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FÖRORD

I serien Studia Numismatica Upsaliensia har vi förut publicerat en avhandling och 
tre viktiga samlingar i Uppsala universitets myntkabinett. Denna bok är av en an-
nan karaktär och har ett annat syfte. Vi vill visa några exempel på de rikhaltiga 
samlingar av andra föremålskategorier som ingår i myntkabinettet och på det sättet 
förhoppningsvis väcka intresse och nyfikenhet. Kanske kan uppsatserna stimulera 
till kontakt med myntkabinettet för vidare studier eller för hjälp med illustrationer 
till artiklar och böcker. Självklart ser vi också detta som en möjlighet att verka 
för den s.k. tredje uppgiften vid universitetet. Vi har redan tidigare vår katalog ut-
lagd på Internet, tillgänglig för alla med dator, och vi har med de första böckerna 
tillgängliggjort viktiga delar av samlingen. Att på detta sätt producera både strikt 
vetenskapliga kataloger och avhandlingar och mera lättillgängliga studier hoppas 
vi skall öka intresset för ämnet numismatik och visa på dess många kopplingar till 
andra forskningsområden.

Det är därför med en alldeles speciell tillfredsställelse som jag vill tacka alla för-
fattare för deras bidrag till denna bok. Många har fått vänta länge innan de nu kan se 
sina studier i tryck och jag vill tacka för deras tålamod – redaktören har som bekant 
haft några arbetsfyllda år under uppbyggnaden av myntutställningen.

Jag vill också framföra ett varmt tack till Gunnar Ekströms stiftelse för numisma-
tisk forskning, till Sven Svenssons stiftelse för numismatik samt till ACTA-serien 
vid Uppsala universitet för generösa bidrag som möjliggjort tryckning. Ett mycket 
varmt tack till Ingela Däcker på Ord&Grafik som med tålamod och skicklighet för-
vandlat oändliga korrigeringar till tryckfärdigt alster.

Slutligen vill jag varmt tacka min efterträdare Hendrik Mäkeler för råd och bi-
stånd och många värdefulla synpunkter.

harald nilsson 





EN GUSTAVIANSK HISTORIA

Gustav III:s liv och regering i ord och bild

Mikael Alm

Det är en dramatisk scen som framträder i medaljens relief. Vi ser Perseus, son till 
Zeus och Danaë, i en stridande pose. På huvudet bär han Hades hjälm, på vänster 
arm Athenas sköld, på fötterna Hermes bevingade sandaler och i bältet densammes 
svärd. Med tapperhet och gudarnas bistånd har han dräpt den fasliga gorgonen Me-
dusa, vars ormslingrande huvud han håller i höger hand. På medaljen står han se-
gerviss inför sitt senaste stordåd. På vägen hem från gorgonernas tillhåll räddar han 
den vackra prinsessan Andromeda undan det förskräckliga havsodjur som genom 
sina härjningar hotat hela Etiopiens rike med undergång. Andromeda syns fjättrad 
vid klippan bredvid honom, och vid hans fötter störtar odjuret, förstenat av Medusas 
ännu verksamma blick. Ovanför bilden löper en latinsk legend, hämtad från Ovidius 
skildring av Perseus hjältesaga: ut mea sit servata mea virtute, i svensk översätt-

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009

Fig. 1. Gustav III. Konstnär: L. Grandel. Hildebrand nr 20. UUM inv. nr 201 172.
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ning Frälsad genom mitt mod på det att hon må bliva min.1

När blicken sänks inleds förflyttningen från antikens sagovärld till en synnerli-
gen gustaviansk historia. I den nedre avskärningen, den så kallade ”exerguen”, står 
xix • augusti • mdcclxxii, alltså Den 19 augusti 1772. Förflyttningen fullbordas i en 
handvändning; när medaljen vänds uppenbarar sig Gustav III:s bröstbild och namn.

Var och en som såg medaljen torde, oavsett kunskaper i mytologi och latin, ha 
tagit intryck av kungens porträtt i ädel metall, omgivet av vackra bilder och latin-
ska versaler. Den estetiska effekten – att genom skönhet och monumentalitet väcka 
betraktarens beundran – var medaljkonstens grundläggande tilltal.2 En rudimentär 
kännedom om latin och det symboliska formspråket räckte för att närma sig den 
historia som medaljen berättade. Datumet kopplade framställningen till en specifik 
händelse – statskuppen den 19 augusti 1772 – och den heroiska gestalten som ned-
lägger monster och undsätter nödställda gav en tydlig anvisning om den positiva 
innebörd som händelsen tillskrevs.

Men för den bildade betraktaren, som kunde sin Ovidius och kände Perseus öden 
och äventyr, uppenbarade sig medaljens fulla budskap. I analogierna mellan anti-
kens sagovärld och Gustav III:s förehavanden framträder essensen i den historia 
som medaljen berättar. Temat är välbekant från den gustavianska propagandan. Det 
är bilden av riksfrälsaren som genom sin statskupp räddade ett av ständerväldet 
plågat rike från avgrundens rand som tecknas. Saga och verklighet vävs samman. 
Perseus är naturligtvis Gustav III själv, som genom sin statskupp räddade Sverige/
Andromeda undan odjuret/ständerväldet och banade vägen för vunnen trygghet och 
blomstrande välmåga. Den latinska legenden öppnade för sagans fortsättning: efter 

1 Kungliga Myntkabinettet (KMK): Ämbetsarkivet 3, Fotografier av svenska kungars medaljer, K 
IIIa:15, Hd 20. Ovidius Metamorphoses IV:703. Den svenska översättningen är här och, där inget annat 
anges, fortsättningsvis hämtad från Uppsala universitetsbibliotek (UUB): Handskrifts- och musikav-
delningens samlingar, Z 17, Skåde-Penningar öfver de Förnämsta Händelser som tillhöra Konung Gus-
taf III:s Historia, nr 23 (Adlerbeths tolkning). Samtliga här avbildade medaljer kommer från Uppsala 
universitets myntkabinett (UUM) och är i skala 1:1. Hd=Bror Emil Hildebrand, Sveriges och svenska 
konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer 2  (Stockholm 1875). De siffror 
som i texten anges inom parentes syftar på respektive medaljs placering i det tryckta planschverket. Se 
även Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimi-
tetskamp 1772–1809 (Stockholm 2002), s. 179. 
2 Louis Marin, Portrait of the King (Basingstoke, 1988), s. 130 f. Angående det symboliska formsprå-
kets ständiga närvaro, också i de bredare samhällslagren, i historisk tid, se Gérard Sabatier, ”Beneath 
the Ceilings of Versailles: Towards an Archaology and Anthropology of the Use of the King’s ’Signs’ 
during the Absolute Monarchy”, i Iconography, Propaganda, and Legitimation, ed. Allan Ellenius 
(Oxford 1998), s. 220.

MIKAEL ALM
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sitt stordåd gifte sig Perseus med Andromeda – en nog så slagkraftig metafor för 
propagandans budskap: kungen räddar sitt folk och riket, varpå den ädla föreningen 
mellan kung och folk kunde återupprättas.

Medaljen var del av en större gustaviansk historia. Den var inte ensam i sitt slag. 
Den var en av de tre medaljer som slogs på kunglig befallning till ”hugkomstens 
bewarande af 1772 års lyckeliga Regements förändring”. Dessa tre medaljer ingick 
i sin tur som ”nummer 22, 23 och 24” i en sammanhängande svit av medaljer – en 
medaljhistoria – över Gustav III:s liv och regering.3

Medaljhistorien
När Gustav III i januari 1782 drog upp riktlinjerna för arbetet med sin medalj historia 
var ambitionen tvåfaldig. Dels skulle en svit av medaljer över, som det hette, ”märk-
värdigare” händelser under hans liv och regering sammanställas. Ett urval av redan 
slagna medaljer skulle kompletteras, och nya medaljer skulle kontinuerligt slås över 
framtida händelser. Dels skulle hela medaljsviten graveras som kopparstick och 
ges ut i ett praktfullt planschverk med titeln Skåde-penningar öfver de Förnämsta 
Händelser som tillhöra Konung Gustaf III:s Historia. Varje medalj skulle där av-
bildas och förses med förklarande beskrivningar av det symboliska bildspråket och 
svenska översättningar av de latinska texterna. Till varje plansch skulle därtill fogas 
en så kallad ”historisk beskrivning” – en berättande text som närmare beskrev den 
händelse som medaljen slagits över.4

Anslaget var storslaget. Det saknade egentligt motstycke i svensk medaljkonst. 
Förebilden var Ludvig XIV:s monumentala ”histoire métallique”: en svit av 318 
medaljer som vid sekelskiftet hade utgivits i planschverket Médailles sur les princi-
paux événements du règne de Louis le Grand.5 Gustav III:s användning av medalj-

3 Riksarkivet (RA): Sparresamlingen, E 5485, Fredr. Sparres bref och handlingar rörande Gustaf III:s 
medaljhistoria, Kungl. brev 30/1 1782 (I:1) samt Memorial 25/4 1785 (V:4).
4 Alm, Kungsord, s. 53–58. Se även Herman Schück, Kgl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Dess Förhistoria och Historia 5 (Stockholm 1936), s. 652 f.; Schück, Kgl Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. Dess Förhistoria och Historia 6 (Stockholm 1943), s. 133 f.; Tamás Sárkány 
& Lars O. Lagerqvist & Ian Wiséhn, Gustav III:s medaljhistoria (Stockholm 1992), passim; Leif 
Landen, Gudmund Jöran Adlerbeth. En biografi (Stockholm 2000), s. 54 f. Planschsamlingar finns, 
såsom lösa blad och/eller bundna i verk, idag bevarade på Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga 
Biblioteket samt Antikvariskt topografiskt arkiv.
5 Angående Ludvig XIV:s medaljhistoria, se Josèphe Jacquiot, ”L’Histoire du règne”, i La Médaille 
au temps de Louis XIV (Paris 1970); Jacquiot, ”’L’Histoire Métallique’ de Louis XIV: sa publication”, i 
La Médaille au temps de Louis XIV (Paris 1970); Peter Burke, En kung blir till. Myter och propaganda 
kring Ludvig XIV (Stockholm 1996), s. 31, 113, 121, 134–138. Gustav III var för övrigt inte den ende 
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konsten speglade det allmänna uppsving för den kungliga konstproduktionen som 
utmärkte hans regering. När kungamakten återigen stärktes efter dryga femtio år av 
maktlöshet under frihetstidens riksdagsvälde ackompanjerades makthävdelsen av 
en medial mobilisering. Gustav III var en synnerligen propagandamedveten kung. 
Hans storhet iscensattes dagligen genom drivna ceremonier och praktfullt hovliv i 
majestätiskt arrangerade miljöer, och hans äreminnen och historia målades i olja, 
höggs i sten, komponerades i toner, skaldades i rim, trycktes på papper samt – och 
inte minst – graverades i metall.6

Arbetet med medaljhistorien blev ett stycke gustaviansk historia i sig. Det sys-
selsatte en omfattande apparat. Som arbetsledare och samordnare fungerade friherre 
Fredrik Sparre, en av kungens nära förtrogna. För utformandet av medaljerna ansva-
rade Vitterhetsakademien, som 1786 omvandlades till en medalj- och inskriptions-
akademi efter franskt mönster, under ledning av sin sekreterare, riksantikvarien Gud-
mund Jöran Adlerbeth. Under Sparre och akademien arbetade så projektets kader av 
konsthantverkare. Här återfinns tidens mest namnkunniga herrar. Bland medaljgra-
vörerna stod Gustav Ljungberger och Carl Gustaf Fehrman för merparten av grave-
randet, men även Carl Enhörning och Lars Grandel lämnade bidrag. Flera av medalj-
förlagorna ritades av medaljgravörerna själva, men för detta engagerades också andra 
framstående konstnärer i kungens sold, däribland Louis Masreliez. För planschgrave-
randet stod så kopparstickaren Jacob Gillberg, också han ansedd som den främste av 
sitt skrå. Vid hans död 1793 övertogs arbetet av hovgravören Martin Heland.7

som följde Ludvig XIV:s exempel. I hans samtid lät Katarina II inleda ett projekt med en liknande 
medaljhistoria över sin regering, och kring sekelskiftet lät Napoleon sammanställa en över sin. Se 
Jevgenia Stjukina, ”Katarina II och den ryska medaljkonsten”, i Katarina den stora & Gustav III, 
red. Magnus Olausson (Stockholm 1998), s. 313 f. respektive Anthony Griffiths, ”The Design and 
Production of Napoleon’s Histoire Métallique. Part I”, The Medal (Spring 1990); Griffiths, ”The 
Origins of Napoleon’s Histoire Métallique. Part II”, The Medal (Autumn 1990), samt Griffiths ”The 
End of Napoleon’s Histoire Métallique. Part III”, The Medal (Spring 1991). Ifråga om Sverige tycks 
planer på en medaljhistoria efter Ludvig XIV:s förebild ha närts kring Karl XII. Se Bo Bennich-
Björkman, Författaren i ämbetet. Studier kring funktion och organisation av författarämbeten vid 
svenska hovet och kansliet 1550–1850 (Uppsala 1970), s. 349 f.
6 Burke, En kung blir till, s. 18. För den politiska kommunikationen kring Gustav III, se Alm, 
Kungsord, s. 29, 53, 175–183. Se även Sven Delblanc, Ära och minne. Studier kring ett motivkomplex 
i 1700-talets litteratur (Stockholm 1965), se särskilt kapitel VII, samt Jakob Christensson, ”Ugglan 
på dumhetens piedestal. Ett bidrag till den politiska allegoriens historia”, i Ugglan i dikt och bild 
(Ugglan 10, 1997), s. 38 f.
7 Se Alm, Kungsord, s. 70–74. Ifråga om medaljförlagor, finns ett flertal av Carl Gustaf Fehrman, 
Gustaf Ljungberger och Louis Masreliez på lösa blad i Nationalmuseums handskriftssamlingar. Se 
exempelvis Nationalmuseum: Handskriftssamlingen, A 67–92/1974. Angående Masreliez arbete, se 

MIKAEL ALM



5EN GUSTAVIANSK HISTORIA

Arbetet var påtagligt toppstyrt. Sparre höll kungen fortlöpande informerad via 
memorial och rapporter, och akademien skickade regelbundet in protokollsutdrag 
för kungens kännedom. I motsatt riktning – till Sparre och akademien – gick en lika 
strid ström av kungliga brev med än befallningar om nya medaljer, än nådiga gil-
landen av uppgivna förslag, än anbefallda ändringar av desamma. Ingenting gjordes 
förrän det underställts Gustav III:s granskning och fått hans godkännande. Kungen 
var alltså själv i hög grad regissören bakom sin egen historia.8

Under det följande decenniet tog medaljhistorien successivt form. Med Gus-
tav III:s död 1792 fick den sitt naturliga slut. Händelsen blev föremålet för svitens 
etthundrationde och sista medalj. Medaljerna fördelade sig på 95 olika händelser 
under kungens fyrtiosexåriga liv och tjuguettåriga regering. Arbetet var vid tiden 
för kungens död tämligen långt gånget: dryga sextiotalet medaljer hade slagits, och 
kring 80 av planschverkets medaljplanscher hade graverats (planscher graverades 
med andra ord av medaljer som ännu inte slagits). Planschverkets historiska be-
skrivningar förelåg i handskrivet manus, samtliga författade av Adlerbeth och fler-
talet – som det hette – för ”Konungen upläste och justerade”.9

Det var en stor och ärofylld historia som växte fram. Ämne fogades till ämne 
likt byggstenarna i ett monument, och medaljkonstens rika arsenal av ord och bilder 
samverkade i en förhärligande bild av kung Gustav III:s historia.

Medaljernas historia
et extitit lux – Och det vart ljus. Med dessa Bibliska ord, hämtade från Första 
Mosebokens skapelseberättelse, inramas medaljhistoriens första händelse: kungens 
födelse 1746 (nr 2). Ordens storvulna parallell mellan Guds skapande av solen och 
prinsens födelse återkommer i bildkompositionen: en uppstigande sol, som med 
sina välgörande strålar förjagar ett molntäckt mörker på himlavalvet.10

Det panegyriska anslaget går igen i den andra medaljen över samma ämne (nr 1). 

även Carl David Moselius, Louis Masreliez. Med en inledning om Adrien och Jean Baptiste Masreliez’ 
verksamhet på Stockholms slott (Stockholm 1923), s. 55, och där anförda arkivsamlingar.
8 Alm, Kungsord, s. 71 f.
9 Alm, Kungsord, s. 73 f. Citatet är hämtat från ett memorial av Sparre 1798; se RA: E 5485, 
”Memorial” 28/1 1798.
10 KMK: K IIIa:15, Hd 3.  KMK: K IIIa:15, Hd 3. Bibeln, Första Moseboken 1:3. För denna och andra frihetstida medaljer med 
anledning av prinsens födelse, se Marie-Christine Skuncke, Gustaf III. Det offentliga barnet. En prins 
retoriska och politiska fostran (Stockholm 1993), s. 71–78. Se även Bror Emil Hildebrand, Sveriges 
och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer 2 (Stockholm 1875), 
s. 89 f., 139–141.
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messis augusta – En upphöjd skörd – förklarar legenden, och frånsidans bild visar 
Sverige såsom en antikt draperad kvinna, sittande på en klippa med ett lejon vid 
sin sida. Föremålet för glädjen framgår av den sköld hon håller i vänster hand: dess 
sedvanliga tre kronor har ersatts med prinsens namn i form av bokstaven ”G”. I 
hennes högra hand återfinns ännu en kärnfull symbol: en sädeskärve. Den anspelar 
naturligtvis på legendens ordalydelse – prinsen var Sveriges skörd av föräldrarnas 
förening. Men den anspelar samtidigt på den strimma Vasablod som rann i den Hol-
stein-Gottorpska dynastin. Här återfinns ett exempel på den historiserande retorik 
som fördes kring Gustav III från födslostund, och som skulle förbli framträdande 
kring honom: han var den ”tredje gustaven” som i Gustav I:s och Gustav II Adolfs 

Fig. 2. Gustav III. Konstnär: D. Fehrman. Hildebrand nr 3. UUM inv. nr 201 162.

Fig. 3. Adolf Fredrik. Konstnär: D. Fehrman. Hildebrand nr 10. UUM inv. nr 201 071.

MIKAEL ALM
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efterföljd skulle återupprätta den svenska äran. Efter den förstes sextonde sekel och 
den andres sjuttonde, randades den tredjes artonde.11

Preludium
Medaljernas ord och bilder samverkar i gestaltandet av den glädje och de stora 
förhoppningar som fästes vid den unge prinsen. Temana från födelsemedaljerna 
återkommer. Den första av de två medaljerna över hans femtonde födelsedag 1761 
(nr 3) visar exempelvis glädjens sinnebild, en stående kvinna med en stav i ena 
handen och en krans i den andra. I legenden, laetitiae crescenti, kopplas medaljens 
föremål – prinsens tilltagande ålder – till en ”tillväxande glädje”.12 Medaljen över 
hans besök vid Kungliga myntet 1762 (nr 5) kan exemplifiera de historiserande ton-

11 Hildebrand,  Hildebrand, Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, s. 89. Legenden messis augusta 
översätts i planschverket till En dyrbar skörd. UUB: Z 17, nr 1. För den historiserande retoriken kring 
Gustav III som kronprins, se Delblanc, Ära och minne, s. 137–143; Skuncke, Gustaf III, s. 67–82.
12 KMK: K IIIa:15, Hd 4. UUB: Z 17, nr 3. KMK: K IIIa:15, Hd 4. UUB: Z 17, nr 3.

Fig. 4. Gustav III. Konstnär: D. Fehrman. Hildebrand nr. 4. UUM inv. nr 201 163.

Fig. 5. Gustav III. Hildebrand nr 5. UUM inv. nr 201 097.
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gångarna. Frånsidan upptas av en legend i fyra rader: claris nomen virtutibus aeq-
vat, alltså Hans dygder är lika lysande som hans namn.13 Här ges också ett exempel 
på medaljkonstens många tolkningslager. Orden är hämtade från Ovidius dikt till 
den romerske ädlingen och konsuln Cotta Maximus, som hyllas för att just balan-
sera sitt stora namn och sin höga börd med ädla egenskaper och stora dygder. För 
den bildade betraktaren öppnade legenden alltså en vidare tolkningshorisont: jämte 
de stora gustavianerna sammanflätades Gustav III:s historia med den romerska his-

toriens namnkunniga gestalter.14

Ungdomsårens medaljer bildar ett slags preludium 
till Gustav III:s egen regering: i ord och bild gestalta-
des kungaämnet, den blivande regenten. Medaljhisto-
riens förhärligande beskaffenhet stannade inte vid de 
enskilda medaljernas utformning. Den formligen ge-
nomsyrar dess uppbyggnad. De ovan anförda medal-
jerna är exempel på de äldre, frihetstida medaljer som 
inkorporerades i medaljhistorien. De hade alla utfor-
mats av Carl Reinhold Berch, och flertalet hade grave-
rats av Daniel Fehrman.15 Till detta urval av befintliga 
medaljer kom dock ett antal medaljer som utformats i 

efterhand. Medaljernas historieskrivning var påtagligt retroaktiv: av de inalles 60 
medaljer som behandlar tiden före projektstarten 1782 har drygt hälften utformats 
i efterhand.16

Medaljhistoriens preludium till Gustav III:s egen historia var alltså till sin upp-
byggnad en synnerligen tillrättalagd historia: befintliga medaljer användes i den 
mån de bedömdes lämpliga, medan historien i övrigt kompletterades och justerades 
i enlighet med projektets propagandistiska syften.

Den panegyriska tonen i de i efterhand tillkomna medaljer känns igen från de 
äldre. I centrum för medaljen över hans utrikes bildningsresa 1770 – tillkommen 

13 KMK: K IIIa, Hd 5. UUB: Z 17, nr 5. KMK: K IIIa, Hd 5. UUB: Z 17, nr 5.
14 Ovidius Epistulae ex Ponto II:3.1. Angående tidens deviskonst, och dess nära – ofta drivna – 
samspel mellan litterära traditioner, sentensers ursprungliga kontext och hyllningens föremål, se 
Hans Helander, ”Latinet på Vetenskapsakademiens medaljer” (opublicerat manus). Ett stort tack till 
professor Helander som generöst har ställt denna uppsats, liksom sin kunskap om tidens deviskonst 
och antikens auctorer, till mitt förfogande.
15 Hildebrand,  Hildebrand, Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar 2, s. 89, 140–143.
16 Se Alm,  Se Alm, Kungsord, s. 72 f. samt (för tiden för medaljernas tillkomst, här och i det fortsatta) Bilaga 
1.

Fig. 6. Gustav III. Konstnär: 
C.G. Fehrman. Hildebrand nr 
10. UUM inv. nr. 201 099.
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först tretton år senare, 1783 – står exempelvis återigen hans stora och för framtiden 
lovande egenskaper (nr 12). Frånsidan visar en vandrande Herkules, igenkänd på 
sin påk och lejonhud, på väg upp för en smal och stenig väg mot ett starkt lysande 
tempel: Ärans tempel. longarum haec meta viarum – Detta är målet för hans lång-
väga vandring  – lyder legenden. Orden kopplar bilden till en annan hjältesaga om 
en likaledes mödosam vandring. Den är hämtad från Vergilius epos om Aeneas färd 
från Trojas ruiner till italienska Latium, där hans ättling Romulus sedermera grun-
dade Rom. Till skapelseberättelsens lyskraft, glädjens sinnebilder och historiska 
paralleller till svenska gustaver och romerska heroer fogas alltså den antika sago-
världens hjältar: Herkules och Aeneas ädelmod får gestalta den blivande kungens 
egenskaper och förehavanden. Även han, berättar medaljen, vandrade med dygden 
genom mödor i sina förberedelser för kungatronen och en framtida ära.17

Men det finns också tydliga politiska motiv i medaljernas retroaktiva historie-
skrivning. Frihetstidens historia skrevs (eller snarare: graverades) bokstavligen om. 
Ett exempel är medaljen över den stormiga abdikationskrisen 1768, då Adolf Fred-
rik framtvingade rådets riksdagskallelse (nr 10). Medaljen avser alltså en i högsta 

grad frihetstida händelse; åtsidan pryds också av Adolf Fredriks bröstbild. Men den 
tillkom först 1784, alltså sexton år efter händelsen och hela tretton år efter Adolf 

17 KMK: K IIIa:15, Hd 10. UUB: Z 17, nr 12. Vergilius  KMK: K IIIa:15, Hd 10. UUB: Z 17, nr 12. Vergilius Aeneis III:714. Legenden longarum haec 
meta viarum översätts i planschverket till den något sammandragna lydelsen Målet för hans långväga 
vandring. UUB: Z 17, nr 12.

Fig. 7. Adolf Fredrik. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 46. UUM inv. nr 201 080.
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Fredriks död. conservata respublica – Riket räddat och bevarat – lyder legenden, 
och bilden visar Adolf Fredrik och kronprinsen, båda på antikiserande manér iförda 
romersk dräkt, invid en låg pelare på vilken regalierna tronar över de fyra ståndens 
insignier. Historien om ett rike på avgrundens rand var naturligtvis fjärran från 
frihetstidens egen, liksom bilden av den kungamakt som kom till dess räddning. 
Detta var en gustaviansk historieskrivning, förenlig med Gustav III:s återupprättade 
furstevälde.18

Till de i efterhand tillkomna medaljerna hör också den över Gustav III:s hem-
komst från sin utrikes resa 1771 (nr 14), graverad av Carl Gustav Fehrman 1784. 
Den utgör svitens första medalj över Gustav III som kung; gustavus princeps haer 
regni sveciae har förbytts i gustavus iii d. g. rex sveciae i titulaturen kring åtsidans 
bröstbild. Hans regerings början ges en nog så panegyrisk inramning. Frånsidan 
visar Solen som en ljusomstrålad yngling i en antik vagn dragen av fyra vita häs-
tar. Vagnen skär tvillingarnas tecken på himlavalvet, och under ekipaget syns en 
glob märkt med tre kronor. Zodiaken markerar tidpunkten för kungens hemkomst 
– maj månad – medan de tre kronorna på globen symboliserar målet för hans färd, 
Sverige. Panegyriken når sin fulländning genom legenden: laetatur reverso, alltså 
Gläder sig över hans återkomst (i planschverkets anförda översättning – Gläder 
med sin återkomst – har den panegyriska poängen förstärkts genom en oegentlig 
men effektfull subjektsförskjutning från ett Sverige som gläder sig till en kung/sol 

18 UUB: Z 17, nr 10. Se även Hildebrand,  UUB: Z 17, nr 10. Se även Hildebrand, Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar 2, 
s. 114 f.

Fig. 8. Gustav III. Konstnär: C.G. Fehrman. Hildebrand nr 11. UUM inv. nr 201 167.

MIKAEL ALM



11EN GUSTAVIANSK HISTORIA

som gläder).19 Liksom solens återkomst efter vinterhalvårets mörker, sprider alltså 
den hemvändande kungen ljus och värme över riket. Budskapet känns igen: kungen 
framträder som den välgörande kraften i frihetstidens mörka och frostnupna poli-
tiska landskap.

