynthandel
Arsenalsgatan 8 C
Box 7377, 103 91 STOCKHOLM
Tel. 08·611 01 10. Fax 08· 611 32 95

Karlavägan 46
Box 5132. 10243 STOCKHOLM
Tei.06·6626261. Fax06·661 62 13

Tarneo Numismatlcs

Norrtälje Mynt AB

Box 6235. 102 35 STOCKHOLM
Tel./fax 08·650 0342

Nils Farlins gränd 1
Box 4. 761 21 NORRTÄLJE
Tel. 01 76·168 26. Fax 0176· 168 56

SVERIGEs MYNTHANDLAREs FÖRENING
Box 19 507 , 104 32 Stockholm, Tel. 08 -673 34 23, Fax OB- 673 34 23

Ticalen Mynthandel
S1ureplatsen 3, 411 39 GÖTEBORG
Tel./fax 031·20 8 1 11

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