Medaljen exemplifierar också medaljkonstens många tolkningslager. Bilden av 
Solen som i sin vagn genomfar zodiaken hade nämligen en nära motsvarighet i 
Ludvig XIV:s medaljsvit, närmare bestämt den medalj som i två snarlika versioner 
slogs till åminnelse över hans regeringstillträde 1661. Solen far där genom jung-
fruns tecken, globen är märkt med franska liljor och legenderna lyder gallia felix 
(Det lyckliga Frankrike) respektive assidvitas (Uthållighet eller Beständighet).20 
Valet av bilder kunde liksom valet av ord öppna för paralleller mellan det aktuella 
ämnet och historiska storheter. Ludvig XIV:s medaljer var också, jämte ”Romerska 
penningar” och andra antika förebilder, återkommande som referenspunkter i Ad-
lerbeths och Vitterhetsakademiens uppgivna medaljförslag. Valet av att låta medal-
jen över förvärvet av ön Saint-Barthélemy (nr 76) prydas av en bevingad yngling 
som flyger över en avbildning av ön motiverades exempelvis uttryckligt med att 
”Chartor och grundritningar förekomma ofta i Ludvig XIV:s medaille-suite”.21

I detta specifika fall – medaljen över hemkomsten 1771 – blev parallellen syn-
nerligen slagkraftig för den numismatiskt bevandrade betraktaren: den nyblivne 
kung Gustav III:s hemkomst till sin regerings början kopplas via medaljernas visu-
ella likhet till den store Ludvig XIV:s regeringstillträde och det personliga styrets 
början, och i förlängningen till den ärofulla regeringstid och kulturella guldålder 
som därefter följde.22

Crescendo
Gustav III:s ceremoniella upphöjelse till kung – kröningen 1772 – blev föremål för 
två medaljer i sviten. Antalet speglar naturligtvis, liksom ifråga om hans födelse, 
den vikt som lades vid händelsen. De två medaljernas respektive utformning 

19 KMK: K IIIa:15, Hd 11. UUB: Z 17, nr 14. KMK: K IIIa:15, Hd 11. UUB: Z 17, nr 14.
20  La Médaille au temps de Louis XIV (Paris 1970), s. 329, 331 (katalogposter nr 489, 490).
21 För Adlerbeths projekteringar, se RA: E 5485. För det citerade exemplet, se ”Författningar av  För Adlerbeths projekteringar, se RA: E 5485. För det citerade exemplet, se ”Författningar av 
Projecter til Skådepenningar hörande till H. Mts Konung Gustaf III:s Historia” i nämnda samling, 
mapp ”Adlerbeth G. G.”.
22 Angående tidens föreställningar om historiens kulturella guldåldrar, se Delblanc,  Angående tidens föreställningar om historiens kulturella guldåldrar, se Delblanc, Ära och minne, 
s. 154. Dessa guldåldrar var till antalet fyra: antikens Grekland under republiken, Rom under Augustus, 
renässansens Italien under påvarna Julius II och Leo X samt Frankrike under Ludvig XIV.
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exemplifierar medaljkonstens två huvudsakliga bildtyper, i tiden kallade ”sanna” 
respektive ”diktade”.23 Den första medaljen (nr 18) är ett exempel på en ”sann” 
bild, det vill säga en realistisk bild som verklighetstroget avbildar den händelse som 
medal jen avser. Frånsidan visar helt sonika kungen till häst såsom han såg ut när 
han efter kröningen lämnade Storkyrkan i procession, iförd full kröningsmundering 
med kronan på huvudet, manteln över axlarna och spiran i handen.24 Den andra 

23 Se exempelvis Gudmund Jöran Adlerbeth, ”Anmärkningar Rörande Det som förnämligast bör i  Se exempelvis Gudmund Jöran Adlerbeth, ”Anmärkningar Rörande Det som förnämligast bör i 
akt tagas vid Skådepenningars upgifvande”, i Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens 
Handlingar 2 (Stockholm 1791), s. 129–154.
24 KMK: K IIIa:15, Hd 15. UUB: Z 17, nr 18. Legenden  KMK: K IIIa:15, Hd 15. UUB: Z 17, nr 18. Legenden patriae cura salusqve tuae (Ditt fäderneslands 

Fig. 9. Gustav III. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 15. UUM inv. nr 201 169.

Fig. 10. Gustav III. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 17. UUM inv. nr 201 170.
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medaljen (nr 19) upptas istället av en ”diktad” bild: en allegorisk komposition 
där sinnebilder och historiska eller mytologiska motiv ställdes i analogi med den 
avsedda händelsen. Kungens ”G” på en krönt sköld omgiven av sinnebilder för 
bergsbruket får tillsammans med legenden tibi munera montes (Bergen tillägnar dig 
offer) förmedla bilden av glädje och framtidshopp.25

Men det är inte kröningen som markerar höjdpunkten i Gustav III:s maktöver-
tagande efter ungdomsårens preludium. Medaljhistoriens verkliga crescendo utgörs 
istället av statskuppen, och den stora historia om rikets räddning från undergång 
som framträder i den inledningsvis beskrivna medaljen, där Gustav III:s förehavan-
den vävs samman med den antika hjältesagan om Perseus hjältemod. Statskuppen 
blev, som sagt, föremål för hela tre medaljer, och de följande två utgör variationer 
på samma stora och heroiska frälsartema.

På den andra medaljen (nr 24) står segern, bokstavligen, i centrum. Frånsidan 
visar den bevingade Segergudinnan – Victoria – med en palmkvist över vänster arm 
och en höjd krans i höger hand.26 Detta var en väl etablerad sinnebild i tidens alle-
goriska konst, men den var vanligen nyttjad för krigiska ämnen och till åminnelsen 

omsorg och väl) kan läsas som en utveckling av Gustav III:s valspråk, ”Fäderneslandet”. Också 
svitens medalj över drottningens kröning (nr 20) visar, i nära korrespondens med den över kungens, 
en sann bild: frånsidan visar Sofia Magdalena stående, iförd kröningsdräkt, med kronan på huvudet, 
spiran höjd i höger hand och äpplet vilande i den vänstra. Legenden lyder magnorum soboles regum 
(Stora konungars avkomma). UUB: Z 17, nr 20. 
25 KMK: K IIIa:15, Hd 17. UUB: Z 17, nr 19. KMK: K IIIa:15, Hd 17. UUB: Z 17, nr 19.
26 KMK: K IIIa:15, Hd 19. UUB: Z 17, nr 24. KMK: K IIIa:15, Hd 19. UUB: Z 17, nr 24.

Fig. 11. Gustav III. Konstnär: C.G. Fehrman. Hildebrand nr 19. UUM inv. nr 201 171.
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av militära slag, fälttåg och segrar. Så hade Octavianus (Augustus) rest en staty av 
Victoria i curian på Forum Romanum efter segern över Antonius i Egypten, och så 
hade flera av Ludvig XIV:s krigiska bragder förevigats på medaljer med snarlika 
kompositioner.27 De martialiska referenserna var naturligtvis medvetna, och effekt-
fullt anpassade till ämnet. Legenden – maxima incruenta – beskriver exempelvis 
statskuppen med krigiska undertoner som den ”största” segern, men tillägget ”utan 
blodspillan” klargör dess civila karaktär och fredliga förlopp. På motsvarande vis 
har Segergudinnans sedvanliga krigiska lagerkrans ersatts av en eklövskrans, en så 
kallad ”corona civica” eller medborgerlig krans. Enligt antikens bruk hade sådana 
tilldelats dem som räddat medborgare i livsfara.28 Den antika referensen klargörs 
också i exerguen: ob cives servatos, För medborgares räddning. Här återfinns så-
lunda räddartemat: riksfrälsaren Gustav III, som i Perseus skepnad räddar Andro-
meda/Sverige i den första medaljen, gestaltas här med referenser till antikens trium-
fatoriska formspråk och hjältesymboler.29

På den tredje medaljen gestaltas rikets räddning och den kungliga bragden med 
referenser till den bibliska mytologien i form av den gammeltestamentliga berättel-
sen om Simsons hjältemod och bedrifter. Bilden visar Simson, med sitt utväxta hår, 
i den stund som han sliter sig fri från de senor med vilka filistéerna bundit honom. 
Legenden återger Bibeltexten: velut igne adusta cecidere vincula, Banden föll av 
honom liksom av eld förtärda. Befrielsebudskapet är uppenbart, men utformningen 
tillåter en effektfull betydelseglidning som lände ytterligare kraft åt budskapet: i 
Simsons gestalt förenas Gustav III som frigjorde sig från sina hindrande konstitu-
tionella fjättrar med Sverige som – därigenom – befriades från sitt tyngande ok.30

Den svartmålande bilden av frihetstidens ständervälde var en integrerad del av 
den förhärligande historien om Gustav III och statskuppen.31 Där han själv fram-
ställs som en räddande Perseus, en segrare som räddar medborgaren och en Simson 
som sliter sig fri från sina fjättrar blir det störtade ständerväldet – i analogi – det fas-

27 För Augustusstatyn, se exempelvis Tullia Linders,  För Augustusstatyn, se exempelvis Tullia Linders, Vem är vem i antikens Grekland och i Romarriket 
II (Stockholm 2003), s. 349. För Ludvig XIV:s medaljer, se La médaille au temps de Louis XIV (Paris 
1970), exempelvis s. 277 (katalogposterna 378, 379, 381).
28 Se exempelvis Ittai Gradel,  Se exempelvis Ittai Gradel, Emperor Worship and Roman Religion (Oxford 2002), s. 49 f.
29 Kransens art klargörs också i planschverket förklarande text: det är ”en så kallad medborgerlig  Kransens art klargörs också i planschverket förklarande text: det är ”en så kallad medborgerlig 
Krants af ekelöf”. UUB: Z 17, nr 24.
30 UUB: Z 17, nr 25.  UUB: Z 17, nr 25. Bibeln, Domarboken 16:9. I den nya Bibelöversättningen är ordalydelsen att 
senorna sönderslets ”som om de varit blånor som svetts av eld”. Denna medalj hör till dem som aldrig 
blev slagen, utan där Gillberg graverat planschen efter en konstnärs förlaga.
31 Se Alm,  Se Alm, Kungsord, s. 177–183.
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liga havsodjur som höll Andromeda/Sverige fången, det besegrade onda som hotat 
medborgaren och de förhatliga filistéer som bundit och plågat Simson. Symbolsprå-
kets kontrastverkan mellan kungens godhet och ständerväldets ondska återfinns i de 
retroaktivt utformade medaljerna – vägen mot statskuppen som en rikets frälsning 
bereddes med omsorg. Den medalj som år 1783 slogs och infogades i sviten till 
åminnelse över Gustav III:s ageranden som nybliven kung vid frihetstidens sista 
riksdag 1771 (nr 16) visar exempelvis Minerva Pacifera som med en hand sträcker 
en olivkvist till Sverige medan hon med den andra söker betvinga Tvedräkten – en 
grotesk figur igenkänd på sitt slingrande ormhår och brinnande fackla. I den väl-
görande Minerva Pacifera framträder kungen, medan Tvedräkten – som med sina 
klolika fingrar river i Sveriges tunika – får representera ständerväldet och dess för-
görande partistrider.32

Uppgörelsen med ständerväldet får en mäktig och synnerligen handgriplig final 
i medaljen över den nya regeringsformens antagande (nr 26). Den visar frihetens 

sinnebild som stödjer sig mot en pelare på vilken regeringsformen vilar. libertas 
manens – Den varaktiga friheten – lyder legenden, och i exerguen står proscripta li-
centia, Självsvåldet förjagat. Budskapet är så långt tämligen enkelt: Gustav III har 
återupprättat friheten – hon står bokstavligen lutad mot den nya regeringsformen 
– genom att störta det ”självsvåld” som utmärkt ständerväldet.33

Men för den numismatiskt bevandrade betraktaren – återigen – öppnade utform-

32 KMK: K IIIa:15, Hd 13. UUB: Z 17, nr 16. KMK: K IIIa:15, Hd 13. UUB: Z 17, nr 16.
33 KMK: K IIIa:15, Hd 22. UUB: Z 17, nr 26. KMK: K IIIa:15, Hd 22. UUB: Z 17, nr 26.

Fig. 12. Gustav III. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 22. UUM inv. nr 201 173.
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ningen för en vidgad tolkningshorisont. Den kungliga triumfen förhöjdes ytterligare 
och uppgörelsen med ständerväldet blev än mer handgriplig. Medaljen hade näm-
ligen ett förflutet; den återfinns tidigare i historien. Även frihetstidens makthavare 
hade slagit medaljer till åminnelse av sin historia, och när det kungliga makthäv-
delseförsöket slogs ner 1756 hade riksdagen präglat just denna medalj för att för-
eviga minnet av revolutionsförsökets misslyckande och den ”varaktiga” frihetens 
bestånd. Det var sålunda inte bara den kungliga historien som stod i centrum; därtill 
bemöttes och angreps ständerväldets egen historieskrivning. Genom att använda 
samma medalj – med exerguens proscripta licentia som enda tillägg – kunde stän-
derväldets anspråk på att företräda den varaktiga friheten effektfullt fördömas och 
likaledes effektfullt knytas till den återupprättade kungamakten. Gustav III:s rege-
mente, berättar medaljen, var friare än frihetstidens ständervälde.34

34 Medaljens förhistoria skulle också uttryckligt förklaras i planschverkets förklarande texter; ”Det  Medaljens förhistoria skulle också uttryckligt förklaras i planschverkets förklarande texter; ”Det 
förtjenar anmärckas”, lyder passagen i den historiska beskrivningen, ”att Medaillen No 25 [sic!] på 
Riksens Ständers föranstaltande preglad, äger aldeles lika Revers [=frånsida] med den, som slogs 
1756 öfwer de då afböjda försök till Regeringssättets förändring. På denna af 1772 finnes endast en 
tilläggning af orden: Proscripta Licentia”. KMK: Ämbetarkivet 2, Handlingar rörande planschverket 
över Gustaf III:s medaljer, F XI:1. Alm, Kungsord, s. 134–136. Se även Hildebrand, Sveriges och 
svenska konungahusets minnespenningar 2, s. 101 f., 154 f.; Michael F. Metcalf, ”Den gustavianska 
riksdagen (1772–1809)”, i Riksdagen genom tiderna, red. Nils Stjernquist (Stockholm1985), s. 162.

MIKAEL ALM

Fig. 13. Adolf Fredrik. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 27. UUM inv. nr 200 698.
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Kungagärning
Medaljernas fortsatta historia uppvisar ett brett register av händelser som berättade 
om Gustav III:s majestätiska dygder och ärofyllda bedrifter. Facett efter facett fo-
gades till den stora kungarollen. Där finns de utrikespolitiska ämnena med medaljer 
över kungliga resor, avlagda (och mottagna) statsbesök, ingångna förbund och han-
delsavtal. Gustav III bereds plats i den europeiska storpolitiken, samtidigt som hans 
omsorger om rikets yttre säkerhet lyfts fram. Relationerna med den ryska kejsarin-
nan, Katarina II, ges exempelvis utrymme. Gustav III:s två besök i Ryssland – i S:t 
Petersburg 1777 (nr 48) och i Fredrikshamn 1783 (nr 70) – förevigades med medal-
jer. De fredliga relationerna står i centrum på båda. concordia vicinorum (Endräkt 
mellan grannar) lyder legenden på den förra, vilket på den senare varieras med 
sic populos in pace regunt (Så regerar de sina folk i ljuvlig fred). Också bilderna 
visar variationer på fredstemat. Den första medaljen visar Gustav III och Katarina 
II i romerska dräkter. De stödjer sig på sina respektive rikens vapensköldar (hans 
är trekrönt, hennes pryds av den ryska örnen) och ger varandra handen i en fredlig 
gest.35 På den senare föreställs de istället som antika gudar: kungens plats till vän-
ster har intagits av Apollon med koger och lyra, kejsarinnans till höger av Minerva 
med hjälm och spjut, och i det fredliga handslagets ställe håller gudarna en fredens 
olivkvist i gemensamt grepp mellan sig.36

35 KMK: K IIIa:15, Hd 40. Legenden  KMK: K IIIa:15, Hd 40. Legenden concordia vicinorum översätts i planschverket till den mer 
omständliga lydelsen Nabolig Wänskap. UUB: Z 17, nr 48.
36 UUB: Z 17, nr 70. UUB: Z 17, nr 70.

Fig. 14. Gustav III. Konstnär: C.G. Fehrman. Hildebrand nr. 40. UUM inv. nr 201 180.
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Där finns också raden av dynastiska begivenheter med medaljer över kungliga 
födslar, bröllop och dödsfall. Ett flertal medaljer ägnas exempelvis åt kronprin-
sen Gustav Adolfs uppväxt. På samma sätt som i medaljhistoriens preludium om 
Gustav III:s egen barndom, framhölls den nye tronföljarens lovande egenskaper och 
dygdiga strävanden. Också här fick den antika mytologien lända kraft åt budska-
pen. När kronprinsens uppfostran inleddes (nr 60) fick bilden av den lille gossen 
omgiven av Herkules och Apollon tillsammans med orden in teneris consvescere 
multum est (Lyckligt att få vänjas från späda år) gestalta de höga målen. När han 
1786 examinerades inför ständerna (nr 82) fick bilden av Minerva som överlämnar 
kronprinsen till Svea tillsammans med orden aevi deliciae praesentis spesque fu-
turi (Det närvarande tidevarvets fägnad och det tillstundandes hopp) gestalta de 
gjorda framstegen.37 Motivet upprepades effektfullt på den medalj som slogs över 
kronprinsens andra examination vid 1789 års riksdag (nr 92); prinsens längd har 
ökat med hans tilltagande ålder och legenden fick nu lyda laetitia iterum (Förnyad 
glädje).38

Med krigsutbrottet 1788 fogades ännu en facett till den stora kungarollen: kri-
garen och segerherren. Finska kriget gavs stort utrymme i medaljhistorien. Hela 
sexton medaljer ägnades åt inalles tretton händelser, från krigets början (nr 87) via 
de tre fälttågens omsorgsfullt samlade segrar till lands och till sjöss (nederlag och 
bakslag gavs naturligtvis inget utrymme i en historia som denna) fram till det av-

37 KMK: K IIIa:15, Hd 66. UUB: Z 17, nr 80. KMK: K IIIa:15, Hd 66. UUB: Z 17, nr 80.
38 KMK: K IIIa:16, Hd 73. Någon plansch av denna medalj blev aldrig graverad. KMK: K IIIa:16, Hd 73. Någon plansch av denna medalj blev aldrig graverad.

MIKAEL ALM

Fig. 15. Gustav III. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr. 67. UUM inv.nr 201 191.
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slutande fredsfördraget i Värälä 1790 (nr 104, 105).39 Vitterhetsakademiens strida 
ström av ingivna förslag exemplifierar medaljkonstens arsenal av martialiska ord 
och bilder. Segertroféer av alla de slag fick tillsammans med lagerkransar, Neptunii 
treuddar och Segergudinnor i triumf på erövrade skeppsstävar gestalta de krigiska 
bragderna, medan legender som auspicio et ductu augusti primigenia (Den första 
[segern] under Konungens eget anförande) och debellatori hostium augusto (Till 
konungen som nedlagt fienden) framhöll kungens personliga närvaro och ledarskap 
på slagfälten.40

Där statskuppen utgör historiens crescendo utgör emellertid reformerna dess äm-
nesmässiga tyngdpunkt. Av de 110 medaljerna avser dryga tredjedelen kungliga 
reformer och politiska utspel. Det är en veritabel katalog av kunglig omvårdnad som 
framträder. Sviten berättar om juridiska reformer som tortyrens avskaffande 1772 
(nr 27) och Vasa hovrätts instiftande 1775 (nr 39), om ekonomiska reformer som 

39 Se Mikael Alm, ”Bilden av kriget. Från Puumala till Värälä i Gustav III:s medaljhistoria”,  Se Mikael Alm, ”Bilden av kriget. Från Puumala till Värälä i Gustav III:s medaljhistoria”, 
i Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 
1700–1824, red. Hans Norman (Lund 2000). Se även Lars O. Lagerqvist, ”Fredrikshamns- och 
Svensksundsmedaljerna 1790. Två av Gustav III:s belöningar från ryska kriget 1788–1790”, Svensk 
numismatisk tidskrift 2 (2006).
40 För dessa exempel, se Vitterhetsakademiens protokoll, Antikvariskt topografi sk arkiv (ATA):  För dessa exempel, se Vitterhetsakademiens protokoll, Antikvariskt topografisk arkiv (ATA): K. 
Academiens Protocoller II, 1/3 1791, § 3. De citerade legenderna avser medaljsvitens nr 94 och 105. 
För den sistnämnda, se KMK: K IIIa:16, Hd 83, samt UUB: Z 17, nr 105 (legenden översätts där till Åt 
Konungens ära som nederlagt fienden).

Fig. 16. Gustav III. Konstnär: C.G. Fehrman. Hildebrand nr 83. UUM inv. nr 201 198.
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1773 års myntrealisation (nr 32) och spannmålshandelns frigivande 1774 (nr 37), 
om politiska reformer som återinförandet av 1617 års Riksdagsordning 1778 (nr 54) 
och Förenings- och säkerhetsaktens införande 1789 (nr 91), om sociala reformer 
som arbetshusinrättningen i Stockholm 1773 (nr 31) och privilegieutjämningen 
1789 (nr 93), om ”upplysta” reformer som tryckfriheten 1774 (nr 33) och religions-
friheten 1779 (nr 56) samt om kulturella skapelser som operahusets uppförande 
1782 (nr 64) och Svenska Akademiens inrättande 1786 (nr 81).

Genom detta pärlband av kungliga reformer tecknas bilden av Gustav III som en 
omvårdande och vis reformator. Väl valda legender får tillsammans med medalj-
konstens arsenal av personifikationer, sinnebilder och symboler gestalta hans om-
vårdande föresatser och reformernas välgörande verkan. 

Ifråga om de juridiska reformerna får legender som praesidium innocentiae 
(Oskuldens värn), clementia providens (ordagrant Förutseende mildhet; i plansch-
verket översatt till Vishet och mildhet) och legum tutela et morum (Lagens och 
sedernas hägn) samverka med personifikationer som Rättvisan med sin vågskål och 
Dygden med sitt globförsedda svärd, och symboler som trampade kedjor, romerska 
risknippen och Minervas uggla i tecknandet av Gustav III som rättvisans omvår-
dare.41 Ifråga om de ekonomiska reformerna får – på motsvarande vis – ord som 
aratro dignus honos (Skälig uppmuntran för åkerbruket), redeunt in aurum tem-
pora priscum (ordagrant Tiderna går åter mot guldålder; i planschverket översatt 

41 Legenderna, UUB: Z 17, nr 24, 49, 55. Personifi kationen, UUB: Z 17, nr 55. Symbolerna, UUB: Z  Legenderna, UUB: Z 17, nr 24, 49, 55. Personifikationen, UUB: Z 17, nr 55. Symbolerna, UUB: Z 
17, nr 27, 41, 49.

MIKAEL ALM

Fig. 17. Gustav III. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 62. UUM inv. nr 201 189.
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till Gyllene tider återkommer) och te tuta et aucta parente (Under ditt faderliga 
beskydd trygg och förkovrad) samverka med personifikationer som Myntgudinnor 
och Frikostigheten, mytologiska gestalter som hamnguden Portumnus och handelns 
beskyddare Mercurius samt symboler som ymnighetshorn, forsande springbrunnar, 
jordbruksredskap och kaducéer i tecknandet av Gustav III som näringarnas och det 
ekonomiska välståndets garant.42

Liksom i medaljsviten som helhet är de diktade bilderna i klar övervikt, men 
det finns undantag. Så får det svenska valfiskets välmåga under kunglig omvårdnad 
(nr 34) gestaltas med en realistisk bild av en valjakt från skepp och småbåtar på ett 
böljande ishav, och så får den svenska handelns välmåga under samma omvårdande 
hand gestaltas av en likaledes realistisk vy av Skeppsbron i Stockholm, med angö-
rande och avseglande skepp i hamnen till vänster, kajen belamrad med handelsva-
ror, och ett handelshus med sitt varumagasin till höger (nr 65).43

Bland reformmedaljerna ges också prov på medaljkonstens många tolknings-
lager. Den kungliga äran förstärktes ytterligare genom utformningarnas mer eller 
mindre inlindade referenser till historiska och mytologiska storheter. Så får allego-
riska framställningar av kungen som en antik lagstiftare – en Lykurgos eller Solons 
like – på sin upphöjda tron på medaljen över lagreformerna 1779 (nr 55) ytterli-
gare förstärka bilden av rättvisans garant, och så får referenser till de romerska 
kejsarnas mecenatskap ge extra lyskraft åt hans kulturella skapelser.44 Medaljen 
över operahusets uppförande (nr 64) visar exempelvis sinnebilderna för tragedien 
(en dolk), komedien (en mask) och operan (instrument), medan legenden – munifi-
centia augusti, alltså Kungens frikostighet – enligt Adlerbeths anteckningar var en 
”inskription, som ofta förekommer på Romerska penningar, at beteckna käjsarnas 
sorgfällighet at med präktiga och behagliga Skådespel förnöja folket”.45

Ifråga om mecenatskapet återfinns även framställningen av kungen som en 
Apollon, bland mycket annat musikens och skaldekonstens beskyddare och en fli-
tigt nyttjad referens för dylika ämnen i tidens kungapanegyrik. Medaljen över det 
kungliga beskyddet av Målare- och bildhuggareakademien (nr 45) är ett exempel. 

42 Legenderna, UUB: Z 17, nr 37, 43, 65. Personifi kationerna, UUB: Z 17, nr 43, 30. Mytologi, UUB:  Legenderna, UUB: Z 17, nr 37, 43, 65. Personifikationerna, UUB: Z 17, nr 43, 30. Mytologi, UUB: 
Z 17, nr 40. Symbolerna, UUB: Z 17, nr 28, 30, 32, 43, 46, 50. Legenden aratro dignus honos ges i 
planschverket den mer ålderdomliga lydelsen Billig uppmuntran för åkerbruket.
43 KMK: K IIIa:15, Hd 32, 62. UUB: Z 17, nr 34, 65. KMK: K IIIa:15, Hd 32, 62. UUB: Z 17, nr 34, 65.
44 UUB: Z 17, nr 55. UUB: Z 17, nr 55.
45 RA: E 5485, ”Författningar av Projecter til Skådepenningar hörande till H. Mts Konung Gustaf III:s  RA: E 5485, ”Författningar av Projecter til Skådepenningar hörande till H. Mts Konung Gustaf III:s 
Historia”, mapp ”Adlerbeth G. G.”.
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Frånsidans bild visar en trofé av de fria konsternas sinnebilder – måleriets tavel-
duk på staffli, arkitekturens pelare och linjal samt bildhuggeriets skulpturer – och 
kopplingen mellan kungens omvårdnad och Apollon framträder i legenden: sua mu-
nera laetus apollo, alltså Villigt utdelar Apollon sina gåvor.46 Den som kunde sin 
Vergilius kände igen raden från Aeneiden, i vars tolfte bok Apollon skänker sin lyra 
och båge till den skadade Aeneas i striden mot den onde kung Turnus. Medaljens 
specifika beskaffenhet gav referensen en extra klangbotten: den förärades akade-
mien av kungen som en belöningsmedalj att utdelas i dess pristävlingar. Likt Apol-
lons skänker till den kämpande Aeneas, gav Gustav III alltså skänker till konstens 
strävsamma idkare.47

Ännu ett exempel på historiska referenser ges på medaljen över tryckfrihetsför-
ordningen (nr 33). Frånsidan visar en man i enkel allmogedräkt som sitter lutad mot 

46 KMK: K IIIa:16, Hd 115. I planschverket har legendens översättning justerats något till  KMK: K IIIa:16, Hd 115. I planschverket har legendens översättning justerats något till Wedermälen 
af Apollos välbehag. UUB: Z 17, nr 45.
47 Vergilius  Vergilius Aeneis XII:393. Allan Ellenius har i sammanhanget visat att denna medalj var bland 
dem vars utformning samtida numismatiska kännare som Jonas Apelblad såg anledning att kritisera. 
Samtidigt som devisers och bilders litterära och historiska sammanhang kunde användas för att vidga 
tolkningshorisonterna och fördjupa budskapen, var den bildade betraktarens krav på balans och 
samstämmighet mycket stränga. Apelblad saknade i detta specifika fall samstämmighet dels mellan 
den valda legenden och bilden (den harpa och båge som Apollon i versen gav Aeneas är ej avbildade), 
dels mellan den valda legenden och den händelse som medaljen slagits över (”hvad raport Slika 
föräringar [harpan och bågen] kunna hafva till en Målare och Ritare-Academie, Som sig med helt 
andra göromål befattar, kan jag åtminstone icke finna”). Allan Ellenius, En gustaviansk medaljdebatt, 
Antikvariskt arkiv 23 (Stockholm 1963), s. 19.

MIKAEL ALM

Fig. 18. Gustav III. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 115. UUM inv. nr 201 208.
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en stubbe och spelar på sin pipa. ludere qvae vellem calamo permisit, lyder legen-
den – av Adlerbeth översatt till Mig är tillåtit att med frihet bruka min stämma, men 
mer ordagrant lydande Han tillät mig att spela vad jag ville på min pipa. Scenen och 
legenden är båda hämtade från Vergilius Ekloger. Bondegestalten är herden Tityros, 
som sitter under ett bokträd – på medaljen motsvarat av stubben – och spelar på sin 
flöjt. Föremålet för herdens hyllning – den som Vergilius låter honom prisa för att 
ha återställt friheten – är kejsare Augustus.48

Medaljen ger i sig en kraftigt förskönad bild av de gustavianska tryckfrihets-
förhållandena; det var på intet sätt tillåtet för någon att fritt bruka sin stämma eller 
”spela” vad de ville i Gustav III:s Sverige. Tryckfrihetsförordningen var i sig en 
inskränkning i jämförelse med tidigare förordningar, och det repressiva klimatet 
blev med åren allt hårdare.49 Överförandet av Vergilius hyllning av Augustus till 
Gustav III gav historien en synnerligen förhärligande klangbotten: han var en ny 
Augustus. Den frihet som medaljen gestaltar kopplas via denna underliggande refe-
rens till den senares lysande regering, och – i förlängningen – till den gyllene tidsål-
der för konst och vitterhet som Vergilius skildrar i Eklogernas efterföljande verser.

Historiens slut
Så når medaljhistorien sin slutpunkt: Gustav III:s död 1792 (nr 110). Återigen är det 
en dramatisk scen ur antikens sagovärld som framträder på medaljen. Vi ser Her-

48 KMK: K IIIa:15, Hd 31. UUB: Z 17, nr 33. Vergilius  KMK: K IIIa:15, Hd 31. UUB: Z 17, nr 33. Vergilius Eclogae I:10. Jag följer här och i det följande 
Hans Helanders framförda uttolkning av medaljen i Helander, ”Latinet på Vetenskapsakademiens 
medaljer” (opublicerat manus).
49 För de gustavianska tryckfrihetsförhållandena, se Stig Boberg,  För de gustavianska tryckfrihetsförhållandena, se Stig Boberg, Gustav III och tryckfriheten 1774–
1787 (Stockholm 1951), samt Elmar Nyman, Indragningsmakt och tryckfrihet 1785–1810 (Stockholm 
1963).

Fig. 19. Gustav III. Konstnär: G. Liungberger. Hildebrand nr 31. UUM inv. nr 201 109.
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kules apoteos. ”Hercules Musagetes”, lyder planschverkets förklarande text, ”var 
namnkunnig för stora gärningar och för sin kärlek till Wettenskaperne och de vackra 
Konsterne. På spetsen af berget Œta är et brinnande Bål, hvarutur Herculis Genius 
upfar mot Himmelen. Ofvanföre: Man begynte se huru Stor han varit. Nedanföre: 
den 29 Martii 1792”.50

Legenden – maiorqve videri coepit (mer exakt översatt: Han började synas 
större) är hämtad från Ovidius Metamorfoser och skildringen av Herkules apoteos, 
alltså hur han vid sin död genomgick en metamorfos och upptogs som en gud i 
Olympen. Efter ett liv av storverk och otaliga bragder besteg sagans Herkules, i 
svåra plågor efter att ha förgiftats av sin ångerfulla hustru, berget Oeta där han lade 
sig på ett brinnande bål för att dö. När lågorna förtärt hans jordiska kropp uppen-
barade sig – såsom orden lyder – hans verkliga storhet, och hans ande steg – såsom 
bilden föreställer – med röken upp mot himlen, där han tog plats bland gudarna.51

Historiens slutpunkt blev panegyrikens höjdpunkt. Medaljen skulle, enligt 
planschverkets fortsatta text, tjäna som en ”påminnelse om Gustaf IIIdjes märkwär-

50 UUB: Z 17, nr 110. UUB: Z 17, nr 110.
51 KMK: K IIIa:16, Hd 93. Ovidius  KMK: K IIIa:16, Hd 93. Ovidius Metamorphoses IX:269 f. Denna medalj utformades inte av 
Adlerbeth (fast han enligt egen utsago ”önskade” att han gjort det), utan av lektor Johan Murberg, som 
”emottog Academiens wäl förtjänta tacksägelser och lyckönskan till en så hedrande upgift”. ATA: K. 
Academiens Protocoller II, 10/4 1792, § 3. Angående Adlerbeths beundran för den ”sköna medaljen”, 
se Landen, Gudmund Jöran Adlerbeth, s. 55, not 29. Angående medaljen, se även Elsa Lindberger, 
”Gustav III och Herkules”, Svensk numismatisk tidskrift 4/5 (1992); Ingrid Söderhamn, ”Som Apoteos 
betraktad… Scenografin till Gustav III:s likfärd tolkad ur ett källkritiskt perspektiv”, opublicerad 
licentiatavhandling vid Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet (1997), s. 20 f.

MIKAEL ALM

Fig. 20. Gustav III. Konstnär. C.G. Fehrman. Hildebrand nr 93. UUM inv. nr 201 201.
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diga Lefnad, bedröfliga död, och stora Egenskaper”.52 Parallellerna mellan kungens 
död och Herkules apoteos får gestalta eftermälet. Herkules storverk och bragder 
får minna om Gustav III:s stora kungagärning och hans kvalfyllda död om kungens 
utdragna dödskamp efter skottet på operamaskeraden. Själva apoteosen – Herkules 
slutliga triumf – markerade så den panegyriska höjdpunkten: också Gustav III hade 
genom sina ädla egenskaper och stora gärningar vunnit odödlighet. Han var stor i 
livet, berättar medaljen i analogi med myten, och i döden syntes han ännu större. 
Apoteosens historiska närvaro i den romerska kejsarkulten gav naturligtvis pane-
gyriken och Gustav III:s symboliska upphöjelse till gud en extra klangbotten. Att 
efter döden upphöjas till gud var den yttersta hedersbetygelsen under kejsardömet. I 
den historiskt bevandrade betraktarens ögon vidgades sålunda tolkningshorisonten 
ytterligare: genom sin herkuleanska apoteos sammanflätades Gustav III:s liv och 
regering med antikens stora kejsare – bland dem Caesar och Augustus – vars storhet 
i livet hade förärat dem upphöjelsen till divus (den gudomlige) i döden.53

Gustav III:s död kom att markera historiens slut i en dubbel bemärkelse. Medal-
jernas historia slutade där, men det blev också början på slutet för medaljprojek-
tets historia. Medaljhistorien blev aldrig fullbordad. Projektet inhiberades av för-
myndarregeringen efter Gustav III:s död för att sedan återupptas igen av Gustav IV 
Adolf som myndig. Men det förde en tynande tillvaro i skuggan av kungens stränga 
sparsamhetspolitik och napoleonkrigens raseri. Arbetet kom aldrig så mycket längre 
än vid tiden för Gustav III:s död. Ytterligare en handfull medaljer blev slagna och 
ytterligare en dryg handfull planscher blev graverade. Medaljernas monument blev 
förvisso nog så storslaget. Gustav III är med råge den mest ”medaljerade” kungen i 
den svenska regentlängden. Med projektets vidlyftiga ambitioner i beaktande blev 
emellertid det ett monument med många luckor; flera av de planerade medaljerna 
blev aldrig slagna och planschverket blev aldrig utgivet.54

52 KMK: F X:1, nr 110. KMK: F X:1, nr 110.
53 Se exempelvis Gradel,  Se exempelvis Gradel, Emperor Worship, passim. Anspelningarna på den romerska kejsarkulten 
återfinns för övrigt i full kraft på en annan, senare tillkommen, medalj över den döde Gustav III. Sedan 
han själv tillträtt tronen som myndig kung lät nämligen Gustav IV Adolf hylla fadern med uttryckliga 
referenser till Caesar. Åtsidan visade faderns bröstbild, men det sedvanliga gustavus iii har ersattes 
med divo gustavo (Åt den gudomlige Gustav). Frånsidan visade en strålande stjärna med påskriften 
i[ulio] caesari virtvtib[us] et fato similis (Lik Julius Caesar i dygder och öde). Symboliken anspelade 
på Ovidius skildring av hur Caesar efter sin våldsamma död (också han mördades som bekant av sina 
egna undersåtar) upptogs bland gudarna, och i gestalt av en stjärna steg upp på himlavalvet. KMK: K 
IIIa:16, Hd 101. Ovidius Metamorphoses XV:855–865.
54 Alm,  Alm, Kungsord, s. 56. Se även Schück, Kgl.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 6, s. 148 f.; 
Sárkány, Wiséhn & Lagerqvist, Gustav III:s medaljhistoria, s. 24.
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När Gustav IV Adolf en iskall januarimorgon 1808 bevistade avtäckningen av 
Gustav III:s staty på Skeppsbron – en händelse som för övrigt blev föremål för en 
av hans egna medaljer – uppenbarade sig ett sista spår av faderns medaljprojekt 
bland de många hyllande arrangemangen. På kungens bord vid den festliga bal som 
borgerskapet anordnade på Börshuset stod nämligen en modell av statyn, omgiven 
av omsorgsfullt arrangerade bleckskivor med grisaillemålade motiv hämtade från 
medaljhistoriens medaljer.55 Men den regim som Gustav III grundat, och som me-
dalj historien syftat till att förhärliga, stod vid det laget på undergångens rand. Dryga 
året senare – i mars 1809 – var den gustavianska historien all.

En ny tid tog vid, och det stora medaljprojektets tid var definitivt förbi.

Summary
Starting in the late 1770’s, the Swedish royal medallic art was organised within a 
grandiose project aiming at a medallic history of the life and reign of King Gustav 
III, closely imitating the example set by French King Louis XIV at the turn of the 
century. Pursuing the parallel histories of the medallic project itself and the history 
narrated on the medals, this article investigates the panegyric forms of the age and 
the mobilisation of the rich and nuanced arsenal of images and words provided by 
the medallic medium.

Anm 1. Latinet på här behandlade medaljer finns också tillgängligt i en modernare översättning på 
http://www.myntkabinettet.uu.se/latinoversattningar.php. 

55 Ian Wiséhn, ”Högstsalig Konungens minnesvärda bedrifter ihågkomna”,  Ian Wiséhn, ”Högstsalig Konungens minnesvärda bedrifter ihågkomna”, Nordisk numismatisk 
unions medlemsblad 3 (1996).

MIKAEL ALM
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1746 (1) Prins Gustafs födelse
(2) Samma Ämne

1761 (3) Kronprinsens födelsedag
(4) Samma Ämne

1762 (5) Kronprinsen beser myntet
1764 (6) Kronprinsen, Upsala Acadmies Cantzler
1766 (7) Kronprinsens förmälning

(8) Samma Ämne
1768 (9) Kronprinsens resa till Bergs lagen

(10) Kronprinsens nit för Fäderneslandet
1770 (11) Kronprinsen deltager i en Silfvergrufva

(12) Kronprinsens utrikes resa
1771 (13) Konung Adolph Fredrics död

(14) Konung Gustaf III:s hemkomst
(15) Vetenskaps Academien beskyddad
(16) Konungens omsorg, att förena partierna

1772 (17) Patriotiska Sällskapet stadfäst
(18) Konungens kröning
(19) Samma Ämne
(20) Drottningens kröning
(21) Wasa Orden stiftad
(22) Samma Ämne
(23) Regeringsförändringen
(24) Samma Ämne
(25) Samma Ämne
(26) Regeringsformen af d: 21 augusti
(27) Pinliga fängelsers afskaffande
(28) Öfverflödiga helgedagar indragne
(29) Konungens Ericks gata

1773 (30) Nödlidande landsorter understödde
(31) Arbetshuset i Stockholm
(32) Penninge rörelsen befrämjad

Medaljhistoriens planerade medaljsvit
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1774 (33) Skrif och tryckfriheten
(34) Grönländska Siöfarten
(35) Konung Gustaf I:s ärestod
(36) Hertigens af Södermanland biläger
(37) Spannmåls utförseln frigifven

1775 (38) Konungens resa till Finland
(39) Wasa Håfrätts insticktelse
(40) Marstrand inrättadt til fri hamn

1776 (41) Politie förbättringen i Stockholm
(42) Tornerspel på Eckolsund
(43) Guld och slifvermynts gångbarhet

1777 (44) Målare Academien upmuntrad
(45) Samma Ämne
(46) Konungen besöker banken
(47) Tornerspel i Stockholm
(48) Konungens möte med käisarinnan i Ryssland
(49) Konungens mildhet

1778 (50) Penninge lönernas förbättring
(51) Nationella klädedrägten
(52) Kronprintsens födelse
(53) Samma Ämne 
(54) Gamla Riddarhus Ordningen uplifvad

1779 (55) Lagarnes förbättring
(56) Religionsfriheten
(57) Handlen beskyddad

1780 (58) Konungens helsa återstäld
(59) Tractat om beväpnad neutralitet

1781 (60) Kron prinsens upfostran
1782 (61) En allmän brandförsäkrings inrättning i Riket

(62) Enke Drottningens död
(63) Hertigens af Småland födelse
(64) Kongliga Theatern i Stockholm
(65) Handlens förkofran
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1783
(66) Hertigens af Småland dödsfall
(67) Handels tractat med de förente Americanske staterne
(68) Kopporne ympade på kronprinsen
(69) Konungen räddad ur en större fara vid tillfälle af ett olyckligt armbrott
(70) Konungens förnyade samtal med kejsarinnan i Ryssland
(71) Konungens resa till Italien
(72) Hungersnöden afböjd

1784 (73) Den första evangeliska gudstienst offentligen firad i Rom
(74) Konungens hemkomst
(75) Samma Ämne
(76) Öen S. Barthelemi förvärfvad
(77) Konungens wård om siöwäsendet

1785 (78) Caroussel på Drottningholm
(79) Nådebetygelser

1786 (80) Witterhets Historie och Antiqvitets Academien uplifvad
(81) Svenska Academiens inrättning
(82) Kronprinsens framsteg i vetenskaper
(83) Kronprinsens af Danmarck besök hos konungen
(84) Konungens omsorg för underwisnings werken i Upsala

1787 (85) General discont comptoiret under kronans Styrelse
(86) Konungens besök wid danska hofwet

1788 (87) Krigsrörelserna mot Ryssland
(88) Sjösegren wid Hogland
(89) Rikets westra gränsor förswarade
(90) Götheborg undsatt mot fientligt anfall

1789 (91) Förenings och säkerhets acten
(92) Kronprinsens andra förhör i bokeliga konster
(93) Borgare Ståndets Privilegier
(94) Segren wid Uttis
(95) Segren wid Parkumäki

1790 (96) Kämakoski och Suomeniemi pass eröfrade
(97) Segren wid Walkiala
(98) Swenska tropparnes förswar wid Pardakoski
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(99) Segren wid Fredrikshamn
(100) Sjötåget tillbaka ifrån Wiborg
(101) Segren wid Svensksund
(102) Samma Ämne
(103) Samma Ämne
(104) Freden wid Werelae d. 14 augusti
(105) Samma Ämne

1791 (106) Konungens hälsa återstäld genom Aakiska hälsowattnen
(107) Förbund med Ryssland
(108) Samma Ämne

1792 (109) Riksdagen i Gefle
(110) Konungens Död



OM ETT UNIKT DANSKT MYNT  
FRåN 1040-TALETS LUND  

OCH DESS KONTEXT

Frédéric Elfver

I Uppsala universitets myntkabinett, vars samlingar med rätta kan räknas till de 
främsta i Norden1, finns det ett antal intressanta danska mynt från 1000-talets första 
decennier.2 Ett av dessa mynt är av särskilt intresse då det tidigare är opublicerat 
och genom nya forskningsrön numera kan kopplas till den etablerade myntningen 
i Lund kring 1040-talets mitt. Det aktuella myntet är en hybrid mellan de engelska 
mynttyperna Edvard Bekännaren Radiate Small Cross (åtsidan) och Æthelred Long 
Cross (frånsidan) och jag kom i kontakt med exemplaret för första gången för ett 
antal år sedan då arbetet med volymen om de anglosaxiska mynten i Uppsalas mynt-
kabinett pågick.

Först en bakgrund. Mynttillverkningen under vikingatiden skedde uteslutande 
genom s.k. hammarprägling, där myntpräglaren hade en fast monterad understamp 
med åtsidans motiv och en handhållen (alternativt med tång hållen) överstamp med 
frånsidans motiv. Mellan dessa lades det opräglade myntämnet och så slog man till 
med en hammare. Under- respektive överstampen användes och byttes ut vid slitage 
eller typskiften, dock ej alltid samtidigt. Detta fenomen ger upphov till olika stamp-
kombinationer med t.ex. en åtsida som använts i kombination med fyra frånsidor. Ej 
sällan är omskrifterna på de danska vikingatida mynten fragmentariskt utformade 
eller rent av förvirrade, obegripliga. Genom att dylika mynt kopplar till mynt med 

1 Nils Ludvig Ramusson, Nordens offentliga myntsamlingar. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1937. 
Köpenhamn 1937, s. 143-144.
2 Vid inventering den 22 mars 2002 förtecknades – utöver det i denna artikel behandlade myntet – 45 
exemplar av danska mynt från Knut den Store (1018-1035) till Harald Hen (1041-1080).

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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mer läsliga omskrifter blir stampstudiemetoden ett utmärkt verktyg för att attribuera 
anonyma eller svårtolkade mynt. Vidare ger stampstudiemetoden möjligheter att 
etablera relativa kronologier av det studerade materialet. 

Den danske stenåldersarkeologen, sedermera numismatikern, Carl Johan Becker 
(1915-2001) publicerade år 1980 en grundlig studie över den danska myntningen 
i Lund på 1040-talet. Becker lyckades ordna materialet från den aktuella perio-
den samt framställa stampkopplingskedjor där majoriteten av de 300 registrerade 
stamparna (129 åtsidor och 171 frånsidor) återfinns i en stor stampkedja, benämnd 
kedja I med 136 stampar.3 Sedan Beckers studie publicerades har ett flertal forskare 
studerat den vikingatida myntningen i Danmark. Ett antal resultat har reviderats och 
materialet har dessutom utökats. I avhandlingsarbetet Moneta Lundensis4 arbetar 

3 Carl Johan Becker, The coinages of Harthacnut and Magnus the Good at Lund c. 1040 – c. 1046. 
Studies in Northern Coinages of the Eleventh Century (red. C. J. Becker). Kgl. Danske Videnskabernes 
Selskab. Historisk-filosofiske Skrifter 9:4, 1981, s. 119-174.
4 Frédéric Elfver, Moneta Lundensis. Myntningen i Lund under Hardeknut, Magnus den Gode och 
Sven Estridsen ca 1035-1050. En stampstudie. Avhandlingsarbete i numismatik vid Institutionen för 
arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. 

FRÉDÉRIC ELFVER

Fig. 1. Penning. Hybrid mellan Radiate Small Cross och Long Cross, präglad i Lund kring 
mitten av 1040-talet. Exemplar i Uppsala universitets myntkabinett.  

Skala 1:1. Foto: Harald Nilsson. 

Fig. 2. Samma exemplar. Tre gångers förstoring.
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jag dels med myntningen under Hardeknut och Magnus den Gode, dels med den 
efterföljande regenten Sven Estridsens mynt. 

Det finns en grupp med åtsidor vars omskrifter är förvirrade (Beckers s.k. MX-
grupp) och till denna grupp hör det aktuella myntet som är ämnet för denna artikel 
(fig. 1 och 2). åtsidan, unik och tidigare opublicerad, är av typen Edvard Bekän-
naren Radiate Small Cross (präglad 1044-1046) (fig. 3)5 och har en omskrift som 
kan läsas: IIN+NPIO%3~IN. Frånsidan är av typen Æthelred II Long Cross (präglad 
997-1003) och har en omskrift som kan läsas: +5OR6ILONLVD, d.v.s. myntmäs-
taren Thorkil. Vikten är 0,88 g och stampställningen 270 grader. På åtsidan finns 
fyra täljor, d.v.s. testmärken och på frånsidan fem. Frånsidans stamp är registrerad i 
Beckers studie (nr 207) där den kopplar till två andra åtsidor, MX 5 med omskriften 
+6PPDIIHTN och MX 29 med omskriften +OIIID?+IIVIDTA (fig. 4)6. Via den sist-

5 Bror Emil Hildebrand, Anglosachsiska mynt i Svenska Kongliga Myntkabinettet funna i Sveriges 
jord. 2:a upplagan. Stockholm, 1881, tab. 12, typ A. 
6 Kristian Erslev, Catalogue de la collection de monnaies de feu Christian Jürgensen Thomsen 
[…] Seconde partie: les monnaies du moyen-age. Tome III, contenant les monnaies de l’Europe 
septentrionale et plusieurs appendices. Copenhague, 1876.

Fig. 3. Edvard Bekännaren, Hildebrand typ A. Repro ur Hildebrand 1881. (2:1).

Fig. 4. Penning präglad i Lund under Magnus den Gode (1042-1047). Becker 1981, MX 
29/207. Exemplar i myntkabinettet, Nationalmuseum Köpenhamn (ex. C. J. Thomsen 9868), 

1,00 g. (2:1). Foto: Frédéric Elfver. 
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nämnda stampen kopplar Uppsala-exemplaret in i Beckers kedja I, vilken omfattar 
den etablerade lundamyntningen. Den av mig reviderade kedja I har utvidgats till 
214 stampar, d.v.s. en ökning med 57 %. 

Hur det aktuella exemplaret hamnat i Uppsala universitets myntkabinett vet vi 
dessvärre inte. Sannolikt härrör exemplaret från ett svenskt fynd såsom Venngarn, 
S:t Olofs sn, Uppland (hittat 1789) eller Skedinge-Tosterö, Aspö sn, Södermanland 
(hittat 1797). Mynt ur dessa fynd kom till myntkabinettet i Uppsala och detsamma 
gäller doktor Otto Christian Ekmans samling av anglosaxiska mynt, vilka införskaf-
fades före år 1847. Myntet kan härröra från denna samling.7  

Myntmästarnamnet Thorkil, normaliserat Thorkettil, kräver en kommentar. Gil-
lian Fellows Jensen påpekar att namnet Thorkettil är mycket vanligt i olika former 
på såväl norskt, isländskt som danskt och svenskt område under vikingatid och med-
eltid.8 Även på anglosaxiskt område återfinner man myntmästarnamnet i Lincoln, 
London, Northampton, Stamford, Torksey, Warwick, Wilton och York.9  I Beckers 
ovannämnda studie förekommer namnet Thorkettil på 17 frånsidor.10 Majoriteten av 
dessa frånsidor (10 av 17) hör till kedja I. Exempel på myntmästarnamnet Thorkettil 
finns på flera olika typer med varierande motiv bl.a. från Hardeknut, Magnus den 
Gode och Sven Estridsen (fig. 4-9).  

Ett par engelska kungars namn har använts på åtsidorna i lundamyntningen, t.ex. 
Æthelred, Harold, men även Edvard. Detta kan man enligt Becker förklara med in-
dividuella initiativ tagna av myntningspersonalen. Becker har, med hänvisning till 
kronologiska avgränsningar, tagit med tre Edvard-stampar (E1, E1a och E2).11 Pe-
ter Hauberg12 har dessutom med ett exemplar under den s.k. ”stridsperioden” (tab. 

7 Kenneth Jonsson, Finds represented in the Uppsala University coin cabinet and other sources for the 
collection. Studia Numismatica Upsaliensia 1. Elsa Lindberger, Anglo-Saxon and later British Coins 
(red. Mark Blackburn & Harald Nilsson). Uppsala 2006, s. 19-23. 
8 Gillian Fellows Jensen, Scandinavian Personal Names in Lincolnshire and Yorkshire. Navnestudier 
utgivet af Institut for Navneforskning Nr 7. Akademisk forlag København, 1968, s. 309-311.
9 Kenneth Jonsson & Gay van der Meer, Mints and moneyers c. 973-1066. Studies in late Anglo-Saxon 
coinage. In memory of Bror Emil Hildebrand (red. Kenneth Jonsson). Numismatiska Meddelanden 
XXXV. Stockholm 1990, s. 134.
10 Becker 1981, rev. 196 (Pacx), 198 (Small Cross), 199- 206, 206a & 207-208 (Long Cross), 210  Becker 1981, rev. 196 (Pacx), 198 (Small Cross), 199- 206, 206a & 207-208 (Long Cross), 210 
(Jewel Cross), 211 (Arm-and-Sceptre), 212 (bysantinsk stil, Hauberg Hardeknut 6) samt 213 (tysk stil, 
Hauberg Hardeknut 13). Becker 1981, rev. 197 utgår då det vid närmare stadium visat sig att det rör 
sig om rev. 198.
11 Becker 1981, s. 142 samt 135-136. Becker 1981, s. 142 samt 135-136.
12 Peter Hauberg,  Myntforhold og udmyntninger i Danmark indtil 1146. Det Kongelige Danske Viden-
skabernas Selskabs Skrifter, række 6, Historisk-filosofisk Afdelning V 1. København 1900.

FRÉDÉRIC ELFVER
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VIII, nr 1) där Edvards namn återges och vars frånsida är av typen Edvard Bekän-
naren Pointed Helmet (präglad 1053-1056). Förlagan till frånsidan kan emellertid 
vara dansk och äldre, från Hardeknuts tid (1035-1042).13 I mitt avhandlingsarbete 

13 Frédéric Elfver, Myntet med ”påvemössan” – Sven Estridsen, Hauberg 47.  Frédéric Elfver, Myntet med ”påvemössan” – Sven Estridsen, Hauberg 47. Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad nr 4 2004. Sid. 151-155.

Fig. 5. Penning präglad i Lund under Hardeknut (1035-1042). Becker 1981, H 43/198. 
Exemplar i myntkabinettet, Staatlische Museen zu Berlin (ex. Płońsk), 0,94 g. (2:1).

Foto: Kenneth Jonsson.

Fig. 6. Penning präglad i Lund under Hardeknut. Hauberg 6, Becker 1981, –/212. Frånsidan 
har en bysantinsk förlaga. Exemplar i myntkabinettet, Nationalmuseum Köpenhamn 

(ex. K.P. 1715.507), 0,87 g. (2:1). Foto: Frédéric Elfver.

Fig. 7. Penning präglad i Lund under Hardeknut. Hauberg 13, Becker 1981, –/213. Myntets 
utformning är inf luerat från tyska förebilder. Exemplar i myntkabinettet, Nationalmuseum 
Köpenhamn (ex. Tornegård F. 56), 1,03 g. (2:1). Foto: Frédéric Elfver.
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kommer jag ingående att diskutera de danska lundamynt som bär Edvards namn 
på åtsidan eller på annat sätt imiterar Edvards mynt. Nya rön stärker denna grupps 
attribuering till 1040-talets Lund.      

De faktorer som kan påverka motivvalen på mynten under vikingatiden är gi-
vetvis många och tolkningarna kan vara behäftade med felkällor och anakronismer, 
men det finns dock exempel på trovärdiga tolkningar. Tuukka Talvio har påtalat en 
förändring i den ikonografiska traditionen under senare delen av kung Edvard Be-
kännarens regering (1042-1066) där en ny porträttstil kan föras till tyska förebilder. 
Vidare skriver Talvio att man kan ”antaga, att hela den nya riktningen i myntkon-
sten återspeglar Edvards strävan efter jämställdhet med de tyska konungarna och 
kejsarna”.14 Ett annat exempel där mynten använts som ett slags masspropaganda-
medel, låt vara att mottagarna inte alltid uppfattade den ursprungliga intentionen, 

14 Tuukka Talvio, The design of Edward the Confessor’s coins. Se not 7, K. Jonsson 1990, s. 489- Tuukka Talvio, The design of Edward the Confessor’s coins. Se not 7, K. Jonsson 1990, s. 489-
499. 

Fig. 8. Penning präglad i Lund under Hardeknut. Becker 1981, H 12/204. Exemplar i 
myntkabinettet, Nationalmuseum Köpenhamn (ex. K.P. 944), 1,00 g. (2:1). 

Foto: Frédéric Elfver.

Fig. 9. Penning präglad i Lund under Sven Estridsen (1047-1074). Tronande Kristus på 
åtsidan efter bysantinsk förebild. Exemplar i myntkabinettet, Nationalmuseum Köpenhamn 

(ex. C. J. Thomsen 10040), 1,00 g. (2:1). Foto: Frédéric Elfver. 

FRÉDÉRIC ELFVER
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finner man i Danmark och staden Lund mot slutet av 1040-talet. Jörn Staecker har 
skrivit att den danske kungen Sven Estridsen ville legitimera sitt rike med hjälp av 
symbolerna på mynten och att han valde bysantinska förebilder (fig. 9) bl.a. för att 
markera sin självständighet mot den tyske ärkebiskopen Adalbert och Hamburg-
Bremen-stiftets försök att inkorporera det danska riket i ett slags patriarkat.15 

När det gäller exemplaret i Uppsala myntkabinett kan man inte tala om en tyd-
lig och uttalad visuell retorik enligt ovan. Här har vi snarare att göra med en mer 
oavsiktlig parafras på den engelska förlagan som dessutom kombinerats med en 
frånsida av den mycket vanliga typen Long Cross. Tidsmässigt hör myntet (fig. 1 
och 2) hemma i det sena 1040-talets Lund under Magnus den Godes (1042-1047) 
regentskap. Lund var en kulturell smältdegel där engelska, tyska, bysantinska och 
danska influenser möttes, vilket även avtecknas i det numismatiska källmaterialet.     

Summary
This paper deals with a unique Viking-Age coin from Denmark in the collections 
of Uppsala University coin cabinet. The coin, of uncertain provenance, is formerly 
believed to be of English origin and it is a hybrid of Edward the Confessor Radiate 
Small Cross-type (adverse), struck ca. 1044-1046 and Æthelred II Long Cross-type 
(reverse), struck ca. 997-1003. The adverse legend is blundered but the reverse leg-
end reads: +DORCILONLVD, i.e. the moneyer Thorkettil in Lund, Denmark.  The 
coin is unique but thanks to die-links with other, more certain, coins from Lund, 
Denmark, it can be dated to the period of the late 1040ies. The author also discusses 
the iconographical aspect of the coinage at Lund during the 1040ies.

15 Jörn Staecker, Mission och tidig kyrkopolitik.  Jörn Staecker, Mission och tidig kyrkopolitik. Kulturen 1998. Metropolis Daniae. Ett stycke 
Europa. Lund 1998, s. 23. Samt densamme, [recension av] Rom und Byzans im Norden. Mission und 
Glaubenswchsel im Ostseeraum während des 8.-14. Jahrhunderts. Band I-II (red. Michael Müller-
Wille). Mainz 1997-1998. Fornvännen 2001:2, s. 114.
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OM AKADEMIERNAS 
MEDALJER OCH SINNEBILDER

Allan Ellenius (†)

Föredrag hållet på Riddarhuset den 5 maj 2003 i samband med Kungl.  
Vitter  hets Historie och Antikvitets Akademiens 250-årsjubileum1

När Carl Gustav Tessin hamnat i onåd och tvingats lämna den politiska scenen vis-
tades han mestadels på Åkerö, det av Carl Hårleman ritade lantstället vid Yngaren, 
där han fortsatte att odla sina intressen som privatman. I Åkerödagboken kan man 
följa hans reflexioner om stort och smått, ibland färgade av en lättförståelig bitter-
het. ”I staden äro vi män” säger han, ”på landet barn. En flyttning av en byrå bliver 
för oss en överlagd och märkvärdig sak”. Vid ett tillfälle beklagar han förlusten av 
sin stora medaljsamling, som han av ekonomiska skäl haft att avyttra, denna ovär-
derliga källa till kunskap och nöje, som han uttrycker det. Den kräsne esteten fann 
här en komprimerad uttrycksfullhet, medaljerna var för honom fulländade monu-
ment av dygden men var också viktiga uttryck för konstens tillstånd under skilda 
tider, om blomstring eller barbari och förfall. I medaljernas mikrokosmos speglades 
med andra ord de stora sammanhangen.

Idén att med medaljer hugfästa minnet av framstående personer hade uppkommit 
i den italienska renässansen, under inspiration från antikens mynt- och medaljväsen 
och inte minst de lovprisande biografier som Plutarchos och Suetonius i retorikens 
anda författade. När humanisten Galeotto Marzio da Narni mot slutet av 1400-talet 
ägnades en medalj kompletterades det realistiska porträttet med en komprimerad 
sinnebild på frånsidan, en äkthumanistisk hyllning till dygden, virtus, genom en in-
blick i den lärdes bibliotek med tillhörande timglas som symbol för den förgängliga 

1 Föredraget trycks efter muntligt tillstånd från författaren. Vi återger här det upplästa manuskriptets 
ordalydelse.

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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men också besegrade tiden. Därtill är ansluten en text, som förkunnar att övervin-
nandet av de världsliga mödorna öppnar vägen till stjärnorna, DONAT.SUPERATA.
TELLVS. SIDERA. Det existentiella perspektivet betonas ytterligare genom den runt 
om löpande inskriften, en hexameter hämtad från den romerske skalden Manilius 
verk Astronomica som säger att vi dör redan i och med födelsen och att slutet är 
beroende av början, NASCENTES.MORIMVR.FINIS.Q.AB.ORIGINE.PENDET.

Den emblematiska framställningen med samspelet av ord och bild antyder att 
insikter i sanningen inte var något omedelbart givet. I en akt av uppmärksam kon-
templation kunde den anas bakom ett system av visuella och litterära symboler, inte 
sällan av svårgenomtränglig natur. Här finns tillgänglig en högre och renare sanning 
med sina rötter ytterst i den nyplatonska tradition som ägnades ett ingående studium 
i den av Cosimo de’ Medici stiftade platonska akademien i Florens.

Från mitten av 1500-talet blev medaljer också nådevedermälen, avsedda att bä-
ras som tecken på ärofulla prestationer. När akademierna bildades blev utlysande av 
tävlingar naturligen en av de viktigaste arbetsformerna. Så tog Franska akademien 
på 1670-talet initiativ till två tävlingar i vältalighet och poesi och på prismedal-
jerna utnyttjades som den givna segersymbolen antikens lagerkransar. Man beto-
nade det historiska perspektivet genom att avbilda Ludvig den Helige men också 
Ludvig XIV, en bildidé som återkommer i en medalj med Ludvig XV:s porträtt, i 
samtliga fall med lagern virad kring inskriften A l’Immortalité. Tanken vann gen-
klang, så utdelades 1747 av Akademie der Wissenschaften i Berlin en guldmedalj, 
utförd av J.C. Hedlinger med Fredrik den Stores porträtt.

Den 20 mars 1753 lät hans syster, drottning Lovisa Ulrika inrätta vad som i 
rådsprotokollet kallas ”en särskild Academi des belles Lettres”, dvs Vitterhetsaka-
demien, helt uppenbart inspirerad av Académie Royale des Inscriptions et Belles-
Lettres i Paris från 1716 vars syfte var att bevara minnet av berömda män och deras 
handlingar. Också här blir tävlingsidén vägledande. Den djupt bildade kanslipresi-
denten Anders Johan von Höpken skriver stadgarna och tävlingsämnena bestäms 
till poesi, vältalighet och historia. Prismedaljen med drottningens porträtt kom att 
på frånsidan visa tre lagerkransar liggande på ett bord i samtida rokokostil (fig. 1). 
Inskriften CERTAMEN LITERAR. CONSTIT., ”Lärd täfling inrättad”, torde ha fast-
ställts av sekreteraren Olof von Dalin medan förlagan till bilden, som medaljkonst-
nären Daniel Fehrman utförde, sannolikt tecknats av Jean Erik Rehn, tidens främste 
designer. Bordet visar symboler för ämnena i form av en lyra, en merkuriusstav och 
fågel Fenix på sitt brinnande bål.

ALLAN ELLENIUS
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I Sverige fanns redan en akademimedalj instiftad av Konstakademien, inspirerad 
av Tessin 1735 och visande Fredrik I:s bild kompletterad med bilden av ett ungt 
träd på frånsidan, tillsammans med inskriften FORMATUR AD JUSTAM, utbildas 
till det rätta. Den hade dock inte samma funktion som prismedaljerna i de lärda 
akademierna.

Vitterhetsakademiens verksamhet förde snart en tynande tillvaro, för att under 
Gustav III återupplivas och då under förhållanden som i hög grad kom att påverka 
medaljkonsten. 1779 hade kungen med sitt intresse för historiska personligheter 
befallt att det under stormaktstiden och av medaljören Arvid Karlsteen påbörjade 
initiativet att i medaljer skildra kungalängden skulle få en fortsättning. Det innebar 
i realiteten att tyngdpunkten kom att förläggas till ett hugfästande av märkligare 
tilldragelser under hans egen regering, att utföras efter den plan som kännetecknade 
de franska gravyrverken som utkommit under Ludvig XIV och Ludvig XV. Rådgi-
vande var kanslirådet Carl Reinhold Berch, utgivare av verket Beskrifning öfwer 
svenska mynt och Kongl. Skåde-penningar (1787), och Gudmund Jöran Adlerbeth, 
1700-talets främsta experter på hithörande frågor. Som konstnärer anlitades Jakob 
Gillberg och Mårten Rudolf Heland. Resultatet blev att ett gravyrverk påbörjades, 
till största delen med Adlerbeths inventioner och försett med texter på svenska 
och franska. Medaljpräglandet ter sig närmast som en förevändning för ett litte-
rärt hugfästande av minnesvärda händelser och bedrifter. Det innebar också att den 
1786 återupplivade Vitterhetsakademien kom att se medaljfrågan som sin viktigaste 
uppgift; i statuterna talas om ”medaljers och inskriptioners uttydande, uppfinnande 

Fig. 1. Lovisa Ulrika. Svenska Vitterhets Akademien stiftas 1753. Konstnär: D. Fehrman. 
Hildebrand 1875,5. UUM inv. nr 201 091.



42

samt författande.” Redan 1787 tycks man ha tänkt sig börja utge en första del. För 
pristävlingarna beslöts att använda den ursprungliga medaljen från Lovisa Ulri-
kas akademi, med förändringen att åtsidan visade fyra lagerkransar på bordet, den 
nytillkomna betecknande inskriptionskonsten som redan från 1774 upptagits som 
prisämne. 1773 hade f.ö. bestämts att man skulle instifta en medalj med inskriften 
Accessit, till den som varit nära att uppnå målet i skaldekonst, med den trosvissa 
texten Alldeles swensk, otvivelaktigt ett ganska tidigt demokratiskt initiativ.

Finner man det märkligt att författande av inskriptioner, s.k. stenstilar kunde mo-
tivera en särskild tävlan bör man erinra sig tidens egen uppfattning: en av auktorite-
terna yttrade vid ett tillfälle att stenstilar aldrig skrivs för gemene man, inte en gång 
för plebs litterata. De var något som ristades på evighetens tavlor, deras koncentre-
rade budskap skulle vara ryckt undan tidens förändringar, precis som medaljernas.

De färdigställda plåtarna till Gustav III:s medaljhistoria blev liggande till dess 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand 1858 utgav vad som hade producerats. Alla 
händelser, om än till synes obetydliga, förs upp på ett högre plan genom bildvärld 
och inskrifter. En rangplats intar självfallet upplivandet av Vitterhetsakademien, 
med de nu fyra lagerkransarna på bordet, helt i enlighet med inskriften CERTAMEN 
LITERARUM FELICIS AUSPICIIS INSTAURATUM, vitter tävlan i en lycklig stund 
återupplivad. Sinnebilden visar en genie i färd med att hugfästa händelsen på tav-
lan vilken är fäst på obelisken eller pyramiden, odödlighetens traditionella symbol, 
medan sfinxen och runstenen anger den klassiska resp. nordiska förankringen av 
Akademiens verksamhet.

De händelser som uppmärksammats var av minst sagt skiftande karaktär. Här 
finns prins Gustavs födelse 1746, hans födelsedag 1761 och hans resa till Bergsla-
gen 1778 men också hur han 1783 räddades från större fara genom ett olyckligt arm-
brott, för att inte tala om medaljerna över kronprins Gustav Adolfs födelse 1778, där 
den nyfödde presenteras för Riksens ständer i Slottskyrkan med lantmarskalken och 
de tre talmännen (fig. 2), en historiebild som får sitt komplement i hur även berg 
och skogar gläder sig åt den lyckliga tilldragelsen,2 f.ö. helt i barocklitteraturens 
anda. Låt oss inte heller glömma kronprinsens lyckosamt genomförda koppympning 
1783, där Thetis odödliggör sin son Akilles genom att doppa honom i Styx, och all-
deles korrekt håller hon honom i hälen!

När Gustav III for på utrikes resa 1770 blir han en ny Herkules som i enlighet 

2   Se M. Alms uppsats i denna bok, fig. 10.
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med hjälten i Stiernhielms bekanta dikt vandrar upp mot Dygdens tempel, och när 
han återvänder 1771 gläder sig landet, vilket skildras med bilden av hans färd på 
solvagnen genom Tvillingarnas tecken – den svenske Apollons återkomst skedde 
ju i maj månad.3 Självfallet bevarar man minnet av den betydelsefulla resan till 
Italien 1783. Herkules blir aktuell en sista gång genom den efter Ovidius utförda 
skildringen av hans apoteos i medaljen över kungens död 1792 där kungens genius 
stiger upp mot himlen. Inskriften förkunnar att man nu började inse hur stor han 
varit.4 Längst ned ses hieroglyfen med ormen som biter sig själv i stjärten, symbo-
len för evigheten.

I den innehållsrika medaljhistorien uppmärksammas vidare bland mycket annat 
skriv- och tryckfriheten genom den originella bilden av odalmannen, blåsande sin 
pipa, symbolen för hans nu erövrade frihet att bruka sin stämma.5 Gustav III som 
under tidigare år gärna vistades på Ekolsund kunde ge anledning att med en medalj 
uppmärksamma dygdens belöning vid ett tornerspel ute vid slottet.

Prisandet av hjältar i det förgångna hade en given plats i den retoriska genre som 
var tidens äreminnen, omhuldade i akademierna och här tydligt i medaljen över re-
sandet av Gustav Vasas stod vid Riddarhuset, enligt texten en hyllning till fädernes-
landets, frihetens och religionens hämnare (fig. 3). Det var den problematiken som 

3   Se M. Alms uppsats i denna bok, fig. 8.
4   Se M. Alms uppsats i denna bok, fig. 20.
5   Se M. Alms uppsats i denna bok, fig. 19.

Fig. 2. Kronprins Gustavs dop i ständernas närvaro 1778. Konstnär: G. Ljungberger. 
Hildebrand 1875,49. UUM inv. nr 201 185.
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Sven Delblanc en gång diskuterade i sin doktorsavhandling Ära och minne.
År 1786 hade utanför medaljhistorien tillkommit ytterligare en medalj, en jeton 

att utdelas vid sammanträden så som skedde i Franska akademien, där Gustav III 
vid ett besök 1771 mottagit ett exemplar i guld. Som sinnebild valdes ett solur med 
texten LUCIS METITUR PROGRESSIBUS, ”utmärkande Academiens afsigt at mäta 
sin tid med den uplysning hon sprider” medan framsidan visar de profilställda por-
trätten av kungen och hans moder. Jetonen skulle komma att användas allt framgent 
(fig. 4). Inom emblematiken och den allegoriska konsten ute i Europa återkommer 
ofta soluret i skilda kombinationer, inte minst religiösa. Ljussymboliken hade här 
lång hävd och fick av naturliga skäl särskild innebörd under upplysningstiden. Aka-
demien lät även instifta en antikvarisk medalj som visar SCIENTIA, en kvinnoge-
stalt som symbol för den antikvariska forskningen, kombinerad med böcker, mynt 

ALLAN ELLENIUS

Fig. 4. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien återinstiftas 1786. Konstnär: 
C.G. Fehrman. Hildebrand 1875,114. UUM inv. nr 201 152.

Fig. 3. Gustav I:s staty vid Riddarhuset avtäckes 1774. Konstnär: G. Ljungberger. Hildebrand 
1875,33. UUM inv. nr 201 176.
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och en skriftrulle som åskådliggör forskningens seger över TIDEN vilken ligger 
besegrad vid hennes fötter, som synes helt i den stora renässanstraditionens anda. 
Som ett särskilt pris i inskrifts- och sinnebildkonst stiftades därtill en medalj med 
en hieroglyfprydd obelisk och texten ORIENTIA TEMPORA NOTIS INSTRUIT, den 
undervisar kommande släkten (fig. 5). Utformningen bekräftar sinnebildkonstens 
ursprung i det återkommande intresset för den egyptiska skriften.

När Sveriges äldsta akademi, Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 
i början av 1700-talet erhöll Societeten 1721 genom Erik Benzelius d.y. ett sigill 
som med den slutliga rubriken COLLECTA REFUNDIT visar en fontän som sym-
bol för spridandet av kunskaper. Efter att Societeten 1728 blivit Kungl. Akademi 
väcktes några år senare tanken att Hedlinger skulle utföra en regelrätt medalj med 
Fredrik I:s porträtt och en åtsida som i enlighet med invention av den ryktbare ast-
ronomen och tillika Societetens sekreterare Anders Celsius skulle visa ett norrsken, 
med inskriften ARCTOIS NASCOR IN ORBIS, jag föds i de nordliga rymderna. Av 
okända skäl kom medaljen tyvärr inte till utförande.

Bland pristagarna vid Vitterhetsakademiens tävlingar var den skånske prosten 
Andreas Lanaerus som 1774 författade deviser till minnespenningar över konungar 
och drottningar i anslutning till den av Karlsteen påbörjade serien och följande år 
prisbelöntes för deviser till spelpenningar över kungliga personer jämte inskrifter på 
offentliga byggnader. Lanaerus var en framstående tillfällesskald som år 1800 rönte 
hedern att, om än absens, promoveras till teologie doktor i Uppsala. När Kungl. Ve-
tenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1778 erhöll kunglig stadfästelse vände 
sig grundaren och sedermera biskopen Martin Georg Wallenstråle till Lanaerus för 
att erhålla passande sinnebilder för Samhällets verksamhet. Hans förslag visade en 

Fig. 5. Prismedalj för tävling i inskrifts- och sinnebildskonst. Konstnär: C.G. Fehrman. 
Hildebrand 1875,12. UUM inv. nr 201 146.
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lyra och en brinnande fackla liggande på en runsten, i vars slinga fanns inskriften 
FÖR HJÄRTAT OCH SNILLET; mot sidan stod lutad en stentavla med Göteborgs 
vapen. Sigillet utgör akademiens sinnebild än i dag. En prismedalj präglades först 
1866. Åter blev en kvinnogestalt symbol för vetenskapen och vitterheten. I sin anti-
kiserande dräkt sitter hon skrivande vid ett bord med himmelsgloben och lyran som 
attribut. Anknytningen till den klassiska traditionen betonas ytterligare genom en 
lågande lampa, tillsammans med Minervas uggla.

Den 1811 stiftade Kungl. Landtbruks Akademien, numera Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien lät 1814 slå en prismedalj visande sädesgudinnan (Ceres) med 
skära, sädeskärve och plog, en bildformel som kompletterade en året innan utförd 
medalj som realistiskt skildrar en lantbrukare som med oxar plöjer ett fält, med 
inskriften STUNDANDE SKÖRDAR MÖDORNAS LÖN. Idén hade tidigare prövats i 
Kungl. Vetenskapsakademiens välkända sinnebild med lantmannen som planterar, 
en illustration till orden FÖR EFTERKOMMANDE.

Samtidigt som den klassiska traditionen avspeglades i Gustav III:s stort anlagda 
medaljhistoria fortsatte en nyare tid att påverka inventionen av medaljerna, så som 
framgått av det tidiga exemplet med Celsius meteorologiska medaljprojekt, veterli-
gen dittills unikt i medaljernas historia. När Kungl. Vetenskapsakademien 1783 slog 
en medalj över den just avlidne sekreteraren och astronomen Pehr Wilhelm Wargen-
tin utbröt en livlig debatt om medaljkonstens villkor i Stockholms-Posten. Från aka-
demiens sida hävdade man en modern ikonografi som tog hänsyn till naturvetenska-
pernas framsteg. (Fig. 6). I stället för att variera antika idéer fann man det lämpligt 
att visa Jupiter med sina satelliter, exakt i den ställning de befann sig då Wargentin 
lämnade det jordiska. Inskriften SUBLIMIORA IAM CURAT anger att Wargentin nu 
sysselsätter sig med högre ting. Den avlidne var f.ö. sin tids främsta expert på Jupi-
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Fig. 6. Kungl. Vetenskapsakademins medalj över P.W. Wargentin. Konstnär: C.G. Fehrman. 
Hildebrand 1860, s. 204. UUM inv. nr 201 543.
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tersatelliterna och deras ställning vid dödsfallet den 13 december 1783 kunde kon-
trolleras i en nautisk almanacka, vilket akademien var angelägen att framhålla.

Lokalakademier skulle senare ge ytterligare varianter på de skiftande bildidé-
erna, så när Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, grundat 1889, ett 
stycke in på 1900-talet gav Erik Lindberg i uppdrag att utforma akademiens sinne-
bild. Åtsidans sädeskärve som tecken för intellektuella skördar svarar mot en från-
sida som varierar den nu välkända ljussymboliken genom att visa hur solen skingrar 
molnen, enligt inskriftens lydelse DISPERGIT NUBILA PHOEBUS.(Fig. 7). Det 1953 
stiftade Kungl. Vetenskaps-Samhället i Uppsala erhöll 1956 genom skulptören Arne 
Jones sin jeton med sinnebilden över fakulteterna och dåvarande Lantbrukshög-
skolan, medan frånsidan upptas av texten VIRIBVS VNITIS, med förenade krafter, 
symboliserat av två huvuden bärande doktorshatt och studentmössa i abstraherad 
utformning, tecknet på att akademien även rekryterar yngre forskare.

Fig. 7. Kungl. Hum.. Vetenskapssamfundet i Uppsala. Mötesjetong.Konstnär: Erik Lindberg. 
Ehrensvärd 2,356.

Fig. 8. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Jubileumsmedalj. Konstnär: 
Sivert Lindblom.
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Hur akademierna än i dag kan slå vakt om medaljpräglandets tradition fram-
gick när Vitterhetsakademien den 20 mars 2003 firade sin 250-åriga tillvaro. Enligt 
konstnären Sivert Lindbloms förlaga kom minnesmedaljen att på framsidan visa 
fasaden av Akademiens hus Villagatan 3 i enlighet med den ursprungliga ritningen. 
(Fig. 8). åtsidan anger Akademiens namn på latin och visar därtill de välkända tre 
lagerkransarna tillsammans med inskriften SEMPER VIRIDES, beständigt grönskan-
de. Så har alltså även den ärevördiga medaljkonsten fortsatt att grönska.
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ETT MÄRKLIGT INTERREGNUM 

Mynt, bilder och berättelser  
från romersk kejsartid

Ragnar Hedlund

På Uppsala universitets myntkabinett finns ett bronsmynt, en så kallad antoninian 
som normalt var av silver, slagen för den romerska kejsarinnan Severina. På åtsi-
dan återfinns ett porträtt av Severina; på frånsidan finns en bild av personifikatio-
nen Concordia, endräkten, som håller två militärstandarer. Runt motivet löper in-
skriften CONCORDIAE MILITVM. Detta är nu inte något speciellt ovanligt mynt. 
Tvärtom är de mycket vanliga. Men de kan ändå berätta om en märklig historia. Det 
hela handlar om en ganska besynnerlig episod i det romerska kejsardömets historia, 
en episod som utspelade sig under åren 275-276 e. Kr.

År 275 var ett turbulent år i det romerska imperiet. Kejsar Aurelianus hade just 

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009

Fig. 1. Porträtt av Severina, romersk kejsarinna 274-275, på 
ett mynt attribuerat till myntverket i Siscia och daterat till 
en period från slutet av 274 till början av 275. Porträttet är, 
som så ofta är fallet med porträtten av kejsarinnor under 
200-talet, misstänkt likt kejsarens porträtt. Det är inte helt 
osannolikt att den konstnär som gjorde porträttet inte visste 
hur kejsarinnan såg ut utan baserade porträttet på kejsarens. 
Inskriften lyder SEVERINAE AVG. Estiot 2004, nr. 953; RIC 
V.I., 317, nr. 13. / Inskriften på frånsidan av myntet lyder 
CONCORDIAE MILITVM.
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blivit mördad. Efter flera årtionden av inre och yttre konflikter hotades nu impe-
riet ännu en gång av att kastas ut i kaos, efter att ha återfått i alla fall något av sin 
forna glans tack vare kejsarens ansträngningar. Vad som hände nu – enligt vissa 
källor – var något mycket speciellt. Armén anmodade den romerska senaten att 
välja någon ur deras led till kejsare. Senaten vägrade dock och hänvisade ärendet 
tillbaka till armén. Soldaterna envisades dock med att inte vilja agera som kunga-
makare ännu en gång, som de gjort så många gånger under de sistlidna årtiondena. 
Tre gånger skickades anhållandena fram och tillbaka mellan kejsaren och armén. 
Under tiden inträffade följaktligen ett interregnum. Och under detta fortsatte den 
romerska staten, osannolikt nog, att fungera som om det hade funnits en kejsare. 
Edward Gibbon karakteriserade i sin monumentala The History of the decline and 
fall of the Roman empire detta som ”en av de bäst belagda men mest osannolika 
händelserna i mänsklighetens historia.”1 

I själva verket är det, paradoxalt nog, snarast tvärtom. Bristen på skriftliga källor 
som behandlar det romerska tvåhundratalet är ökänd. Den enda mer omfångsrika 
och detaljerade källa som redogör för den här perioden är ett antal biografier över 
romerska kejsare från Hadrianus till 280-talet som är skrivna av sex biografer. Des-
sa är kollektivt kända som kejsarhistoriernas nedtecknare, Scriptores Historiae Au-
gustae; deras biografier brukar i korthet kallas Historia Augusta. Och denna skrift 
måste nu vara ett av de mest besynnerliga verk som finns bevarade från antiken, 
säkerligen det mest ökända. Mot slutet av 1800-talet började den tyske forskaren 
Hermann Dessau analysera de här biografierna och kom fram till att de antagligen 
är skrivna av en och samma person.2 Skriften dateras numera till slutet på 300-talet.3 
Biografierna är stundtals våldsamt opålitliga och innehåller mycket felaktigheter 
och falsifikat. Tyvärr utgör de den enda längre, sammanhängande redogörelse som 
finns att tillgå när det gäller den ungefär femtio år långa perioden i mitten av 200-
talet, grovt räknat mellan år 230 och 285. 

Historia Augusta kan alltså bara användas med stor försiktighet. Därutöver finns 
kortfattade historiska notiser, också från 300-talet.4 Det finns dessutom kortfattade 
redogörelser från den senare bysantinska historikern Zosimus och dennes medeltida 

1 Gibbon, I.XII: ”…one of the best attested, but most improbable, events in the history of mankind.” 
2 Dessau 1889 och 1892.
3 Se Johne 1998, 638, för en översikt.
4 Biografen Eutropius skriver till exempel följande om Marcus Annius Florianus som regerade under 
en kort period år 276: ”Florianus, som efterträdde Tacitus regerade som kejsare i två månader och 
tjugo dagar och uträttade ingenting värt att minnas.” Eutropius, Breviarium, 9.16.
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kollega Johannes Zonaras. Sedan finns det även spridda fragment av förlorade his-
toriker. De intressantaste av dessa härrör från en viss Publius Herennius Dexippus, 
en samtida som levde i Athen; bland annat var han arkont där när den gotiska stam-
men herulerna gav sig på staden på 260-talet. Han skrev senare en redogörelse för 
denna tid i ett verk kallat Scythica.5 

Bristen på pålitliga källor gör alltså att detta interregnum är allt annat än välbe-
lagt. Historiker som mödosamt har arbetat med att försöka rekonstruera kronologin 
för de här årtiondena i slutet på 200-talet har kommit fram till att ett interregnum 
knappast kan ha varit speciellt långt, om det nu alls inträffade, antagligen bara 
några veckor.6 

Gibbons dom över 200-talet kastar fortfarande en lång skugga över bilden av 
denna period i det romerska imperiets historia. Århundradet har ofta betecknats 
som en kristid eller som en tid av ”militär anarki.” Utifrån detta betraktelsesätt kan 
säkert ett ”interregnum” och den makt som senaten ska ha återfått under tiden verka 
som en fullkomligt osannolik händelse. Det ligger ganska nära till hands att avfärda 
händelsen som ren fiktion, ett fabrikat av senare nostalgiska romerska historiker, 
enbart eftersom det inte kunde ha hänt.  Idén om att ett interregnum verkligen inträf-
fade år 275 passar helt enkelt inte in i den stereotypa bilden av 200-talet. Men var då 
verkligen detta interregnum en så osannolik händelse? Kunde det ha inträffat – den 
här förhandlingssituationen som verkar uppstå, kunde en sådan ha utspelat sig? 

Det går nu att närma sig händelsen via ett annat källmaterial, nämligen de mynt som 
slogs under denna tid och som finns bevarade i stora mängder. I flera fall verkar det 
som om det första många kejsare gjorde var att låta slå mynt med sitt eget porträtt 
på. I synnerhet måste det ha varit så under 200-talet. Det är känt att många kejsare 
under de turbulenta årtiondena i mitten av 200-talet inte regerade länge och ändå 
kan ganska stora mängder mynt finnas bevarade från deras regeringar. 

200-talet har alltså ofta, något slentrianmässigt, betecknats som en kristid i ro-
marriket. I själva verket hade vissa problem varit uppenbara längre än så; de blev 
dock akuta framemot mitten av 200-talet. Från 240-talet gick olika barbarstammar 
ständigt över limes – de befästa gränserna längs med Rhen – och gav sig ut på 
plundringståg genom riket. Kejsarna tvingades ägna allt större del av sin uppmärk-
samhet åt dessa konflikter; ett antal av dem stupade i de alltmer desperata striderna. 

5 Millar 1969; för en grundlig genomgång av källäget för 200-talet, se Kreucher 2003, 14-39.
6 Drinkwater 2005, 53; för en rekonstruktion av kronologin, se Chastagnol 1980, 80.
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Den ständiga krigföringen kom att bli ett ständigt inslag i det romerska imperiet 
under resten av århundradet.7 En bottenpunkt nåddes år 260, då den romerska ar-
mén under ledning av kejsar Valerianus marscherade österut för ett fälttåg mot 
sassaniderriket och dess kung Shapur. Fälttåget slutade i katastrof. Kejsaren togs 
tillfånga, uppenbarligen medan han förhandlade med fienden.8 Enligt skriftliga käl-
lor tillbringade Valerianus resten av sitt liv som den sassanidiske kungens slav: den 
kristne historikern Orosius vet berätta att Shapur brukade kliva på ex-kejsarens 
rygg varje gång han skulle stiga upp på sin häst.9 Det berättas till och med att Va-
lerianus efter sin död – man får förmoda att han dog ganska snart om inte annat 
så av skam – flåddes, att hans skinn färgades rött och ställdes ut som en kunglig 
segertrofé.10 

Det katastrofala nederlaget ledde till att en rad konflikter utbröt runt om i riket. 
Flera usurpationer följde. En av de allvarligaste inträffade i Gallien, där en viss 
Postumus, guvernör över provinsen Germania inferior, grep makten. Gallienus, 
Valerianus son och medkejsare, hade vid tiden för detta lämnat sin unge son Salo-
ninus i Colonia Agrippinensis (nuvarande Köln). Staden belägrades av Postumus 
trupper, pojken överlämnades och avrättades.11 Ett flertal andra figurer med namn 
som Piso, Mussius Aemilianus, Memor och Trebellianus ska också ha gjort uppror 
vid denna tid.12 I öster blev Syrien alltmer självständigt under en viss Septimius 
Odaenathus, hans maktställning erkändes även formellt av Rom något år senare 
när han förärades titlarna dux och corrector totius orientis av kejsaren.13 Allt detta 
hände medan kejsar Gallienus, åtminstone om man får tro Historia Augusta, för-
drev tiden med olika sysslor som att bygga slott av äpplen, servera gröna fikon vid 
fel säsong och att strö guldstoft över håret.14 

Under de år som följde stabiliserades läget något, inte minst på grund av Pos-
tumus och Odaenathus rådiga insatser i väster respektive öster. Mot slutet av 260-
talet började dock konflikterna åter förvärras. Balkan och Grekland förhärjades av 
gotiska stammar. Situationen i Gallien försämrades också. En viss Aureolus gjorde 

7 För en överblick, se Sommer 2004, 29-70.
8 Drinkwater 2005, 42
9 Orosius, Historia adversus paganos  7. 22.3-4; cf. Sommer 2004, 49.
10 Lactantius, De mortibus persecutorum 5.2-3; 6. 
11 Se König 1981, 43-51 för en överblick.
12 Kienast 1996, 226-230.
13 Drinkwater 2005, 45.
14 Historia Augusta, Gallieni duo 16.
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myteri i Mediolanum. Gallienus lyckades besegra honom men mördades själv av en 
konspiration som förärade en viss Claudius purpurn. Denne tillfogade goterna ett 
svårt nederlag vid Naissus och fick därför tillnamnet Gothicus. Sorgligt nog dog han 
kort därefter i en av de pestepidemier som till råga på allt härjade imperiet under 
denna tid. I hans ställe utropade trupper i Sirmium (nuvarande Mitrovica i Kosovo) 
Aurelianus till kejsare.15

Aurelianus drygt femåriga regering kom att bli en avgörande tid under den här 
period, kanske en avgörande period i det romerska imperiets historia. De olika ho-
ten mot riket bemöttes med stor beslutsamhet. Bara något år efter att Aurelianus ut-
ropats till kejsare inleddes uppförandet av de murar kring staden Rom som till stora 
delar fortfarande står kvar och bär kejsarens namn. Det är lätt att tänka sig att dessa 
hade en stor psykologisk inverkan. Dessa var de första murar som byggdes sedan 
Serviusmuren hade byggts cirka 700 år tidigare16, under vad som vid det här laget 
måste ha tett sig som en grå forntid. Var nu de murar ett tecken på den överhängande 
fara som hotade staden? Kanske snarare ett symboliskt tecken: staden måste vara 
beredd att klara sig själv från och med nu. 

I Syrien började också situationen bli akut. I Palmyra hade Odaenathus änka 
Zenobia tagit över makten; hon regerade som förmyndare åt sonen Vaballathus. Pal-
myra erövrade den viktiga staden Antiochia och dess myntverk runt år 270.17 Mynt 
slagna i Antiochia uppvisar porträttet av Vaballathus på åtsidan och av Aurelianus 
på frånsidan: försökte man med detta göra gällande att Vaballathus åtnjöt status som 
medkejsare till kejsaren i Rom? Men senare mynt är slagna enbart för Vaballathus 
och på dem tituleras Vaballathus augustus.18 Var det ett sätt att utmana Rom, eller 
bara retorik avsedd för Palmyras egna undersåtar? 

I vilket fall blev en konflikt med Rom till slut oundviklig. år 272 drog Aurelia-
nus och den romerska hären ut i fält mot Palmyra. Detta fälttåg slutade med ett ne-
derlag för Palmyra och Zenobia togs tillfånga. Den romerska hären drog sig därefter 
tillbaka och gick i vinterkvarter, kanske i Bysantium. Men Palmyra gjorde uppror 
igen. Detta ledde till ytterligare ett fälttåg mot staden och stadens slutgiltiga förstö-
relse år 273.19 Av de bilder som nu introduceras på mynten att döma måste detta ha

15 Se Drinkwater 2005, 46-51 för en överblick.
16 Claridge 1998, 59. 
17 Estiot 2004, 115.
18 Estiot 2004, 430f.
19 Drinkwater 2005, 51f.
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varit en stor militär seger, inte minst psykologiskt. I alla myntverk införs nya mynt 
med bilder av Sol Invictus – ”Den oövervinnerliga solen”20 – enligt Historia Au-
gusta ska solguden själv ha kommit till de romerska truppernas hjälp vid erövringen 
av Palmyra (fig. 3).21   

Nu när rikets problem i östra rikshalvan var avklarade vilade Aurelianus dock 
inte på sina lagrar utan drog ut på ett nytt fälttåg, denna gång mot Gallien. Kejsaren 
över den galliska delen av imperiet, som då var en viss Tetricus, valde dock, kanske 
förnuftigt nog, att kapitulera utan strid tillsammans med sin son Tetricus iunior. Au-
relianus kunde nu återvända till den eviga staden som en sann triumfator – han hade 
i sanning återställt det romerska imperiets glans och värdighet. På mynt som nu slås 
för kejsaren i Serdica hyllas kejsaren som restitutor orbis, hela världens återstäl-
lare; på vissa mynt i denna serie tituleras Aurelianus till och med deus et dominus.22 
Ett stort triumftåg anordnas i Rom där ett magnifikt tempel helgat åt Sol invigs. 
Tetricus, hans son och även Zenobia ska ha förevisats som krigsbyten i triumftåget: 

20 Dessa bildtyper införs redan 273 vid myntverket i Tripolis; se Estiot 2004, 438. Därefter införs 
de vid myntverket i Rom, Estiot 2004, 288 och 292. Efter detta införs det nya bildprogrammet vid 
myntverken i Mediolanum (Estiot 2004, 324f), Siscia (360f), Serdica, (396f), Kyzikos (422) och 
Antiochia (434f).  
21 Historia Augusta, Divus Aurelianus 25.3-6. 
22 Estiot 2004, 400f.

Fig. 3. Frånsida av myntet avbildat i fig. 2. Motivet, som visar guden Sol, förekommer i mycket 
stor skala på mynten efter underkuvandet av Palmyra år 273.  

Fig. 2. Porträttet av Aurelianus på ett mynt slaget under senare delen av Aurelianus regering. 
Den här typen av porträtt, där kejsare avbildas med en pansarskjorta, en s.k. lorica squamata, 
och de sammanbitna dragen är typiska för porträtten av f lera av de så kallade soldatkejsarna. 
Jfr. Estiot 2004, nr. 556; RIC V.I., 280, nr. 135. 
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vissa källor vet att berätta att den senare var så nedtyngd av guldsmycken att hon 
knappt kunde gå.23 

Men nu sker något intressant och något oväntat. Plötsligt dyker bilden av en kej-
sarinna upp på mynten, Severina. Kanske hade hon och Aurelianus förmälts redan 
tidigare, kanske skedde detta först nu. Det är i alla fall först nu som hon upphöjs 
till kejsarinna, augusta.24 En typ av mynt som slås för Severina och dateras till slu-
tet av år 274 uppvisar en frånsida som avbildar kejsaren och kejsarinnan, hållande 
varandra i handen och inskriften CONCORDIA AVGG.25 Ett annat mynt som da-
teras till året därefter, det år som kom att bli Aurelianus sista regeringsår, uppvisar 
porträttet av Aurelianus på åtsidan och ett porträtt av Severina på frånsidan.26 Detta 
bildprogram säger oss en hel del om hur kejsarens roll uppfattades: det var inte 
nog med militära segrar, inte ens om de var så spektakulära segrar som Aurelianus. 
Legitimeringen av makt är en ständigt pågående process:27 Kejsarmakten var även 
tvungen att ikläda sig ”civila” roller. Och för denna roll fyllde kejsarinnan en viktig 
funktion. 

Läget för kejsardömet såg alltså vid ingången av år 275 bättre och mer hoppfullt 
ut än någonsin. Återigen började man rusta, denna gång kanske för ett nytt fälttåg 
mot Persien för att en gång för alla göra upp med ärkefienden i öster. Och plötsligt 
ändrades hela situationen igen. En grupp personer kom att frukta att Aurelianus 
skulle låta avrätta dem och dödade därför kejsaren i stället.28 

En rätt intressant sak med flera av dessa kortlivade soldatkejsare är nu att det alltid, 
eller nästan alltid, när de blev mördade ser ut att ha funnits någon officer som stod 
beredd att ta över kejsarmakten. I själva verket verkar det röra sig om ganska ord-
nade ”kejsarbyten.” Officerskåren kunde antagligen fungera som ett slags kejsar-
makare. Det verkar också som om de kejsare som utropades av dessa officerskadrar 
hade viss legitimitet: armén tycks ha setts som kapabel att utropa kejsare.29 Men det 
finns två undantag. Det ena är mordet på Gallienus, som verkar ha genomförts av en 

23 Drinkwater 2005, 53; Eutropius, Breviarium 9.13; Historia Augusta, Tyranni triginta 30.24-27.
24 Kienast 1996, 236.
25 Estiot 2004, 162f,  nr. 174-176 och 181-182; RIC V.1, 315, nr. 3.
26 Estiot 2004, 306 och Pl. 75, 35; jfr. RIC V.1 314, nr. 4.
27 Barker, 2001, 2: ”What characterizes governments, in other words, is not the possession of a 
quality defined as legitimacy, but the claiming, the activity of legitimation.”  
28 Historia Augusta, Divus Aurelianus 36; Eutropius, 9.15. 
29 Se Pabst 1997, 10-14. 
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hemlig konspiration och som gjorde Claudius Gothicus till kejsare. Bland de första 
mynt som slås för Claudius finns enorma guldmultiplar: hur än sammansvärjningen 
gått till tycks det ha varit nödvändigt att bokstavligt köpa lojalitet för den nye kej-
saren i guld, stora mängder guld. Det andra undantaget är Aurelianus, som alltså 
ska ha mördats eller snarare dräpts av en ensam gärningsman. Och händelserna 
som följde på mordet styrker faktiskt detta: det fanns ju ingen efterträdare beredd.30 
Tvärtom blir det ett interregnum och frågan om efterträdare diskuteras fram och 
tillbaka. Efter två årtiondens sönderfall hade riket enats igen – skulle allt nu falla 
samman igen? Det är lätt att tänka sig att paniken var nära i maktens kretsar. 

Nu sker dock återigen något ganska intressant som ännu en gång visar vilken 
viktig funktion Severina verkar ha haft. Det finns en stor mängd mynt slagna för 
Severina, aurei i guld samt antoniniani och denarii i silver som dateras till den pe-
riod som följde efter Aurelianus död – det vill säga till tiden för vårt interregnum. 
Till denna serie hör den typ av mynt som har frånsidesinskriften CONCORDIAE 
MILITUM (fig. 1). Mynt av denna typ slås inte bara i själva staden Rom, utan i alla 
myntverk runt om i imperiet.31 

Var Severina i praktiken det romerska imperiets härskarinna under detta inter-
regnum? Eller bara en galjonsfigur för en militärjunta? Även om så vore fallet säger 
det ändå en hel del om det symbolvärde kejsarinnans person om inte annat åtnjöt, 
att man förlitade sig på den auktoritet som kejsarinnan förfogade över för att hålla 
samman imperiet. En detalj som kan vara värd att nämna i sammanhanget är den att 
ett mynt som slås för Severina och dateras till 275 har åtsidesinskriften SEVERINA 
P F AVG. Denna typ av inskrift där man inkluderat titulaturen Pia felix (den fromma 
och lyckosamma) på ett mynt slaget för en kejsarinna är extremt sällsynt: den är en-
bart känd från mynt slagna för den severiska kejsarinnan Julia Domna, för Gallienus 
gemål Salonina och för just Severina.32 De mynt som uppvisar denna inskriftstyp 
har dessutom bara attribuerats till myntverket i Antiochia. Kan det vara så att denna 
accentuering av Severinas kejserliga värdighet hade att göra med de tidigare starka 
kvinnor som hade starka band till Antiochia, nämligen just Julia Domna – och Ze-
nobia?33 Försökte Rom marknadsföra Severina som en from  ”motbild” till Zenobia? 
Det är i alla fall en fascinerande tanke.

30 Hartmann 1982, 75 f; för guldmedaljerna slagna under Claudius Gothicus, se Huvelin 1986, 205f.
31 Se Estiot 2004, 308 (Rom); 328 (Ticinum); 364 (Siscia); 422 (Cyzicus); 434 (Antiochia). 
32 Estiot 2004, 29.
33 Callu 1996, 143.
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Efter detta mellanspel valdes till slut en viss Marcus Claudius Tacitus till kejsare. 
Källorna är våldsamt oeniga om vem denne egentligen var. Enligt en tradition som 
återfinns i flera källor var han en gammal senator.34 En av dessa källor är nu dock 
den notoriskt opålitliga Historia Augusta, som dessutom uppvisar en senatsvänlig 
tendens.35 Dessa uppgifter har därför ofta ifrågasatts. Sir Ronald Syme, till exempel, 
gjorde gällande att Tacitus nog bara var ytterligare en av soldatkejsarna. Ett av hans 
argument var att de grekiska källor som behandlar perioden mest uttömmande inte 
nämner något interregnum.36

Det finns dock ett metodologiskt problem här. Att avfärda idén om ett inter-
regnum bara för att den står att finna enbart i vissa källor – framför allt då den 
opålitliga Historia Augusta – är inte hållbart. Varför skulle nu de grekiska källorna 
(historikerna Zosimos från 500-talet och Ioannes Zonaras från 1200-talet) närmast 
per definition vara mer pålitliga? Men framför allt är det uppenbart att idén om ett 
interregnum inte passar in i den bild av en tid av militär anarki. Det är nu ganska 
enkelt att avfärda allt som står i Historia Augusta och som inte passar ens egna idéer 
som ren fiktion. Men det kan inte direkt sägas vara sund vetenskaplig forskning. 
Så länge det inte finns någon evidens som talar mot det måste alltså ett interegnum 
kvarstå som en möjlighet. 

Senare forskning har faktiskt också argumenterat för precis just detta: att för-
handlingar om den kejserliga makten av den typ som tycks ha inträffat under hös-
ten 275 kan ha varit vanliga. Som nämnt ovan finns det alltså källor som anger att 
mordet på Aurelianus var oplanerat: man kan då tänka sig att soldaterna blev över-
raskade och inte hade någon tilltänkt efterträdare. Därför hänvisades ärendet till 
senaten.37 Angela Pabst som studerat kejsarval under senantiken och rekonstruerar 
händelserna år 275 med hjälp av belägg från 300-talet föreslår att Tacitus valdes till 
kejsare av en regelrätt valförsamling som bestod av både civila och av soldater.38 
Jag skulle därför föreslå att de händelser som följde på Aurelianus död och som till 
slut ledde till att Tacitus fick makten kan ses som ett led i förhandlingarna om mak-
ten mellan staden Rom och militären. 

Flera av de bilder som förekommer på de mynt som slås för Tacitus talar för 

34 Aurelius Victor, Caesares, 36; Historia Augusta, Tacitus, 1-2; Epitome de Caesaribus 35.10.
35 Se Johne 1998, 638.
36 Syme 1971, 237f.
37 Se Flaig 1992, 128f.
38 Pabst 1997, 28-30.
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att det under den nye kejsaren gjordes stora ansträngningar att skapa förtroende i 
staden Rom för kejsarmakten. Först och främst är det porträtt av kejsar Tacitus som 
återfinns på många mynt intressant. De flesta av soldatkejsarna avbildas med pan-
sarskjorta och ett karakteristiskt kort skägg, ett slags fältskägg som soldater anlade 
när de var på fälttåg (fig. 2).39 Tacitus däremot har ett skägg som är längre och som 
lämnar hakspetsen rakad (fig. 4). Tacitus är den enda romerska kejsare som porträt-
teras med denna typ av skägg. Naturligtvis ska man inte dra för stora växlar på en 
sådan ikonografisk detalj – det kan ju helt enkelt ha varit så att Tacitus råkade se 
ut så. I så fall kvarstår ändå det faktum att de andra soldatkejsarna inte såg ut så. 
Tacitus var annorlunda än de andra.

Det finns en till observation som kan göras. De flesta myntporträtt av Tacitus 
och speciellt de som återfinns på medaljer avbildar en man som inte bara har ett 
karakteristiskt skägg utan också är äldre och något tyngre (fig. 4). Detta är också ett 
drag som gör att detta porträtt är mycket olikt porträtten av de andra soldatkejsarna 
som alla föreställer yngre, sammanbitna och energiska soldater. Richard Delbrück 
noterade att detta porträtt påminner om dem av de tidigare kejsarna Balbinus och 
Valerianus, som även de – enligt Historia Augusta – ska ha valts till kejsare av 
senaten.40 Det finns naturligtvis inget skäl att anta att det fanns faktiska samband 
mellan porträtten och dessa kejsares karriärer, det vill säga att porträtten visar att de 
faktiskt valdes till makten på detta sätt. Likaledes är huruvida det ”tunga” porträttet 
av Tacitus är det mest realistiska egentligen inte det intressanta. Poängen är snarare 
alltså att Tacitus porträtterades som någon som var tydligt annorlunda än alla sol-
datkejsarna. Kanske hans porträtt skulle förmedla bilden av en äldre, mer välvillig 
härskare som kunde visa clementia, i motsats till tidigare härskares virtus. 

Denna hypotes stöds ytterligare av andra motiv som förekommer på mynt under 

39 Smith 1997, 179 och 197.
40 Delbrück talar om ’die drei greisen Senatskaiser’; Delbrück 1940, 33. 

Fig. 4. Porträtt av kejsar Tacitus på ett mynt slaget i Rom och daterat till slutet av år 275. Det 
annorlunda skägget och de tyngre dragen gör att detta porträtt av Tacitus skiljer sig ganska markant 
från den stil som är typisk för porträtt av flertalet soldatkejsare. Estiot 2004, nr. 1559; RIC V.I., 335, 
nr. 89.  
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Tacitus regering. På de mynt som slås under de sista åren av Aurelianus regering är 
de mest iögonenfallande motiven guden Sol och kejsaren som restitutor orientis och 
sedan restitutor orbis. I myntningen för Tacitus återgår man dock till en mycket 

bredare repertoar av mer traditionella motiv som inte användes i alls samma ut-
sträckning under Aurelianus regering. Mest karakteristiska är de typer som refererar 
till den pax, pietas och providentia som kejsaren ger imperiet, och till den lyckliga 
tidsålder som uppnåtts.41 En annan typ som införs är en typ som på frånsidan visar 
Aequitas (fig. 5), en personifikation som brukade få symbolisera ”hederlighet” och 
pålitlighet.42 Budskapet var tydligt: medborgarna kunde lita på Rom, staten skulle 
bestå. En medaljong som slås för Tacitus i Rom är vidare försedd med inskriften 
RESTITVT•REI•PVBLICAE.43 

Det mest anslående indiciet för att något faktiskt hände under hösten 275 är de 
iögonenfallande frekventa referenserna till gudinnan Roma på de mynt som slås för 
kejsar Tacitus. Gudinnan Roma kom att fungera i de grekiska staterna som en per-
sonifikation av staten Rom. Denna personifikation fick en gudomlig status, liknande 
den som även individuella härskare också kunde få, till exempel de hellenistiska 
kungarna. Att hedra dessa som ’gudar’ var ett sätt att uttrycka lojalitet mot dem på 
ett formellt sätt. På samma sätt blev vanan att betyga Roma aeterna – ”det eviga 
Rom” sin vördnad ett sätt att formellt och symboliskt uttrycka lojalitet gentemot 
den romerska staten.44 Och ett sätt att uttrycka denna lojalitet var alltså att slå mynt 
med bilden av gudinnan Roma.45 På det romerska imperiets egna mynt förekom-
mer typen för första gången på guldmynt slagna för Hadrianus.46 Under det senare 
200-talet förekommer bilder av Roma sporadiskt i myntningen utom just under Ta-

41 Estiot 2004, till exempel 279 (Lugdunum), 308-309 (Rom), 330 (Ticinum) och 368 (Siscia). 
42 Wallace-Hadrill 1981, 22.
43 Estiot 2004, 312.
44 Mellor 1981, 956, 956-58; se även Beard, North & Price 1998, 158-160.
45 Mellor 1981, 961-964; se även Harl 1987, 71-74 och pl. 30, nr. 1-5.
46 RIC II, 370, nr. 263 och 265.

Fig. 5. Frånsidan av ett mynt slaget för Tacitus och som avbildar Aequitas – “hederligheten.” Jfr. 
Estiot 2004, nr. 1551. 
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citus korta regering, då de är exceptionellt vanliga, speciellt på guldmynt. Det är 
faktiskt den överlägset vanligaste bilden just på de guldmynt som slås för Tacitus.47 
Myntbilderna vittnar alltså om att något speciellt faktiskt hände den där hösten 275, 
något som gjorde det nödvändigt att försöka demonstrera att folk kunde lita på den 
romerska staten och den nya kejsarens lojalitet mot Rom.

Varför var detta så nödvändigt? Antagligen var en bidragande orsak att imperiet 
genomgick en dramatisk decentraliseringsprocess. De guldmynt som slås för Taci-
tus med bilder av gudinnan Roma är inte slagna i Rom utan har i stället attribuerats 
till myntverk på Balkan.48 Det uppstod en dragkamp mellan staden Rom och provin-
serna om makten och kejsarens uppmärksamhet. Kejsaren var därför tvungen att på 
detta sätt hela tiden försäkra staden Rom om att man visade den tillbörlig respekt. 
Det var denna balansgång mellan den eviga staden och resten av riket som kejsarna 
under andra halvan av 200-talet var tvungna att försöka klara av. Det var inte alla 
som lyckades. 

Så på så vis kan man säga att det här var en kristid. Inte på så vis att kejsaren 
hade förlorat sin auktoritet, tvärtom var den starkare än någonsin. Däremot hade 
kejsarrollen blivit för komplicerad för en enskild individ att spela. 

Tacitus var en av dem som inte verkar ha hanterat uppgiften. Hans regering blev 
inte lång, efter bara något halvårs regering dödades han antagligen i Mindre Asien 
frampå våren 276.49 I slutändan var det staden Rom som förlorade dragkampen om 
makten: bara ett knappt 20- tal år senare inrättades regionala huvudstäder för ett 
nytt fyrkejsardöme, tetrarkin. Under Konstantins regering fick så kejsardömet en 
ny huvudstad i Konstantinopel. Det viktigaste var inte så mycket exakt var huvud-
staden var belägen, utan den romerska enigheten, concordia. Precis som man hade 
visat på mynten som slogs för Severina år 275.  

Summary
The so-called interregnum of AD 275, during the so-called ‘age of the soldier-em-
perors’ is a curious episode in the history of the Roman empire. This episode is 
supposed to have occurred between the assassination of the emperor Aurelian and 
the proclamation of Tacitus as emperor, and was further described by the sources 

47 Estiot 1999, 365f.
48 Estiot 1999, 365 (Siscia) och 366 (Serdica).
49 Kienast 1996, 250.
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as a “comeback to power” for the Roman senate in an age when power was usurped 
by soldiers.  

This interregnum has often been discarded as mere fiction, due to the unreliabil-
ity of the sources for the 3rd century AD. However, numismatic evidence strongly 
suggests that an interregnum actually occurred. Firstly, numerous coins are gener-
ally agreed to have been struck for Severina, the empress of Aurelian, after the death 
of Aurelian, that is during the interregnum. Moreover, the coins struck for Tacitus 
display a markedly different repertoire of images than the last coin-series struck 
for Aurelian, where sol-imagery is dominant. The coins struck for Tacitus, on the 
contrary, feature older, more ‘traditional’ imagery focusing on the stability of the 
empire and the devotion of the emperor towards ‘eternal Rome.’  The events of AD 
275, thus, suggest that even in the ‘age of the soldier-emperors’, soldiers were not 
all-mighty. Even in this age, the city of Rome and civilian society were not to be 
ignored by the emperors.  
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UPPSALA UNIVERSITETS 
MYNTKABINETT (UUM) OCH 

UPPSALAMYNTNING 
I DEN TRYCKTA LITTERATUREN

Björn-Otto Hesse

Under de cirka 35 år som jag sysslat med numismatisk litteratur har jag många 
gånger slagits av det faktum att i samband med sådan litteratur ofta förekommer 
staden Uppsalas namn.

Detta gäller inte bara tryckort utan ofta även som en referens till respektive boks 
innehåll. I detta ligger egentligen inget märkligt när man rör sig med vetenskaplig 
litteratur och vet att Uppsala har Nordens äldsta universitet, grundat år 1477. Fråga 
är om inte en betydande majoritet av våra genom århundradena lärda män och kvin-
nor haft en viss anknytning till Uppsala. Med den begränsning till ämne jag har haft 
är det naturligtvis Uppsala Universitets Myntkabinett som kommit att prägla bilden. 
Det är därför naturligt att från arbetet med min ”Svensk Numismatisk Bibliografi 
intill år 1903” (Västervik 2004) göra en speciell komplettering som jag velat be-
nämna enligt rubriken ovan. De nummer som jag anger inom parenteser nedan är de 
nummer som använts i min bibliografi.

Jag vill först behandla myntkabinettets tillkomst och dess senare utvidgningar. 
Därefter kommer jag att taga upp ett antal artiklar och skrifter, vilka oftast har i 
kabinettet befintligt materiel som utgångspunkt eller för myntfynd att dessa senare 
ofta hamnat där.

Myntkabinettets tillkomst och senare utvidgningar
Det äldsta kända ursprunget till kabinettet är det s.k. Augsburgska konstskåpet, vil-
ket Gustav II Adolf år 1632 erhöll som gåva av staden Augsburgs råd. I skåpet skall 

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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bl.a. ha funnits 200-300 ”romerska medailler” i brons och detsamma skänktes år 
1694 av Karl XI till Uppsala Universitet. Dessa ”medailler” – ej längre säkert iden-
tifierbara – kom senare att skiljas från skåpet och torde kunna räknas som myntkabi-
nettets ursprung. Se bl.a. Johan Böttiger: ”Philipp Hainhofer und der Kunstschrank 
Gustav Adolfs in Upsala” (1909-1910), s. 6. Verket är i folioformat och består av 
två delar om 75+99 sidor samt totalt 39 planschblad. Skåpet är förfärdigat år 1599 
av snickaren Melchior Baumgarten och köptes av Hainhofer som senare sålde det-
samma till Augsburgs råd. Man finner att Hainhofer 1612 skrivit ett brev där han 
uttalar att: ”Ich kan mich mit antiquiteten und kvnstsachen nichts anbueten weil ich 
mich mehrertheils auff naturalia und auff  moderna numismata begeben.”

Den bästa autentiska beskrivningen av skåpet får vi av Faluns förste gruf- och 
stadsmedicus Gerhard Stalhoff som i en reseberättelse 1655-1660 beskriver skåpet 
och dess innehåll i en handskrift som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Den-
na handskrift har genom försorg av bibliotekarien grefve Eugen Lewenhaupt tryckts 
i Upplands Fornminnesförenings tidskrift 1896, med rubriken: ”Uppsala och dess 
omgifningar 1660”, s. 288-308, där skåpet särskilt behandlas på s. 293-294. Tyvärr 
har där uteslutits Stalhoffs 67 punkter redovisande skåpets detaljerade innehåll. De-
samma återfinnes dock som en bilaga i Böttigers verk, där punkt nr 7 lyder: ”Gam-
mel Sölffr Mönt aff alle slags.” Alltså tyvärr inte särskilt klargörande.

Första gången jag i den numismatiska litteraturen funnit en antydan till kabinet-
tet är i Johan Eenbergs ”Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främ-
mande äre att besee och förnimma uti Upsala stad och näst om gränsande orter”, 
tryckt hos Johan H. Werner, Kongl. Acad. Booktr. Åhr 1704 (nr 0707).

Eenberg beskriver på s. 219-220 fyndet ”wed Upsala” av en brakteat med guden 
Tors anlete. Detta har föranlett Frédéric Elfver att i  boken ”Samlad glädje”, Nu-
mismatiska Klubben Uppsala 1969-1999, Uppsala 1999, s. 33-37, skriva artikeln 
”Torspenningen från Uppsala; Om ett bortglömt myntfynd från 1680-talet”. I sam-
manhanget kan nämnas att bokens omslag avbildar den unika REX UPSALIE-pen-
ning som 1951 påträffades i Jämtland, se nedan. Detta mynt, som är präglat ca 1250, 
är också förebild för Klubbens logotyp.

Eenberg beskriver där vidare på s. 222-224 ett i Uppsala år 1522-1523 slaget 1-
öresmynt och fortsätter: Såsom det med mycket annat til Swenska Historiens uplys-
ning första gången är uptäckt och infördt i bemelte Hr. Assess. Brenners Thesauro 
nummorum Sveo-Gothicorum, hwar af han ett fullkombligit exemplar, tillika med 
en stor dehl af de gamble original Swenska Mynten (bland hwilka och äfwen denne 
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Upsala penning finnes,) til denne Kongl. Academiens Bibliotheque förährat. Denna 
gåva var troligen det första svenska tillskottet till de ”romerska medaillerna”.

Redan här kan det vara skäl att nämna Bertil Wærn (1914-1995), chef för Uppsa-
la universitets myntkabinett 1960-1992, som skrivit den utförliga artikeln ”Uppsala 
Universitets Myntkabinett” i tidskriften Myntkontakt 1978:3, s. 68-73, 87 ur vilken 
nedan många citat kommer att redovisas. Sålunda skriver Wærn bl.a. att ”På 1740-
talet tog myntkabinettet fastare former. Till den från konstskåpet uttagna samlingen 
fogades flera enstaka gåvor och köp. [. . . . .] Ur Näs-fyndet kom ett antal Olov 
Skötkonungsmynt Uppsala till del”.

Det historiska Näs-fyndet omfattande mellan 2000 och 3000 mynt från vikinga-
tiden har utförligt behandlats i Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Aka-
demiens Antikvariska serie 19, ”Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in 
Suecia repertis, pars secunda”, Stockholm 1968. (Artikeln ”A hoard from Näs, 
Österåker, Uppland found in 1704”, s. 277-372, plates 22-43, är skriven av Gert 
Hatz, Ulla S. Linder, Brita Malmer, Gay van der Meer och Nils Ludvig Rasmus-
son, alltså av några av vår tids främsta numismatiker rörande aktuell tidsepok.) På 
s. 326-328 behandlas speciellt de Olov Skötkonungsmynt som kommit till Uppsala 
Myntkabinett.

(Wærn, s. 68:) ”år 1746 skänkte presidenten greve Fredrik Gyllenborg 600 ro-
merska mynt, och 1750 kom en betydande gåva från kronprinsessan Lovisa Ulrika. 
Ur den storartade samling, som greve Carl Gustaf Tessin (1695-1770) sammanbragt 
och som övergått i kronprinsessans ägo, skänkte hon dupletterna, dvs. 1670 mynt, 
huvudsakligen romerska. 1758 ökades gåvan med ett antal medaljer. Kabinettets 
förvandling till en samling av verklig betydelse skedde 1751, då riksrådet och uni-
versitetskanslern greve Carl Ehrenpreus (1692-1760) hembjöd till Uppsala univer-
sitet sin stora svenska samling”.

Om detta senare inköp skriver Johan Benedict Busser i sin ”Utkast till beskrif-
ning om Upsala. Andra delen om Upsala Academie, dess äldre och nyare öden, samt 
förnämsta märkvärdigheter”, Uppsala 1769 (nr 0638), Cap. IV: ”Om Academiens 
mynt Cabinet”. Kapitlet behandlar i §1 Om Academiens äldre myntsamling och 
dess tillökningar, s. 69-71; i §2 Historien om Numophylacium Ehrenpreusianum, s. 
72-73; i §3 Om några sällsynta mynt i Numophylacio Ehrenpreusiano, s. 74-78 samt 
i §4 Om några satyriska mynt i Numophylacio Ehrenpreusiano, s. 78-79.

Den Ehrenpreuska samlingen innehöll 2699 mynt och hade inklusive myntskåpet 
värderats till 36000 daler kopparmynt. Att vårda det sålunda kompletterade myntka-
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binettet utsågs 1754 vice bibliotekarien Evald Ziervogel (1728-1765), vilken uppehöll 
befattningen till sin död. Han var en flitig författare, särskilt inom det numismatiska 
området, och hade av universitetskanslern greve Ehrenpreus fått i uppdrag att som 
lärare undervisa i myntkunskap. På grund härav erhöll han 1758 professors titel.

Om Ziervogel och hans numismatiska skrifter (nr 1803-1841) kan man läsa i Th. 
Högberg: ”Svenska numismatiker under fyra sekler”, Göteborg 1961 (nr 0075), s. 235-
236. Av naturliga skäl har  han till mycket stor del hämtat underlaget till sina numisma-
tiska skrifter från Myntkabinettet i Uppsala. Här kan särskilt nämnas fyra skrifter:

”Diss. Numophylacium regiae academiæ Upsalensis. Pars prima”. [=Av-
handling om myntsamlingen vid den Kungl. Akademien i Uppsala. Första 
delen.]. Respondent Zacharias Schrange. Allt som utkommit. Uppsala 1753, 
(4), 66, (2) s., 1 pl. (nr 1807). Fig 1.

”Utkast til offäntliga historiska föreläsningar öfwer swenska myntkundskapen, 
hwilka uti det för numophylacio Ehrenpreusiano i gustavianska academien ut-
sedda rum, komma efter befallning at hållas”. Uppsala 1753, (2), 44 s. (nr 1841). 
Skriften finns även i ett faksimiltryck med kommentarer av Ernst Nathorst-Böös, 
utgivet av Numismatiska Litteratursällskapet i Göteborg 1984 (nr 1842).

”Myntkunskapen i gemen och swenska myntkunskapen i synnerhet i anled-
ning af det Ehrenpreusiska Kongl. Academien i Upsala tillhöriga Mynt-Ca-
binett”. Stockholm 1757, (37), 26-52 s. (nr 1810). I denna skrift säger Zier-
vogel inledningsvis bl.a. att ”min håg sträfvat derhän, at en gång göra något 
som ingen för mig gjort, nämligen sammanfatta Svenska Myntkunskapen i et 
fulkomligt Systeme, hvaruti, näst grundelig Anvisning til alt hvad om Mynt 
och Medailler i gemen är at i agt taga, alla til et svenskt Cabinett hörande 
penningar på det nogaste skulle beskrifvas, samt alla Historiska, Politiska 
och Oeconomiska Anmärkningar, som öfver och i anledning af våra Svenska 
penningar kunna göras, på et ställe skulle finnas tillsammans”. Han redovisar 
vidare en tänkt indelning av den kommande skriften, som skulle omfatta 116 
där redovisade kapitelrubriker. Andra delen av skriften 1757 omfattar de två 
första kapitlen om totalt 28 sidor. Tyvärr utkom aldrig någon fortsättning.

”Föreläsningar öfwer Upsala Academies Mynt-Samling; innehållande såväl 
inledning till mynt-kunskapen i gemen, som [. . . . .] beskrifning öfver svenska 
konungar och deras mynt”. Utgavs postumt 1772, (4), 180, (6) s. (nr 1809).

BJÖRN OTTO HESSE



69UUM OCH UPPSALAMYNTNING I LITTERATUREN

Fig. 1. Ziervogel, diss. 1753.
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(Wærn, s. 69:) ”Någon särskild befattning som föreståndare efter Ziervogels död 
inrättades ej för kabinettet, utan prefektskapet blev en sidosyssla för någon av pro-
fessorerna i närliggande ämnen”. 

I Stockholms Magazin utgivet av Magnus Swederus finns april-maj 1780 en ano-
nym artikel ”Underrättelse angående Kongl. Academiens Mynt-Samling i Upsala”. 
Stockholm/Uppsala 1780-1781, s. 233-240, 255-259 (nr 1662a). Artikeln inleds 
med historien om kabinettets uppbyggnad och fortsätter med att mera i detalj be-
rätta om dess innehåll. Sakligt sett är det ingen tvekan om att densamma är skriven 
av en person med ganska goda numismatiska kunskaper men när det gäller tänkbar 
författare har dock ingen ännu kunnat ange något namn.

År 1781 utsågs Eric Götlin (1744-1820) till prefekt för universitetets mynt- och 
medaljsamling; en befattning som han upprätthöll till sin död. Denne numismatiker 
blev professor 1794 med föreläsningsskyldighet i numismatik från 1796. Han skrev 
bl.a. avhandlingarna ”Historia numophylacii R. Acad. Upsal. I-III” [=Om mynt-
samlingen vid Kungl. Akademien i Uppsala]. Uppsala 1801-1803 (nr 0864), totalt 
52 s. Respondenter var Nicolaus Kellström, Olaus Matthias Ullgren och Andreas 
Rogberg. Fig. 2.

Götlin efterträddes som prefekt för myntkabinettet av historikern, arkeologen och 
biblioteksmannen Johan Henrik Schröder (1791-1857). Bertil Wærn ägnar i sin artikel 
i Myntkontakt ett större avsnitt åt Schröders tid som prefekt. Han konstaterar bl.a. att 
kabinettets materiel från år 1820 till 1857 växer från 11039 till 15045 ”pjäser”.

”Uppsala universitet 1872-1897. Festskrift med anledning af Konung Oscar II:s 
tjugofemårs regeringsjubileum den 18 september 1897” utgavs detta år av Reinhold 
Geijer. I andra delen, ”Universitetets byggnader och institutioner” skriver Carl 
Rupert Nyblom artikeln ”Det nya universitetshuset”, s. 5-40. Han behandlar där det 
Augsburgska skåpet på s. 33-35 och myntkabinettet på s. 35-36.

Ett synnerligen omfattande verk ”Uppsala Universitets Historia” utgavs åren 
1877-1914 av historikern och chefen för universitetsbiblioteket Claes Annerstedt 
(1839-1927). Verket omfattar perioden 1477-1792 och är enligt Nationalencyklo-
pedin ett grundläggande och i lärdomshistorisk forskning ofta citerat arbete. Ett 
utförligt register med bl.a. uppslagsorden mynt, myntkabinett och numismatik gör 
det dock lätt att hitta det som intresserar. Kabinettets historia före 1718 redovisas t. 
ex. i del II:2 på s. 371-372 och för återstoden av 1700-talet lämnas en redogörelse 
i del III:2, s. 541-543.

Uppsala universitetsbibliotek förvärvade år 1917, med medel donerade av Ernst 
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Fig. 2. Götlin, diss. 1801.
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Kjellberg, från Lützen en samling Gustav II Adolfminnen omfattande drygt 1000 
nummer tryck, handskrifter, planscher, mynt och medaljer samt vapen och rust-
ningar. Mynt och medaljer utgjorde 76 nummer. Dessa finns förtecknade i Oskar 
Planer: ”Verzeichnis der Gustav Adolf Sammlung mit besonderer Rücksicht auf die 
Schlacht am 6/16. November 1632”. Leipzig 1916, s. 142-154. En första – mindre 
omfattande – katalog över samlingen hade tryckts 1894 (nr 1457). De numismatiska 
objekten förvaras fortfarande på universitetsbiblioteket.

För att erhålla en översikt över de offentliga myntsamlingar som fanns i Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige utsände de fyra ländernas centrala myntkabi-
nett våren 1937 lika lydande frågeformulär till museer och andra institutioner, som 
kunde antagas äga numismatiska samlingar. Bearbetningen och sammanställningen 
av de inkomna svaren verkställdes av antikvarien Bengt Thordeman med bistånd av 
amanuensen Nils Ludvig Rasmusson. Resultatet publicerades i artikeln ”Nordens 
offentliga myntsamlingar” i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1937, s. 117-146, 156-
159. I densamma redovisas Uppsala Universitets Myntkabinett på s. 143-144, varvid 
bl.a. anges att ”Samlingen omfattar c:a 25,000 mynt och medaljer samt sedlar, pol-
letter och spelpenningar. Ett numismatiskt bibliotek finnes på omkr. 500 volymer”. 

(Waern, s. 87:) ”En kraftig ökning erfor samlingen år 1949, då Erik Wallers kollek-
tion av drygt 700 medicinhistoriska och naturvetenskapliga medaljer förvärvades”.

En av de senaste beskrivningarna av Myntkabinettet är Bertil Wærns artikel ”The 
Coin Cabinet of Uppsala University” i den av International Numismatic Commis-
sion år 1993 utgivna Compte rendu 40, s. 49-51.

Elsa Lindberger gav i inledningen till  ”Anglo-Saxon and later British Coins” 
(SNU I) en ingående beskrivning av den lärdomshistoriska utvecklingen  och forsk-
ningen som baserats på samlingen i Uppsala.

Därmed kan det vara lämpligt att övergå till att behandla verk och skrifter som har 
sitt ursprung i material från myntkabinettet eller i enstaka fall har annan anknyt-
ning till Uppsala. Sammanställningen sker i huvudsak i kronologisk ordning, såvida 
sammanhanget ej kräver annat, varvid man märker att särskilt de äldre författarna 
gärna uppehöll sig vid kabinettets samlingar av kufiska och anglosaxiska mynt.

Christian von Mechel: Œuvre du chevalier Hedlinger  . . . . Basel 1776-1778 (nr 
0321-0322) beskriver på s. 36, pl. 27:1 den minnespenning som universitetet lät 
slå 1733. Denna minnespenning återfinnes även som Jetong 1 i Füessli-Haid´s verk 
1781-82 om Hedlinger (nr 0323-0324).
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Den förste författaren som inom ovan angivna områden grep sig an kabinet-
tet var den tidigare nämnde Eric Götlin som skrev avhandlingen ”Diss. de numis 
cuficis R. Acad. Upsal. Partem priorem”. [=Arabiska mynt i Kungl. Akademien i 
Uppsala. Första delen.] Uppsala 1803, (nr 0863), (4), 10 s. samt tre planscher etsade 
av Gustaf Broling och återgivande arabiska mynt.

Nästa kände författare är Jonas Arvid Winbom (1791-1841) som 1815 skrev av-
handlingen ”Diss. de Recentioribus numis Arabicis Reg. Academiae Upsal”. [= Av-
handling om nyare arabiska mynt vid Kungl. Akademien i Uppsala], I-II. Preses för 
del I var Eric Fant och för del II hade Winbom som respondent Carl Olov Fineman. 
Därmed blev han fil. doktor (primus) och docent i allmän historia. Han fortsatte 
emellertid studierna och blev 1818 teologie kandidat och docent inom teologiska 
fakulteten. Från 1823 var han notarie hos domkapitlet och fick 1828 professors 
namn heder och värdighet. Winbom utnämndes 1831 till kyrkoherde i Tierp, Upp-
land. Därmed blev den nämnda avhandlingen Winboms enda nu kända kontakt med 
numismatiken.

Johan Henrik Schröder (1791-1857) 
Schröder behandlas av Högberg i den nämnda biografin ”Svenska numismatiker un-
der fyra  sekler” på s. 184-185, samt av Ulf Göranson, ’Schröder’ i Svenskt Biogra-
fiskt Lexikon, Bd 31, ss. 629-637.

I sitt inträdestal ”Anmärkningar öfver Sveriges äldsta Mynt”, (nr 1535) uppläst 
i Kongl.Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Academien, d. 17 Oct. 1827, (Kungl. 
Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademiens Handling 13, 1830, s. 279-318) 
skriver Johan Henrik Schröder på s. 312-313: ”Med mera säkerhet kunna vi såsom 
Upsala-mynt antaga ett äldre mynt, som våra Numismatici velat tillägga Eric den 
helige, och som visar ett Kors emellan tre kronor.”

Han har utgivit bl.a. följande skrifter:

”Diss. Numismata Anglo-Saxonica in Numophylacio academico Upsaliensi 
adservata”,[=Anglo-saxiska mynt i myntkabinettet vid Akademien i Uppsa-
la] Uppsala 1825, med respondenterna Carl Åke Höökenberg och Bernt Ulrik 
von Oelreich (nr 1547).

”Diss. Catalogus numorum cuficorum in numophylacio Academico Upsaliensi”, 
[=Förteckning över kufiska mynt i myntkabinettet vid Akademien i Uppsala] 
Uppsala 1826-1827 (nr 1537, 1538). Den ger upphov till fyra avhandlingar.
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”Diss. Numismata Angliae vetusta in numophylacio academico Upsaliensi 
adservata” [=Forntida mynt från England förvarade i myntkabinettet vid 
Kungl. Akademien i Uppsala]. Uppsala 1833-1834, (nr 1545). Fig. 3.

”Nummorum anglosaxonicorum centuria selecta. E Museo academico Up-
saliensi deprompta, digesta et illustrata”, (nr 1549-1550) [=Några utvalda, 
katalogiserade och illustrerade anglosaxiska mynt ur Uppsala universitets 
myntsamling]. Ingår i Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala, Nova acta, vo-
lym 13, 1847, s. 205-222. 

[G. J. Adlerbeth] ”Skådepenningar öfver de förnämsta händelser som tillhöra kon-
ung Gustaf III:s historia”. [Utg. av B. E. Hildebrand.] Stockholm 1858 (nr 0437) 
visar på pl. 6 den kanslersmedalj som universitetet 1764 lät slå över kronprins Gus-
taf, kansler 1746-1792.

Med hänvisning till bl.a. Schröders uppgift i inträdestalet ovan skriver A. W. 
Stiernstedt om myntning i Uppsala i sin artikel ”Om Myntorter, Myntmästare och 
Myntordningar” (I: Numismatiska Meddelanden I, 1874, s. 34.) att ”Det är ock 
sannolikt, att under medeltiden penningar här blifvit myntade, ehuru, i brist af säk-
ra kännetecken, några bestämda mynt icke kunna hit med visshet hänföras. Det är 
först under Gustaf Wasa, myntning här med säkerhet är känd.”

C. Snoilsky: ”Svenska enskilda personers minnespenningar efter 1860”. Stock-
holm 1875. [Numismatiska Meddelanden II, Stockholm 1875], (nr 1591) visar på s. 
59 den kanslersmedalj som universitetet 1874 lät slå över Gustaf Adolf Sparre.

L. Bygdén: ”Upsala universitets fyrahundraårs jubelfest september 1877”, Stock-
holm 1879, behandlar den för universitetet 1877 graverade minnespenningen, s. 6-7.

H. Oldenburg: ”Svenska minnes- och belönings-penningar efter 1876”. [Numis-
matiska Meddelanden V, Stockholm 1878], (nr 1438), behandlar också den för uni-
versitetet 1877 graverade minnespenningen på s. 73.

I Upplands Fornminnesförenings Tidskrift, andra bandet, del 2, Uppsatser och 
redogörelser, 1880, s. LVI-LVIII har P. J. Lindal skrivit artikeln ”Mynt, präglade 
i Upsala” (nr 1238). Han anger där att myntverket i Uppsala ”upprättades ånyo 
hösten 1522 af riksföreståndaren Gustaf Vasa. Ören myntades under detta och de 2 
följande åren, hvar efter myntning i Upsala för alltid upphörde.”

Konung Gustafs kontrakt med myntmästaren i Uppsala Arent Koninck, dat. 25 
september 1523 har behandlats dels av Lindal i nämnd artikel, dels av Jan Liedgren 
i artikeln ”Kontrakten med myntmästarna i Stockholm och Uppsala 1449-1527” (nr 
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Fig. 3. Schröder, diss. 1833.
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1228) i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1967, s. 20. Kvittenser och reversal av Arent 
Koninck från åren 1523 och 1524 rörande hans myntning finns i Kungliga Bibliote-
ket och i Kammararkivet. Detta kan läsas i Ingrid Hammarström: Finansförvaltning 
och varuhandel 1504-1540 (Uppsala 1956), s. 278 och 292f. Ett av dessa reversal, 
dat. 1 juni 1523, är tryckt i Jonas Hallenberg: ”Historisk afhandling om mynt och 
varors värde i Sverige under konung Gustaf I:s regering”, Stockholm 1798, s. 53-54 
not. g). (nr 0880).

Lindal fortsätter: ”Då dessa öre-mynt voro af en den tiden ovanligt god halt vardt 
en stor mängd förd utom riket. Följden här af är, att exemplar af dessa Upsala-mynt 
äro mycket sällsynta. Af det år 1522 präglade känner man endast ett exemplar. De 
offentliga samlingarna i Upsala och Stockholm sakna detta. Af 1523 års myntning 
är ett mindre antal kändt. Från 1524 känner man intet exemplar. Möjligen prägla-
des det året med 1523 års stampar.”

K. Warburg: ”Hedlinger, ett bidrag till frihetstidens konsthistoria”, Göteborg 
1890 (nr 0327) behandlar på s. 83 och 179 universitetets minnespenning av år 1733 
och på s. 73 och 179 den medalj som universitetet cirka 1734 beslöt slå över sin 
kansler (1719-1737) Gustaf Cronhielm (1664-1737).  Medaljen kom av någon an-
ledning aldrig till utförande.

Bror Edvard Hyckert: ”Sveriges och svenska konungahusets minespenningar, 
praktmynt och belöningsmedaljer efter 1874 jämte några från äldre tider”, (nr 
1029) [Numismatiska Meddelanden XIII, Stockholm 1892] behandlar på s. 96 uni-
versitetets minnespenning till 400-årsjubileet 1877 och på s. 97 en av Lea Ahlborn 
till universitetet erbjuden medalj till jubileet, vilken dock ej antogs. På s. 113 en 
medalj som Göteborgs nation i Uppsala lät slå 1882.

M. Hallberg: ”Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma 
i Finland”, 1, Helsingfors 1906, behandlar universitetets medalj över Carl Ruden-
schöld, s. 60.

I Numismatiska Meddelanden XXII, ”Sveriges mynt 1449-1917”, Stockholm 
1918, redovisar K. A. Wallroth på s. 43 den myntning som år 1589 skall ha skett i 
Uppsala. I Nordisk Numismatisk Årsskrift 1952, s. 55-94, skriver Gunnar Ekström 
artikeln ”Myntmästaren Sebastian Schoras samt myntningen i Upsala och Stock-
holm 1589”. Han hänvisar där på s. 64 till Wallroths uppgift och vidareutvecklar 
densamma fram till s. 70 och i ett antal bilagor. På s. 65 avbildas örtug och fyrk 
präglade i Uppsala det aktuella året. 

Gunnar Ekströms artikel om myntning i Uppsala 1589 föranleder Håkan Widje-
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strand att vidare utveckla Ekströms teorier i artikeln ”Johan III:s örtugar öppnar 
nya vägar för framtida forskning inom 1500-talsnumismatiken!” i Mynttidningen 
1997:3/4, s. 38-40.

1917 utkom Sigurd Holms filologiska avhandling ”Studier öfver Uppsala univer-
sitets Anglosaxiska myntsamling”, en katalogisering och språklig bearbetning av 
densamma. Den omfattar dels 34 s. med beskrivning av 666 mynt, dels 76 s. ”Studier 
öfver personnamnen å mynten i Uppsala Universitets Anglosaxiska myntsamling”.

L. Stavenow: ”Trehundraårsminnet av konung Gustaf II Adolfs donation till uni-
versitetet” [Uppsala universitets inbjudningsskrifter 1924, Uppsala 1924], behand-
lar den till trehundraårsminnet graverade medaljen, s. 4-5.

Axel Wahlstedt: ”Minnespenningar över enskilda svenska män och kvinnor. An-
dra följden”, (nr 0111) [Numismatiska Meddelanden XXIV, 1925] visar på s. 140, 
pl. 8:2 kanslersmedaljen över Axel Fredrik Claesson Wachtmeister 1918 och på s. 
178, pl. 11:3 medaljen slagen 1919 med anledning av Claes Annersteds 80-årsdag.

I sin artikel ”Svenska myntverk genom tiderna” i Myntdirektörens årsberättelse 
för år 1926, Stockholm 1927, behandlar K. A. Wallroth ”Myntverket i Uppsala” på 
s. 73 där också Uppsala 1-ören från 1522 och 1523 avbildas.

[A. Grape] ”Uppsala universitets fyrahundrafemtioårsjubileum 1927. Festberät-
telse”, Uppsala 1931, behandlar minnespenningen, s. 11, 132, fig. på titelbladet.

Axel Wahlstedt: ”Minnespeningar över svenska män och kvinnor. Tredje följ-
den”, (nr 0112) [Numismatiska Meddelanden XXIX, 1937-1943] visar på s. 188, 
pl. 56:5 kanslersmedaljen över Carl Johan Gustaf Swartz 1927 och på s. 7-8, pl.1:7 
minnespenningen avseende Uppsala universitets 450-årsjubileum 1927.

E. Lindberg: ”Adolf Lindberg 4 sept. 1839 – 27 juni 1916”. [I: Nordisk Numis-
matisk Årsskrift, 1939] behandlar den för universitetet 1877 graverade minnespen-
ningen avseende fyrahundraårs jubileet, s. 26, fig. 11.

Hj. Lundgren: ”Svenska biblioteksmäns skådepenningar”, [I: Nordisk tidskrift för 
bok- och biblioteksväsen 28, 1941] behandlar den av universitetet 1919 slagna medal-
jen med anledning av överbibliotekarien Claes Annerstedts 80-årsdag, s. 126, fig. 4.

N. von Hofsten: ”Hundraårsminnet av Erik Gustaf Geijers död”, [Uppsala uni-
versitets inbjudningsskrifter 1947, Uppsala 1947], behandlar universitetets minnes-
penning 1947 över Geijer, s. 9, pl.

”Fil. dr. Erik Gren (1904-1959), förste bibliotekarie vid universitetsbiblioteket 
i Uppsala, var sedan 1 juli 1946 ”vetenskapligt biträde” vid Uppsala Universitets 
Myntkabinett, d.v.s. i verkligheten ledare för denna mycket värdefulla, till större 
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delen från 1700-talet härstammande samling”. Så inleder Nils Ludvig Rasmusson 
sina minnesord beträffande Gren, som kan läsas i Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 1960:3, s. 53-55. Överbibliotekarie Tönnes Klebergs minnesruna 
över Gren återfinnes i Uppsala Nya Tidning 23 november 1959.

S. H. T. Kihlgren: ”Om en medalj med bl.a. läderlapp och tre andra medaljer vid 
Uppsala universitet” [I: Nytt från Uppsala universitet 1967:1] behandlar på s. 1-3 
universitetsmedaljerna av 1733, 1877, 1924 och 1928.

Myntkabinettets minnespenningar
Bertil Wærn skriver i sin nämnda artikel i Myntkontakt att ”Samlingen av svenska 
minnespenningar är synnerligen rikhaltig. Särskilt gäller detta 1600-, 1700- och ti-
digt 1800-tal. Numera lägges särskild vikt vid förvärv av minnespenningar rörande 
universitetet och i övrigt av lokalt intresse”.

Det bör här erinras om att Bertil Wærn själv år 1968 hade skrivit artikeln ”Upp-
sala universitets minnespenningar”. Den ingår i festskriften Corona Amicorum; 
Studier tillägnade Tönnes Kleberg (s. 231-241), som då i mer än tjugo år varit över-
bibliotekarie och verkat som chef för Uppsala universitetsbibliotek. Skriften har 
anmälts av Lars O. Lagerqvist i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1969:1, 
s. 11, som anför att Wærn ”förtecknar här samtliga av Uppsala Universitet utgivna 
medaljer, både över kungliga personer, viktiga händelser och enskilda. Hänvis-
ningar till den gängse litteraturen har gjorts och några medaljer är illustrerade. Den 
sista utgavs 1947 över Erik Gustaf Geijer. Wærn går också in på sådana medaljer, 
som slagits av en fakultet, av studentkåren eller av någon studentnation.”

Här redovisas kronologiskt de samlingsverk som kan ge närmare upplysning om 
flera av universitetets minnespenningar och till vilka Bertil Wærn refererat i ovan-
stående artikel. Verk som upplyser om endast enstaka av minnespenningarna har 
behandlats i den kronologiska förteckningen ovan.

C. R. Berch: ”Beskrifning öfwer Swenska Mynt och Kongl. Skåde-Penningar. . . 
. .” Upsala 1773 (nr 0508a). Ny upplaga Upsala och Åbo 1787 (nr 0509). Universi-
tetsmedaljer finns på s. 87, 299, 314, 344 och 346.

B. E. Hildebrand: ”Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor”. 
Stockholm 1860 (nr 0948). Universitetsmedaljer på s. 130, 141, pl. s. 160, 203, 213, 
223 och 269.

B. E. Hildebrand: ”Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, 
praktmynt och belöningsmedaljer”. Stockholm 1874-1875 (nr 0953). Universitets-
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medaljer i del I på s. 106 och i del II på s. 90, 142, 231, 238, 279, 326, 403 och 454.
B. E. Hyckert & V. E. Lilienberg: ”Minnespenningar öfver enskilda svenska män 

och kvinnor. 1-2”. Numismatiska Meddelanden XVII, 1905-1915 (nr 0110). Univer-
sitetsmedaljer i del 1 på s. 9, s. 177, pl. 35:4 och i del 2 på s. 192, 244 och pl. 100:2.

B. Olsén: ”Lea Ahlborn, en svensk medaljkonstnär under 1800-talet”. Stock-
holm 1962 (nr 0003). Universitetsmedaljer på s. 31, 35 och 221 samt pl. 2:10, 3:15-
16 och 6:26.

I artikeln ”En hittills okänd myntvalör funnen i Uppsala” i Myntkontakt 1978:4, s. 
108-109 heter det att författaren fil. dr Marek Klibanski vid Uppsala Universitets 
myntkabinett har i och för myntkabinettets permanenta utställning av svenska mynt 
noggrant undersökt hela det svenska myntbeståndet i myntkabinettet. Under detta 
arbete har många intressanta fynd gjorts. Den här nämnda artikeln behandlar ½ öre 
1610 slagen i Göteborg.

Bertil Wærn skriver i Myntkontakt/Svensk Numismatisk Tidskrift 1982:7, s. 173-
174 artikeln ”Karl XI:s Göteborgshalvöre än en gång” där han utförligt behandlar 
proveniensen till det i föregående stycke nämnda unika ½-öret från 1610 som finns i 
Uppsala Universitets Myntkabinett. [Obs! Fel i rubriken och även i bildtexten: Skall 
ju vara Karl IX.]

Dolley, R. H. Michael: The Hiberno-Norse coins in the University Coin-Cabinet 
at Uppsala. [I: Numismatic Chronicle 1979, s. 225-229].

Medeltida myntning i Uppsala
Gustaf Rudbeck och Tamás Sárkány har i Myntkontakt 1979:6, s. 113 skrivit arti-
keln ”Sensationellt fynd av medeltida myntstamp i Uppsala”. Egentligen gäller det 
två föremål som hittats vid arkeologiska undersökningar inom kvarteret Kransen i 
Uppsala. Preliminärt skulle det kunna vara en över- och en understamp från senare 
delen av Magnus Erikssons regering i mitten av 1300-talet. De skulle i så fall kunna 
styrka teorin att Uppsala har varit myntort under denna tid.

När det gäller frågan om eventuell medeltida myntning i Uppsala är det möjligt 
att redovisa en hel följetong som egentligen började för över 200 år sedan. Den 
från numismatisk synpunkt ifrågasatte författaren Adolph Modéer utger sitt verk 
”Inledning til närmare kunskap om swenske mynt och skådepenningar”, anonymt i 
Lund 1796. Utgångspunkten är en brakteat med texten AROS. Han behandlar på s. 
311-314 Vesterås och Uppsala som ifrågasatta myntorter med utgångspunkt från att 
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AROS kan beteckna såväl västra som östra Aros, alltså de nämnda städerna. Brakt-
eater med denna text anses här vara från Magnus Ladulås´ tid.

Sedan en brakteat med texten AROS sommaren 1938 hittats i Nordingrå kyrka 
skriver Nils Ludvig Rasmusson (i Ångermanland; Årsbok 1939 utgiven av Ånger-
manlands hembygdsförbund) artikeln ”AROS-brakteater”, s. 40-50, där han också 
redogör för hur dessa brakteater skriftligen behandlats alltsedan Brenners tid. Hans 
värdefulla hänvisningar i 28 noter till skilda källor redovisas ej här.

En helt ny infallsvinkel på Uppsala-myntningen uppkommer sommaren 1951 
då man vid undersökningen av Västerhus kapellruin på Frösön i Jämtland finner en 
brakteat med texten REX UPSALIE. Detta fynd föranleder Nils Ludvig Rasmusson 
att skriva artikeln ”REX UPSALIE; Till tolkningen av en nyfunnen mynttyp från 
1200-talet”. Densamma ingår i Arkeologiska forskningar och fynd. Studier utgivna 
med anledning av H. M. Konung Gustaf VI Adolfs sjuttioårsdag 11/11 1952, s. 283-
304. Noter till denna artikel återfinnes på s. 458-459. Artikeln anmäls i Nordisk 
Numismatisk Unions Medlemsblad 1953:2, s. 37, av Harald Wideen.

Rasmussons förmodan att Rex Upsalie-utmyntningen kunde sammanhänga med 
en upprorsregim i Uppland vid mitten av 1200-talet upptogs och utfördes ytterligare 
av E. Lönnroth: ”Kring Erikslegenden” i Septentrionalia et Orientalia, Studia Bern-
hardo Karlgren dedicata, Stockholm 1959, s. 270ff.

Bengt Thordeman: ”Erik den Helige” i Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1960, s. 
13-32 som avbildar det aktuella myntet fig. 9, s. 29.

Bengt Thordeman: ”Rex Upsalie” i Numismatiska Meddelanden XXX, 1965, s. 
83-91.

Rolf Sjöberg: ”Rex Upsalie-mynten och folkungaupproren 1247 och 1251” [I: 
Svensk Numismatisk Tidskrift 1986:4/5, s. 112-117].

Rolf Sjöberg: ”Rex Upsalie och vicarius – Erik den helige och hans ställföre-
trädare. Något om Erikskulten och de äkta folkungarnas uppror på 1200-talet” [I: 
Fornvännen 1986:1, s. 1-13].

Nils Uno Fornander: ”Kring vår upprorsmyntning”. [I: Svensk Numismatisk 
Tidskrift 1987:4/5, s. 171-172].

Erik Gamby: ”Erik den helige, Vicarius och Rex Upsalie”. [I: Svensk Numisma-
tisk Tidskrift 1987:6, s. 186-187].

Rolf Sjöberg: ”S:t Erik, S:t Olav och vicarius”. [I: Svensk Numismatisk Tid-
skrift 1987:6, s. 187-189].
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Hösten 1979 gjordes ett fynd bestående av ett antal mynt i samband med en arkeologisk 
utgrävning på ett husgolv i kvarteret Svalan i Uppsala. Efter rengöring och konserve-
ring visade sig fyndet bestå av bl.a. åtta örtugar och fem brakteater, samtliga fragmen-
tariska. Örtugarna är präglade för Albrekt av Mecklenburg (1364-89) och brakteaterna, 
som är mycket fragmentariska är präglade under 1300-talet. Monica Golabiewski har 
skrivit om ”Myntfynd från kv. Svalan, Uppsala”, i Myntkontakt 1979:9-10, s. 188-189.

I Leif Janssons och Bengt Hemmingssons artikel ”1522 års Stockholmsmynt” i 
Myntkontakt 1980:9-10, s. 180-184 görs också ingående jämförelser med Uppsala-
mynten av 1522 och 1523.

Wærn, Bertil: ”Mynt från Uppsala”. [I: Upplands nations årsskrift; Upplands 
nationsblad nr 4, 1982, s. 11-19].

Wærn, Bertil: ”Tobakskungen” Inge Rudbeck (1633-1718), artikel i Svensk Nu-
mismatisk Tidskrift 1988:3, s. 52-53, utgår från en i Uppsala Universitets Myntka-
binett befintlig medalj över Inge Rudbeck.

År 1989 utgav Kungl. Myntkabinettet i serien Sveriges mynthistoria, Landskapsin-
venteringen 4: ”Myntfynd från Uppland” skriven av Eva Wiséhn. Det är en gedigen 
skrift som omfattar 853 skilda fynd, varav fynden nr 693-751 hänför sig till Uppsala stad. 
Verket anmäldes av Torun Zachrisson i Svensk Numismatisk Tidskrift 1990:7, s. 164. 

I Mynttidningen 1994:1, s. 28-31, skriver Bengt Hemmingsson artikeln ”Gus-
tav Vasa som myntförfalskare”. I anslutning till att han behandlar tiden 1521-1527 
avbildas ”Uppsala. 1½ (Sic!) öre 1522. Unikt exemplar i Antellska samlingarna i 
Helsingfors Nationalmuseum”.

Bengt Hemmingsson: ”Myntningen i Uppsala 1577-78” i Svensk Numismatisk 
Tidskrift 1994:2, s. 28-33. Där anföres bl.a. att myntverket från hösten 1577 till 
troligen våren 1578 var förflyttat från Stockholm till Uppsala.

Nilsson, Harald: Försök med ADB-bildregistrering vid Uppsala universitets 
myntkabinett. [I: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1994:5, s. 99-103]

I Lars O. Lagerqvists artikel ”Äldre vasatid ” i Numismatiska Meddelanden XL, 
1995, behandlas på s. 127-128 bl.a. Uppsala-öret 1522-1523.

Bertil Wærn, född 1914, avlider i februari 1995 och chefen för myntkabinettet, 
Harald Nilsson, skriver en minnesruna som införs i Svensk Numismatisk Tidskrift 
1995:5, s. 137.

1595 utfärdade hertig Karl av Södermanland, senare Karl IX, förnyade privilegier 
för Uppsala universitet. Till fyrahundraårsminnet av privilegiernas förnyande präg-
lades en medalj för universitetets räkning, modellerad av konstnären Ernst Nordin. 
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Stig Strömholm redogör i en artikel ”Uppsala Universitet 1477 – 1595 – 1995” i 
Mynttidningen 1995:3, s. 5, för denna händelse och medaljens utformning.

Eva Wiséhn skriver om ”Nymans verkstäder under Svenska veckan i Uppsala” i 
Svensk Numismatisk Tidskrift 1996:2, s. 38-39. Veckan firades i maj 1911 och till 
minne av densamma präglades en jetong, avbildad i artikeln.

Ivar Leimus: ”Några anteckningar beträffande Gustav Vasas myntning i Upp-
sala” i Svensk Numismatisk Tidskrift 1996:3, s. 52-54 utgår från några dokument , 
”kvittenser för mottaget silver och för levererade mynt i Uppsala 1523-1524”, som 
Arnt Koninck hade skrivit under. Dokumenten finns i Riksarkivet under beteck-
ningen ”Strödda kamerala handlingar” vol. 62. Uppsala 1-ören av såväl 1522 som 
1523 är avbildade i artikeln.

I tidigare nämnd Uppsala-publikation ”Samlad glädje”, 1999, s. 93-101, skri-
ver Elsa Lindberger artikeln ”Flight 939 Eller fågelvägen York-Uppsala. Om Anlaf 
Cununcs mynt i Uppsala universitets myntkabinett”.

I ”Samlad glädje”, 1999, s. 123-126, skriver också Ulf Nordlind om ”Bror Hjorth 
– En stor medaljkonstnär från Uppland.” Bror Hjorth har modellerat fyra medaljer 
som alla avbildas i artikeln.

Vidare skriver Torbjörn Sundquist i ”Samlad glädje”, s. 133-147, ”Kastpenningar 
vid regentkröningar i Uppsala domkyrka  1528 – 1675” där 35 kastpenningar/mynt 
avbildas dubbelsidigt.

”Anvisning från Akademiskt konsistorium i Uppsala” i Svensk Numismatisk Tid-
skrift 2001:8, s. 195, är en artikel av Ian Wiséhn, som behandlar en försöksblankett 
från 1838 från ett vid Uppsala universitet inrättat akademiskt konsistorium. Blan-
ketten finns i Kungl. Myntkabinettet.

I Svensk Numismatisk Tidskrift 2002:3,s. 64-65, finns en artikel ”Perforerade 
Uppsala-ören 1522-1523”. Den gäller en fråga från Johan Wihlander, som får ett 
utförligt svar från Bengt Hemmingsson. Bl.a. avbildas en sida ur en handskrift med 
teckning av ett Uppsala-öre 1523.

Ian Wiséhn har i Svensk Numismatisk Tidskrift 2002:5, s. 109, ”Antika mynt 
utställda i Gustavianum” anmält och bifogat en bild från den av Harald Nilsson 
arrangerade och i april 2001 invigda permanenta utställningen av grekiska och ro-
merska mynt i Gustavianum.

Med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d.ä.:s död instiftades 2002 en 
ny belöningsmedalj vid Uppsala universitet. En artikel med anledning härav skriven 
av myntkabinettets föreståndare Harald Nilsson är intagen i Svensk Numismatisk 
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Tidskrift 2003:1, s. 20-21, som också på omslaget visar medaljen i färg.
”Nyupptäckt hybrid från Gustav I:s tid. Om Uppsala 1 öre 1522 i kombination 

med Åbo 1 öre 1524” är en artikel av Frédéric Elfver i Svensk Numismatisk Tid-
skrift 2004:3, s. 52-53. Artikeln avbildar förutom det aktuella myntet även Uppsala 
1 öre 1522, det unika exemplar som finns i Antellska samlingen i Helsingfors.

”Olof Rudbeck den äldre, Gustavianum och Magnus Gabriel De la Gardie på 
medalj”. Ebba Engström presenterar i Svensk Numismatisk Tidskrift 2005:1, s. 15-
17 ett antal medaljer ur Kungl. Myntkabinettets samling som har anknytning till 
Uppsala universitet.

I Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:5, s. 112-117 har Eva Wiséhn skrivit ar-
tikeln ”Ett ojämförligt geni – Wolfgang Amadeus Mozart 250 år”. Den illustreras av 
ett stort antal medaljer av vilka 12 stycken tillhör Uppsala universitets myntkabinett 
och har fotograferats och beskrivits av dess föreståndare Harald Nilsson.

Det senaste tillskottet i medaljfloran är Uppsala universitets Linnémedalj 2007 
som finns avbildad i Svensk Numismatisk Tidskrift 2007:4, s. 100. Medaljen har 
utformats av konstnären Ernst Nordin.

Harald Nilsson utsågs 1992 att efterträda Bertil Waern. Den huvudsakliga arbet-
stiden – ca 80 procent – fortsatte Harald dock att arbeta för Kungl Myntkabinettet 
i Stockholm där han kom i nära kontakt med bl.a. projektet ”Corpus Nummorum 
Saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt (CNS)”. Alltid fanns där hos honom en 
tanke att de värdefulla samlingarna i Uppsala borde ges en motsvarande av experter 
systematiskt redovisad publicitet.

Efter mer än 28 år vid Kungl. Myntkabinettet blev Harald år 2004 tjänstledig för 
att under de närmaste tre åren som projektanställd på heltid svara för de numisma-
tiska samlingarna i Uppsala. Kungl. Myntkabinettets chef, Ian Wiséhns, avtackande 
av honom redovisas i Svensk Numismatisk Tidskrift 2004:6, s. 138.

Harald Nilsson föreslog 1996 universitetets Acta-serie att  introducera en ny serie 
”Studia Numismatica Upsaliensia (SNU)”  och fick omedelbart ett godkännande av 
detta förslag. Uppsala universitets anglo-saxiska myntsamling fanns redan tidigare 
dokumenterad och fotograferad och med stöd därav erbjöd sig  fil. lic. Elsa Lindberg-
er, en av våra främsta experter på vikingatida numismatik, att färdigställa materialet 
för publicering. Det befanns också lämpligt att göra detta i samarbete med the Brit-
ish Academy och det brittiska projektet ”Sylloge of Coins of the British Isles (SCBI)” 
som hade startats i London 1958. Som ett resultat härav utkom år 2006 verket SNU 1, 
Elsa Lindberger: ”Anglo-Saxon and later British Coins” samtidigt utgörande ”Sylloge 
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of Coins of the British Isles 52”, utgivet av Mark Blackburn och Harald Nilsson.
Verket inleds med en redogörelse av Elsa Lindberger för samlingens historia 

och tillväxt. Vidare skriver professor Kenneth Jonsson en artikel om myntfynd och 
andra källor för samlingens tillväxt. Slutligen tillkommer själva myntkatalogen 
omfattande 741 mynt som alla är beskrivna och dubbelsidigt fotograferade samt 
försedda med vederbörliga referenser till kända svenska och utländska verk.

Två tyska numismatiker, professor Peter Berghaus och Hendrik Mäkeler hade 
under flera år tillbringat lång tid i Sverige för att såväl i Stockholm som i Upp-
sala studera de här funna tyska myntskatterna. De hade tillsammans åstadkommit 
ett omfattande material som visade sig vara en värdefull grund för ett verk nr 2 i 
SNU-serien. De båda tyska författarna inleder med en redogörelse för de svenska 
fynden av tyska mynt och efter denna kommer katalogen, indelad i två delar. Del I 
avser ”Deutsche Münzen der Wikingerzeit (9. bis 11.  Jahrhundert)” och omfattar 
615 mynt beskrivna och dubbelsidigt fotograferade samt försedda med vederbörliga 
referenser  till främst tyska verk. Del II avser ”Deutsche Münzen des hohen und 
späten Mittelalters (12. bis 15. Jahrhundert)” och omfattar 53 mynt beskrivna och 
fotograferade samt försedda med vederbörliga referenser till tyska verk. Som SNU 
2 utkom därmed år 2006 ”Deutsche Münzen der Wikingerzeit sowie des hohen und 
späten Mittelalters” författad av Peter Berghaus och Hendrik Mäkeler samt utgiven 
av Harald Nilsson.

(Efter detta manuskripts avslutande har ytterligare två volymer utkommit, båda 
med Harald Nilsson som utgivare:

SNU 3, Kjell Holmberg och Jonas Rundberg, Uppsala universitets myntkabinett, 
systematiska samlingen. Vikingatida och medeltida mynt. Uppsala 2008 

SNU 5, ”...achived nothing worthy of memory”. Coinage and authority in the 
Roman empire c. AD 260-295. Av Ragnar Hedlund. 2008. [Diss.] )

Förhoppningen är nu att Uppsala Myntkabinett skall finna det möjligt att också 
på likartat vis publicera den viktiga islamiska vikingatida myntsamlingen.

Summary
This paper is based on my Bibliography from 2004. The first part gives an account 
of writings dealing with the beginning of the coin cabinet in 1694 and the following 
acquisitions, especially the purchase of the Count Ehrenpreus collection in 1751. In 
a second part the paper gives an account of writings dealing with special objects in 
the collection.
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KARL KNUTSSONS PENNINGAR 
FRåN åBO

Kjell Holmberg

Svenska mynt med högre nominal än penningen präglades för första gången ca. 1370. 
Det är Albrekt av Mecklenburg som då låter slå ett större mynt – örtugen. Den äldsta 
typen är LL 1 (Lagerqvist 1970). Parallellt med örtugarna präglades även penningar 
i form av brakteater med antingen ett krönt framvänt kungahuvud eller en krönt 
bokstav som centralmotiv – alltid inom slät ring. Brita Malmer har ingående studerat 
dessa och hennes resultat finns publicerade i Den senmedeltida penningen (Malmer 
1980). Resultaten, främst kronologin, i Malmers bok utgör utgångspunkten och ram-
verket för mina vidare studier av delar av den senmedeltida penningmyntningen.

Jag avser att föra ett resonemang kring förhållandet mellan penningar och örtu-
gar, och då som sagt främst under 1400-talet. Argument för att Karl Knutsson lät 
prägla även penningar i Åbo, och inte enbart örtugar, kommer att framföras, och ett 
förslag på vilka mynt det rör sig om kommer att presenteras.

Det kan initialt vara värt att nämna att på örtugarna från denna tid är, med några 
få undantag, myntorten explicit angiven. Ofta indikeras myntorten även i myntets 
motiv. De inskriftslösa penningarna är däremot svårare att såväl datera som attribu-
era till myntort. F.n. accepteras dock huvudprincipen att penningar med krönt huvud 
präglats i Stockholm, medan bokstaven E är starkt associerad med Kalmar. Dessutom 
associeras S och A med Söderköping respektive Västerås. Äldre tiders forskare har 
dock ansett att S även kunnat stå för Stockholm, och A för såväl Västerås som Åbo.

I följande analys av delar av den senmedeltida penningmyntningen har jag valt 
att använda de benämningar som Malmer introducerade 1980. I korthet kan Mal-
mers system beskrivas som bestående av tre, eller ibland fyra, delar:
•	 Ett prefix som anger motivet: Krönt huvud (KrH), Krönt S (KrS), Krönt A (KrA) 

etc.

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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•	 En indelning i en Äldre grupp (Ä) med silverhalt på 8 lod (50%) eller högre, och 
en Yngre grupp (Y).

•	 Därefter, för vissa grupper, en indelning av typer med hjälp av romerska siffror 
•	 I bland följs typindelningen av en underindelning med gemena latinska bokstä-

ver.
I sin fullt utbyggda form kan en benämning se ut så här: KrAYIIa (”Krönt A, Yngre, 
Två-a.”). För ytterligare förståelse av detta system hänvisas till Malmer 1980.

Albrekt av Mecklenburg (1364-89) och örtugsmyntningens initialskede
Under senmedeltiden, här definierad som tiden fr.o.m. Erik av Pommern t.o.m. Sten 
Sture d.y., förefaller örtugsmynt och penningar ha myntats parallellt vid landets 
myntverk. Detta mönster framträder egentligen redan under Albrekt av Mecklen-
burg, som introducerade örtugen ca. 1370. Vissa forskare har argumenterat för att 
Albrekts mynt i själva verket var en nordtysk witten. Detta har dock ingen betydelse 
för här nedan fört resonemang. För enkelhets skull används här ”örtug” som benäm-
ning på alla dessa mynt. Likaså används ”örtugsmynt” som en samlande benämning 
på örtugar, halvörtugar och s.k. ”abo”. Under Albrekt präglades örtugar och pen-
ningar parallellt i Stockholm, Söderköping och Kalmar. Från Västerås känner vi 
endast penningar. Möjligen var ett örtugsmynt planerat, men det verkställdes aldrig. 
Om orsaken till bristen på Västeråsörtugar från Albrekts tid kan vi dock endast spe-
kulera. Kanske avvecklades Albrekts verksamhet vid mynthuset i Västerås redan 
innan örtugen introducerades?

Erik av Pommerns (1396-1439) och Kristoffer av Bayerns (1441-1448)  
svenska myntning
Under Eriks tid vid makten hade vi myntning av örtugsmynt och penningar pa-
rallellt i de tre då verksamma myntorterna – Stockholm, Västerås och Åbo. Pen-
ningarna från Västerås identifierades av Brita Malmer 1980, grupp KrAYI, och de 
mycket rara Åbo-penningarna med okrönt A inom slät ring publicerades av Pekka 
Sarvas 1989.

Från Kristoffer finns Stockholmsörtugar bevarade i ganska stort antal. Det finns 
även penningar med krönt huvud som hör till denna period, även om dessa ännu inte 
kan dateras så exakt som till enskild myntherre. Högst troligt förekom alltså även 
penningmyntning i Stockholm under Kristoffers tid. Från åbo finns ett fåtal örtugar 
bevarade – samtliga utförda med endast en åtsidesstamp och en frånsidesstamp. 

KJELL HOLMBERG
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Man får här onekligen intrycket av en exceptionell myntning, kanske utförd som 
en ren ”symbolhandling” när Kristoffer besteg tronen? I så fall nästan ett ”minnes-
mynt”. Hur som helst förs inga penningar till Kristoffer och Åbo, och möjligen så 
finns inte heller några sådana.

Karl Knutsson Bonde (1448-57, 1464-65, 1467-70)
Från Karl Knutssons tid finns örtugar från Stockholm, Söderköping och åbo. De 
båda sistnämnda torde ha introducerats 1453, eftersom Karl i en förordning daterad 
detta år påbjuder att myntning skall ske även i Söderköping, åbo och Kalmar. Från 
den sistnämnda orten finns dock inga mynt bevarade, och troligen initierades aldrig 
någon myntning där. Det är värt att notera att de typer som introduceras 1453 i Åbo 
och Söderköping är motivmässigt helt lika på åtsidan, bortsett från att myntorten 
markeras med ett S i Bondevapnet för Söderköping och ett krönt A för Åbo. Troligen 
kan man här tala om en myntreform, vars syfte var att prägla motivmässigt likartade 
mynt på flera myntorter. I så fall torde man även kunna anta att Stockholmstypen 
med Bondevapnet introducerats samtidigt, d.v.s. 1453. En spännande tanke är då att 
den allra äldsta av Stockholmspräglingarna med Bondevapnet (Rundberg typ 2a), 
som också har en avvikande åtsidesinskrift, skulle kunna vara något av en prototyp 
för hela myntningen, eller ett ”provmynt” om man så önskar.

Liksom för Kristoffer finns penningar som med stor sannolikhet kan föras till 
Stockholm. Även penningar från Söderköping är kända (Holmberg 2001). Inga pen-
ningar förs dock f.n. till Åbo, vilket kan synas mycket besynnerligt, då Karls Åbo-
myntning var av stor omfattning (Rundberg 2005). Ett av syftena med att ha flera 
myntorter i drift var ju att säkra tillgången på kungligt svenskt mynt i hela landet. 
Att mynt av penningvalör inte alls skulle ha behövts i den östra landsdelen är ju en 
helt orimlig hypotes. Men låt oss återkomma till detta märkliga faktum senare.

Kristian I (1457-64) och Interregnum 1465-67
Kristian I:s korta tid vid makten har efterlämnat Stockholmsörtugar. Liksom för 
Kristoffer och Karl finns även penningar från denna tidsperiod som troligen kan 
föras till Kristian. De s.k. Interregnumörtugarna från 1465-67 är också alla slag-
na i Stockholm. Tidsperioden är för dock kort för att dessa Stockholmspenningar 
med någon rimlig säkerhet skall kunna särskiljas från Kristians och Karl Knutssons 
mynt, men det finns inga skäl att tro att endast örtugar slogs.
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Sten Sture d.ä. (1470-97, 1501-03), kung Hans (1497-1501), 
Svante Nilsson (1504-1511) och Sten Sture d.y. (1512-1520)
Under Sten Sture d.ä. myntades örtugsmynt i Stockholm och Västerås. De s.k. St. 
Henriksmynten från Åbo anses ju numera på goda grunder vara präglade på 1520-
talet. Penningar från såväl Stockholm som Västerås kan identifieras. Den äldre herr 
Sten introducerar även halvörtugen i Stockholm 1478 och i Västerås vid samma 
tidpunkt, eller obetydligt senare.

Man bör notera att penningens betydelse successivt minskade under senmedelti-
den. Dess värde reducerades också under denna period genom successiva sänkningar 
av finvikten (silverhalten). I den mycket stora skatten i Västerås, hittad 1972 och ner-
lagd ca 1520, fanns drygt 16000 mynt. Bortsett från ett fåtal danska mynt var samt-
liga svenska örtugar och halvörtugar. Inte en enda svensk penning fanns i skatten, 
vilket naturligtvis kräver sin förklaring. En rimlig tolkning är att man runt år 1520 
i princip hade upphört att använda penningar och att den nominalen då troligen inte 
heller präglats under de närmast föregående åren. Hypotesen att Sten Sture d.y. endast 
präglade hel- och halvörtugar, men inga penningar, ligger mycket nära till hands.

Då återstår endast att kommentera kung Hans korta regeringsperiod (1497-1501), 
Sten Sture d.ä.:s andra riksföreståndarperiod (1501-1503), samt Svante Nilsson 
(1504-1512). Kung Hans myntade örtugsmynt i såväl Stockholm som Västerås. Ny-
are opublicerade rön (Rundberg, Holmberg) visar att både halv- och helörtugar från 
Västerås präglades 1501-1503. Troligen förekom myntning även i Stockholm under 
denna period. Från Svante finns både örtugar och halvörtugar från Västerås beva-
rade, och vi vet genom skriftliga källor att myntning pågick även i Stockholm. Det 
torde röra sig om halvörtugar LL 12-14 (i LL katalogiserade under Sten Sture d.ä.). 
Det är dessutom inte helt uteslutet att vissa av Sten Sture d.ä.:s Stockholmsörtugar, 
av typen LL 3, kan komma att föras till Svantes tid.

Beträffande penningar identifierar Malmer två sena grupper från Stockholm, 
KrHYIV (4-lödig) och KrHYV (3-lödig). Det är svårt att motstå hypotesen att dessa 
två penninggrupper skall föras till Hans respektive Svante. Båda dessa grupper är 
sällsynta, och det gäller i synnerhet den yngsta. Det finns dessutom en motsvarande 
yngsta grupp penningar från Västerås, KrAYVa-b, där KrAYVb är en direkt parallell 
med KrHYV, båda enligt analyser 3-lödiga. Troligen skall dessa, de yngsta Västerås-
penningarna, också föras till Svante. Någon grupp Västeråspenningar som svarar 
mot KrHYIV kan ännu inte identifieras, men framtida forskningar och haltundersök-
ningar kan naturligtvis ändra på detta. Värt att notera är att stilmässigt är de båda 
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varianterna av KrAYVa-b mycket lika, men medan variant -Va saknar bitecken, så 
har variant -Vb har två punkter som bitecken. Inga haltanalyser har gjorts av –Va, 
men om den skulle visa sig vara 4-lödig, skulle den hypotetiskt kunna vara Västerås-
motsvarigheten till KrHYIV, d.v.s. slagen av Hans. Detta förblir dock tills vidare 
endast en spekulation. Rent generellt kan man konstatera att volymen penningar som 
präglades under kung Hans och senare förefaller ha varit mycket obetydlig.

Sambandet mellan örtugsmyntning och penningmyntning i  
sammanfattning
Som synes framträder här en bild av hur örtugsmynten, efter introduktion ca. 1370, 
under det följande seklet successivt tar över penningens roll som det viktigaste 
myntet. Under början av 1500-talet upphör sedan penningmyntningen helt – tro-
ligen under Svante Nilssons period som riksföreståndare. Penningen återkommer 
sedan kortvarigt som låghaltigt tvåsidigt mynt under Gustav Vasa, för att slutgiltigt 
försvinna vid 1500-talets mitt. De myntorter som var aktiva under denna senmedel-
tida process myntade normalt örtugsmynt och penningar parallellt. Men det finns ett 
mycket störande moment i denna beskrivning, nämligen den totala avsaknaden av 
åbo-penningar från Karl Knutsson. Eller finns det åbo-penningar från Karls tid?

Mysteriet med Karl Knutssons saknade Åbo-penningar
Så vad skall vi leta efter? Ja, bör vi bör leta efter penningar som finviktsmässigt 
stämmer hyfsat med de präglingar som kan föras till Stockholm och Söderköping. 
Konkret innebär detta 5-lödiga präglingar, d.v.s. mynt med ca 31% silverhalt. Vida-
re bör mynten ha ett motiv som kan associeras med myntorten i analogi med mynten 
från Söderköping. Vi söker alltså penningar med A – gärna krönt. Och naturligtvis 
vill vi gärna ha även ytterligare indicier för Åbo som myntort för penningar.

Som bekant så är det dock ont om hårda och exakta ”bevis” när det gäller med-
eltida stumma mynt. Man måste arbeta med mer eller mindre sannolika hypoteser, 
som stöds av mer eller mindre starka indicier. Analys av skatt- och lösfynd med 
statistiska metoder kan här ge indikationer i den ena eller andra riktningen. När det 
gäller kronologin kan vi dessutom få viss ledning av haltanalyser, eftersom infla-
tion inte var okänd ens på medeltiden och myntens innehåll av silver generellt sett 
kan sägas sjunka under hela medeltiden. Mynt med lägre halt bör alltså som en hu-
vudregel vara yngre än mynt med högre sådan, om inte sänkningen kompenserats 
av en motsvarande höjning av myntets totalvikt.
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Den myntgrupp som ganska naturligt är kandidat för letandet efter Karls sak-
nade Åbo-penningar är de yngre grupperna av penningar med Krönt A. Intressant 
nog så anges myntorten för dessa i äldre litteratur (t.ex. Lagerqvist 1970) ofta som 
Västerås och (eller) Åbo. Malmer KrAYI (med ringar som bitecken), är 6-lödig och 
kan knappast dateras så sent som till Karl. Den yngsta gruppen, KrAYV(b), har en 
alltför låg halt (3 lod, ca 19%) och bör, som vi sett ovan, snarast höra till 1500-ta-
lets första decennium. KrAYIV är enligt Malmer känd i endast två exemplar. Inga 
haltanalyser har gjorts, och dess datering förblir osäker. Typens extrema sällsynthet 
gör att den inte heller kan vara en kandidat i vårt sökande. KrAYIII är även den 
mycket sällsynt. Malmer anger fyra säkra exemplar. Haltanalys av ett mynt (5 lod, 
ca 31%) pekar snarast mot en tidig datering, och en mycket intressant observation 
är att dessa mynt faktiskt uppvisar spår av bitecken i form av ringar – i alla fall på 
de exemplar i Kungliga Myntkabinettets samlingar som författaren haft möjlighet 
att undersöka. Trolig myntherre för dessa, baserat på halt och bitecken, är Erik av 
Pommern. I så fall är denna typ snarast att betrakta som en variant av KrAYI.

Återstår då endast den största gruppen av yngre mynt med krönt A – nämligen 
KrAYII. Denna består av ett relativt stort antal mynt med rosor eller stjärnor som bi-
tecken, KrAYIIa, samt en ytterst sällsynt prägling med ett litet kors under den vänstra 
stjärnan, KrAYIIb. Låt oss fokusera vårt intresse mot den förstnämnda gruppen!

Penningar av typ KrAYIIa finns som sagt med både stjärnor och rosor som bi-
tecken. Ofta är mynten i dåligt skick, eller slagna med otydliga (slitna) stampar. 
Detta gör att det på många mynt är svårt att avgöra om bitecknen är en ros eller 
en stjärna. Bitecknen liknar ofta mera en suddig månghörning. Troligen är detta 
skälet till att Malmer valt att betrakta dessa som en grupp. Undertecknad hade för 
en tid sedan möjlighet att granska alla exemplar i KMK:s systematiska samling, 
och kunde då konstatera att man på de exemplar, där man med rimligt stor säkerhet 
kunde särskilja stjärna från ros, kunde göra observationen att rosorna alltid var fem-
bladiga, medan stjärnorna alltid var sexuddiga. Vidare hade mynten med stjärnor 
alltid en krona med insvängd, konkav, ytterkontur. Oftast var denna också starkt 
utsvängd upptill. Kronan på mynten med ros hade raka ytterkonturer och en krona 
som var betydligt mera rektangulär. Sammantaget kan dessa kriterier användas för 
att med stor säkerhet typbestämma även mynt i ganska dåligt skick. Jag noterade 
också att på korroderade mynt framträdde rosens eller stjärnans konturer ibland 
bättre på myntets frånsida.

Den centrala frågan nu är om dessa typer, KrAYIIa-ros och KrAYIIa-stjärna, 
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verkligen är parallella myntningar och att det därför, som Malmer gjort, finns ratio-
nella skäl att föra samman dem i en och samma grupp? Eller har vi här att göra med 
präglingar som tidsmässigt, eller på annat sätt, skall särskiljas?

Om vi först tar en titt på myntens silverhalt, så har Malmer endast analyserat ett 
mynt med rosor, och halten på detta är 23%. Mynten med stjärnor (fyra analyser) har 
en halt på 31%, med liten spridning. Malmer drar därav slutsatsen att KrAYIIa har 
en halt av 29,6% (Malmer 1980, sid. 44), och att gruppen är 5-lödig (även Malmer 
1980, sid. 89). För mig förefaller detta vara en alltför snabb, och rent av felaktig, 
slutsats. Även om det statistiska underlaget är tunt, så synes analysresultaten sna-
rast peka på att mynten med stjärnor hör till en äldre grupp och mynten med rosor 
till en yngre. Detta skulle då möjligen kunna tala för att penningarna med stjärnor 
skall föras till Karl Knutsson, medan penningarna med rosor är yngre. Dessa har då 
rimligen präglats av Sten Sture d.ä. Denne hade ju som bekant en omfattande mynt-
ning i Västerås, troligen från 1478/80 och framåt. En övervägande del av de örtugar 
som myntades där under 1480- och 1490-talen har just rosor som bitecken runt de 
krönta A som symboliserar myntorten. Att penningar med krönt A omgivet av två 
rosor skall föras till Sten Sture d.ä. förefaller vara en rimlig hypotes. Silverhalten på 
dessa, 23%, stämmer mycket bra med motsvarande penningar från Stockholm. 

Men hur är det då med penningarna från Karl Knutssons tid med stjärnor kring 
bokstaven A? Om vi antar att dessa verkligen är äldre än motsvarande penningar 
med rosor, är det då rimligt att anta att dessa präglats i Västerås, där inga antyd-
ningar till myntning under Kristian eller Karl Knutsson finns, vare sig i form av 
bevarade örtugar, eller omnämnande i förordningen från 1453. Eller är det i själva 
verket så att dessa penningar är präglade i Åbo, där vi vet att vi hade ett mycket 
produktivt myntverk från 1453 till 1457? Den senare tolkningen syns vara betydligt 
rimligare. Silverhalten, drygt 30%, stämmer mycket bra med Karls penningar från 
Söderköping, KrSYI och KrSYIIa-b. Motsvarande Stockholmspenningar har silver-
halter på samma nivåer (Holmberg 2001).

För att få mera stöd för denna tolkning skulle sammansättningen av lösfynden av 
KrAYIIa i Finland och Sverige behöva analyseras mera i detalj, något som förfat-
taren tyvärr saknar möjlighet att genomföra. Malmers fyndtabeller ger dock vissa 
indicier som pekar åt detta håll. Om vi t.ex. jämför andelen i Finland funna mynt av 
typen KrAÄ (som med stor säkerhet kan föras till Albrekts tid, och där myntorten 
utan tvekan är Västerås), med gruppen KrAYIIa, så noterar man en märklig skillnad. 
Av Albrekts Västerås-penningar är endast 8,7+7,7=16,4%  funna i Finland+åland, 
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medan hela 21,3+18,1=39,4% av KrAYIIa har detta geografiska ursprung (Malmer 
1980, tabell 28). Om man då antar att en del av KrAYIIa, nämligen mynten med 
stjärnor, har ett finskt ursprung får dessa, annars svårförklarade, skillnader sin na-
turliga förklaring!

Det kan också vara värt att kommentera motivet – krönt A. Detta förekommer 
på örtugar från såväl Åbo (Erik av Pommern, Kristoffer och Karl Knutsson) som 
från Västerås (Erik av Pommern och Karl Knutsson). Symbolen krönt A har därmed 
en lika stark association till Åbo som till Västerås, och detta stödjer tesen att vissa 
penningar med krönt A har präglats där.

Slutligen finns ytterligare ett indicium som stärker denna hypotes, nämligen att 
Karl Knutssons Åboörtugar i stor utsträckning har stjärnor som bitecken, medan det 
absolut vanligaste bitecknet på Sten Sture d.ä.:s Västeråsörtugar är en ros.

Karl Knutssons Åbo-penningar
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns goda argument som talar för 
att senmedeltida penningar med krönt A och två stjärnor som bitecken är präglade 
för Karl Knutsson i Åbo. Motsvarande penningar med rosor som bitecken är då med 
största sannolikhet slagna i Västerås av Sten Sture d.ä. Den föreslagna kronologin 
för penningar med krönt A inom slät ring sammanfattas i tabell 1.

Det vore oförlåtligt att inte avsluta med ett tack till Anders Frösell† och Jonas 
Rundberg för givande diskussioner, samt till Monica Golabiewski Lannby som väl-
villigt låtit mig undersöka penningar av grupp KrAYIIa-b och KrAYIII i Kungliga 
Myntkabinettets systematiska samlingar.

Summary
Based on an analysis of the finds and the silver content of the Swedish medieval 
pennies of type Malmer KrA, the author proposes a more narrow dating of some 
of the varieties, and also suggests that a minor group of these pennies (Malmer 
KrAYIIa with stars on both sides of the central letter A; Fig 3) were struck by king 
Karl Knutsson Bonde in Turku (Swedish: Åbo), and not in Västerås as the rest of 
the pennies of this type.
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          Samtliga fotografier: Författaren.

Fig 1. Albrekt av 
Mecklenburgs Västerås-
penningar med krönt 
A. Malmer KrAÄa-b. 
Silverhalt 8 lod (ca 50%). 
Bitecken saknas helt. 
Utformning av krona och 
bokstav varierar. Skala 
2:1.

Fig 2. Erik av Pommerns 
Västeråspenningar med 
krönt A. Malmer KrAYI. 
Silverhalt 6 lod (ca 37%). 
Bitecknen utgörs av 
ringar, och kronan har rak 
ytterkontur. Skala 2:1.

Fig 3. Karl Knutssons 
Åbo-penningar med krönt 
A. Malmer KrAYIIa 
(stjärnor). Silverhalt 5 
lod (ca 31%). Bitecknen 
utgörs av 6-uddiga 
stjärnor, och kronan har 
en konkav, utsvängd, 
ytterkontur. Skala 2:1.

Fig 4. Sten Sture d.ä.:s 
Västeråspenningar med 
krönt A. Malmer KrAYIIa 
(rosor). Silverhalt 4 lod 
(ca 25%). Bitecknen 
utgörs av 5-bladiga rosor, 
och kronan har en rak 
ytterkontur. Skala 2:1.
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Tabell 1. Troliga myntherrar och myntorter för penningar med Krönt A. Notera att de extremt 
sällsynta KrAYIIb och KrAYIV avsiktligt har utelämnats då attribuering av dessa till 
myntherre och myntort inte kan göras med någon rimlig säkerhet. Dateringen av de i 
tabellen med kursivt typsnitt markerade Malmer-typerna får betraktas som hypotetiska.

Myntherre Myntort Malmer Halt Bitecken Kommentar

Albrekt av 
Mecklenburg

Västerås KrAÄa-b 8 lod saknas

Erik av 
Pommern

Västerås KrAYI, 
KrAYIII

6 lod
5 lod

ringar KrAYIII uppvisar 
svaga spår av ringar

Karl Knutsson 
Bonde

Åbo KrAYIIa 5 lod Stjärnor 
(6-uddiga)

Krona med konkav 
och normalt starkt 
utsvängd ytterkontur

Sten Sture d.ä. Västerås KrAYIIa 4 lod Rosor
(5-bladiga)

Krona med rak 
ytterkontur

Hans Västerås KrAYVa saknas Inga haltanalyser 
gjorda

Svante Nilsson Västerås KrAYVb 3 lod punkter
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THE ANCIENT KOAN 
AND KALYMNIAN COINS 

AT THE ROYAL COIN CABINET, 
STOCKHOLM1

Kerstin Höghammar

Introduction
This is a presentation of the Koan and Kalymnian coins at the Royal Coin Cabinet 
in Stockholm, and the one Koan coin in the Uppsala University Coin Cabinet. The 
group consists of fourteen coins, twelve from Kos and two from Kalymnos. Eight 
of the Koan coins are bronze, the others are silver. But for one late Classical coin, 
they all date to the Hellenistic period, c.330-30 B.C. (all dates given in this text are 
before Christ).

I am presently engaged in a larger study of the Koan silver issues from the period 
c.210-180/70, attempting to connect them to contemporary historical events. This 
period is particularly interesting as we can see that just then several major changes 
were made in the weight standards and appearance of the Koan issues. Because of 
the large number of inscriptions from these decades we also have a comparatively 
detailed knowledge of various political and other events affecting the need for and 
the production of coins.

1  Several people have helped me in the work on this article. First of all I wish to thank Harald Nilsson 
for the invitation to participate in this volume and for his comments on the text. The participants in 
the seminar at the Dept of Archaeology and Ancient History, Uppsala, have discussed the text and 
provided many valuable suggestions. I am most indebted to Richard Ashton. His suggestions and 
comments have improved the text considerably. I am also much obliged to the staff at the Kungliga 
Myntkabinettet, Stockholm and in particular Ulrica Bornestaf, for their generous aid and friendly 
welcome. Vassiliki Stefanaki, The Aegean Research Institute, Rhodes, generously shared her 
expertise, giving me her viewpoints on some of the bronze coins.

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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At Kos the coins were issued by the state and I will therefore use this opportunity 
to sketch a short description of the polis and its resources before the presentation of 
the individual specimens. 

The polis of Kos
The island of Kos, situated close to the Anatolian mainland near modern Bodrum, 
was, in the Hellenistic age, a flourishing and prosperous polis. In the later fifth 
century it belonged to a small minority of states (14%) in the Attic-Delian League 
paying 5 talents or more in phoros (fees, ‘taxes’) to Athens. 2 In the succeeding Hel-
lenistic period it grew even wealthier. By modern standards Kos was small in size, 
more like a modern municipality, but it was rich in resources which were used to the 
benefit of the islanders. Today Kos is counted as one of the ‘green’ islands and has 
abundant water resources, a prerequisite for good farming. In antiquity vines were 
grown on an extensive scale and wine was exported in large quantities. The clay-
beds of the island were used for making pottery, and remains of the famous Koan 
wine amphoras can be found all around the Mediterranean and the Black Sea. Local 
marble was quarried and used as building material. Statues and funerary monu-
ments, also in marble, were made and sold both on and outside the island. Another 
famous export was silk cloth, a favourite in early Imperial Rome.

The island was situated on a major north–south trade route in the Eastern Aegean, 
linking the Black Sea region with the eastern and south-eastern Mediterranean, and 
Kos town had an excellent harbour. This meant that many ships stopped there and 
payed harbour dues to the polis, thus providing the state with a considerable in-
come. We know of the existence of both private and sacred banks at Kos, and of a 
public bank belonging to the state (dhmόsia	trάpeza). According to V. Gabrielsen 
Kos was thus one of the cities which in the Hellenistic age “began to stand out as 
energetic users of sometimes huge money deposits in profit-producing operations.”3 
Export, trade and banking created private wealth; dues, taxes and banking made the 
polis itself rich. The city was thus one of the major economic centres in the east-
ern Aegean. Last words here on the prosperity of Kos and the Koans are given to 
Diodoros Siculus. In the early first century this Greek historian wrote the following 
concerning Kos in his Historia: “From this time on [c.366 B.C.] it grew greater both 

2  The remaining 86% of states paid less, most of them much less. The study comprises altogether 205 
states. Nixon & Price 1990, 137-170, esp. 143, 168.
3  Gabrielsen 2005, 136-164, esp. 139-40 and 157.
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through the public resources and through the wealth of private individuals and soon 
became a match for leading cities”.4

Thus, although Kos seems an extremely small state to modern eyes, in compari-
son to most other city-states it should be regarded as fairly large, and, above all, 
prosperous. Politically Kos was a minor state in the context of the large Hellenistic 
kingdoms and small even when compared to Pergamon and Rhodes. Nevertheless, 
the polis was far from insignificant; it had a standing navy and was definitely a 
player on the international scene.

Historical events5

In the Hellenistic period Kos was politically independent, often allied with Rhodes 
in different conflicts. In the late third century the Macedonian king Philip V wanted 
to expand his influence in the eastern Aegean. This led to open war with several of 
the city-states there. Earlier the Ptolemies had had a strong influence in the region 
and many of the poleis were under Ptolemaic control, or allied to the Egyptian king-
dom as was the case with Kos. In 205 Kretan ‘pirates’, secretly aligned with Mac-
edonia, launched attacks on the region, and open war with Philip broke out in 201. 
The city-state of Kalymnos, situated north of Kos, was incorporated into the Koan 
state not long before these hostilities started, some time between c.217-205, pre-
sumably to strengthen the resources and defensive power of the two communities.

The extraordinary efforts to repel the attacks visible in Koan inscriptions were 
successful, and in 200 mounting pressures in Greece proper forced the Macedo-
nian king to return to the Greek mainland to meet the Roman armies that had been 
shipped there during the Second Macedonian War.

Only two years after the end of the war, in 198, a devastating earthquake hit the 
south-east Aegean destroying public and private buildings and monuments. An ex-
tensive effort was needed to rebuild public religious and political centres.

Philip’s return to Macedonia did not end the warfare in the eastern Aegean area. 

4  Didorus Siculus 15.76.2. Translation by Sherwin-White 1978, 225.
5  For overviews of the the history of Kos see; S. Sherwin-White, Ancient Cos (Hypomnemata, 51) 
1978, K. Höghammar, Sculpture and Society (Boreas, Uppsala studies in ancient Mediterranean and 
Near Eastern civilizations 23), 1993, Ch. 1, and K. Buraselis, Kos between Hellenism and Rome 
(TAPhS 90) 2000. For a detailed presentation of the Koan wars of c.200 see P. Baker, Cos et Calymna 
205-200 a.C. Ésprit civique et défense nationale. Quebec 1991. For the workings of the Koan and 
Kalymnian state apparatus see S. Carlsson, Hellenistic Democracies, 2005. Historia. Einzelschriften 
206, Stuttgart 2009 (forthcoming).
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In the early 190s the fleet of Antiochos III, king of the Seleucid empire, sailed up 
along the coast of western Asia Minor at two different occasions, taking over Per-
gamene-controlled city-states.6 The Rhodians who had the strongest navy in the re-
gion allowed this and kept neutral, and as a consequence the kingdom of Pergamon 
was drastically reduced for a short period. In 192 war broke out between, on the one 
side the allies Pergamon, Rhodes and Rome, and on the other Antiochos III. Kos 
participated in the alliance and contributed part of a fleet that was almost totally 
destroyed off Samos in 190. Only five Rhodian and two Koan vessels of a total of 
thirty-six ships managed to escape the destruction.7 In 189 the allies won the land 
battle at Magnesia and in 188 peace was concluded.

Later on, in the 180s, it is possible that Kos was involved in the First Galatian 
War fought by Eumenes II of Pergamon in the years 186 to 183.8

The polis which produced the coins presented below, in addition to receiving state 
revenues and handling state expenses such as the cost of war and and the recon-
struction of public buildings, also had a strong interest in various economic activi-
ties such as trading, banking and credit transactions. The coins are the most imme-
diate expression of these obligations and interests. They may thus provide us with 
basic information not only on the finances of a certain state, but also for the history 
of the period they belong to.

Koan coinage
Thanks to a recent dissertation by the Norwegian numismatist Håkon Ingvaldsen we 
now have a good knowledge of Koan coinage from the Classical and Hellenistic pe-
riods.9 He treats both silver and bronze coinage from the late Classical period down 
to the early second century, but he does not cover all issues.

Kos minted silver in the late fourth, third and second centuries. As far as we 
know, there is no silver from the first century or later. Bronze coins were minted 

6  McShane 1964, 132-136; Ma 2000, 82-94.
7  Livius XXXVII.11.13.
8  Höghammar, 1993, 22. An epidosis inscription found in the Asklepieon and published by Hallof, 
Hallof and Habicht in Chiron 1998, no. 26B l. 49, may possibly, as it dates to the early second century, 
refer to this war.
9  Ingvaldsen, 2002. Henceforth H.I. in reference to the issues given Roman numerals by Ingvaldsen. 
Several of the coins here published are included in Ingvaldsen’s study, but as his volume is not 
generally accessible, and our knowledge of several of the issues represented in Stockholm has been 
further refined, these coins merit separate publication.
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throughout the period and also in the Roman imperial era. The principal denomina-
tions produced in silver were tetradrachms, didrachms, drachms and hemidrachms. 
A major study of the Koan silver and bronze issues and denominations is currently 
being undertaken by Vassiliki Stefanaki at the Aegean Research Centre, Rhodes.

Among the different weight-standards used in the Greek world the Koans opted for 
what we label the Rhodian which was the only standard used on Kos down to c.200 
with a drachm weighing between 3.6 and 3.3 g, declining in weight over the decades. 
In around 200 a new (national) weight standard was introduced, the so called ‘Persic’ 
or ‘Microasiatic’ standard with a drachm having a nominal weight of c.5.6 g,10 but for 
some contemporary and early second century issues the old ‘Rhodian’ standard was 
kept.11 The ‘Persic’ standard is known from several city-states in Ionia immediately 
north of the Karian region where Kos is situated. Now we see it used in several of 
the Karian poleis; Kos, Kalymnos and, on the mainland opposite, Iasos, and probably 
also Knidos.12 Alongside this new internal standard the Koans also produced Alexan-
der-type tetradrachms on the Attic standard for international use.13

The most common types in the early Hellenistic period were, on the obverse, a 
head of Herakles, either young or old, and on the reverse, a crab. Around 200 some 
major changes were made in the coinage. New types, which came to predominate, 
were introduced - Asklepios on the obverse and a snake or a snake-staff on the re-
verse, though Herakles was not abandoned altogether.14

It appears that state magistrates were responsible for the production of coins and 
that they worked for a limited period of time. In the third century the moneyers15 
normally worked in pairs, but on occasion a larger group could coin together. For 
the most part, different moneyers seem to have been responsible for the coining of 

10  I have presented them in an article, ‘A group of Koan issues from   I have presented them in an article, ‘A group of Koan issues from I have presented them in an article, ‘A group of Koan issues from A group of Koan issues from c.200 BC’, NC 107, 2007, 79-92. 
It is possible that the largest issue ever of Koan silver, dating to the second century, was issued on this, 
until recently unrecognized, ‘Persic’ standard. The coins in it have been described as tetrobols (on 
the Rhodian weight standard) by J. Kroll in an article from 1964, but there are good reasons for them 
rather being reduced hemidrachms on the ‘Persic’ standard. This question merits a study of its own.
11  Höghammar 2007, 80, 82-3, issue A (hemidrachm); Ingvaldsen 2002, issues XXIII (incuse drachm) 
and XXIV (Apollo hemidrachm), both dated 180-70 by Ingvaldsen (p. 164), but they are probably 
somewhat earlier.
12  Höghammar 2007, 79-92; Ashton 2007, 56-58; BMC 19, Iasus lx and 124.
13  Price 1991, 315-316.
14  Some other motifs also appear, for instance, head of a veiled woman and head of Apollo.  Some other motifs also appear, for instance, head of a veiled woman and head of Apollo.
15  I use this term to denote the person responsible for the production of an issue, not the actual die-
engraver.
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silver and of bronze.16

Issues could be produced over an extended period of time, though this does not 
necessarily mean that production was continuous. In at least two of the Koan silver 
issues from the second half of the third century (Ingvaldsen issues XII and XIII), it 
appears that there were considerable time gaps in the production.17

The coins at the Royal Coin Cabinet, Stockholm
The small group of Koan coins in Stockholm contains three pieces of Herakles silver 
on the Rhodian standard and one specimen of the rare Asklepios silver on the ‘Persic’ 
standard. The Kalymnian didrachms (on the Rhodian standard) form part of a well-
known short issue represented in many collections. They appear to date to the second 
half of the third century. The Koan bronze coins form a representative (but far from 
full) picture of the bronze coinage issued in the later third and the second centuries.

In the catalogue below I give some of the coins very precise dates.18 They are 
based on some recent research which I will present in a forthcoming volume.19

List of coins
When a coin is listed by Ingvaldsen I give his issue and catalogue number in brackets 
following the ID or inv. no in the text. The number is preceded by the letter HI for 
Håkon Ingvaldsen, for instance (HI IV.39). If a coin is not included in Ingvaldsen’s cat-
alogue, but belongs to one of the issues he has treated I give the number of the issue.

16  Ingvaldsen gives a die-study of all the silver issues he presented and a relative chronology of the 
moneyers involved in each issue: the latter clearly show that the moneyers generally, but not always, 
worked in pairs in the third century.
17  Ingvaldsen 2002, 153-158, Höghammar 2007, 89, n. 46.
18  The dates given are correct only to the extent the premises are correct. It is our detailed knowledge 
of the specific historical circumstances related above which provides us with the possibility of close 
datings for (parts of) certain issues.
19  I cannot present the argumentation for the dates here, but in short it is based on the following. 
Two silver issues (Ingvaldsen issues XII head of bearded Herakles r./crab,club and XIII head of young 
Herakles r./crab, club, drachms and hemidrachms) are crucial. Ingvaldsen established a relative 
chronology of these issues, on the basis of which I argue that their end can be closely dated to just 
after 205 (drachms) and to 201/00 (hemidrachms). This conclusion is due to the appearance of coins 
of these issues in several hoards almost certainly buried in one of the two wars at the end of the third 
century, and also because of the patterns visible in the output. The later part of the issues also have 
numerous onomastic links with an inscription, Paton & Hicks no. 10, dated to 201/0. For a discussion 
of the coin-hoards see Höghammar 2006, 379-80.
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For each coin belonging to an issue published by Ingvaldsen I give the following 
information from his volume: number of coins known, types, weight range, number 
of obverse dies, number of names of moneyers, order of the name in the relative 
chronological sequence, date of issue. When the date is one given by Ingvaldsen, I 
have given his initials immediately after it.

Koan coins

no        Weight    Die axis   Diameter
1. AR 6.96g     1h         20mm
Didrachm on the Rhodian standard
Inv. no. 101648 (HI IV.39)
Obv. Head of bearded Herakles r.
Rev. Head of veiled female l. ΒΙΤΩΝ
Date: c. 345-4020

Crack at edge.

Ingvaldsen collected 146 coins, dividing them into two sub-types on the basis of dif-
ferences in the reverse type. The majority of the coins (85 of 118 recorded weights) 
weigh between 6.60-7.09 g. The issue has only five obverse dies, three of which 
were used by Biton, all belonging to type 2. Biton was the last moneyer in a short 
sequence of five.21 The didrachms of this issue are, according to Ingvaldsen, closely 
linked to two contemporary issues of tetradrachms and drachms.

2. AR 6.71g     12h       20mm
Didrachm on the Rhodian standard
Inv. no. 27655 (HI XI.28)
Obv. Head of young Herakles r.
Rev. Crab; beneath it club; ΚΩΙΟΝ above and  

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ below; all within a square dotted border
Date: 280-250 (HI)

Ninety coins of this issue were collected by Ingvaldsen and divided into two sub-
types. The present coin belongs to type 2. The majority of the coins (68 of 81 re-
corded weights) weigh between 6.20-6.74 g. The issue was thus struck on a reduced 
standard as compared to issue IV (here coin no. 1).

20 Meadows 2002, 240. 
21  Ingvaldsen 2002, 95-97.
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Eleven obverse dies and fifteen names are recorded by Ingvaldsen and in his 
relative sequence Kallistratos is the twelfth. He shared obverse die with Philon and 
thus formed one of the normal pair responsible for an issue.22

3. AR 1.39g     12h       12mm
Hemidrachm on the Rhodian standard
ID 207330 (=SNG Stockholm I:I:485, Fred Forbat coll., H.I. XIII.58)
Obv. Head of young Herakles r.
Rev. Crab; beneath, club. ΚΩΙΟΝ above crab, 

ΠΡΑΞΙΑΝΑΞ below club.
Date: 205-201
Some wear on both obverse and reverse. Crack at edge. Clear lettering.

Ingvaldsen lists 261 coins for this issue, all of a single type, struck from 39 obverse 
dies.23 Slightly less than 90% of the coins lie in the weight range 1.20-1.49 g. The 
first coins of the issue date to before c.250.24 In the relative sequence of 21 names 
listed by Ingvaldsen Praxianax is the 15th. Praxianax shared one obverse die with 
Praxagoras, and used in all four obverse dies, more than most of these moneyers.25 
As mentioned above, I am convinced that this issue continued down to 201/00. 
Coins of Praxianax occur in two hoards, IGCH 1308 and Ingvaldsen 2002, no 22, 
both dated to the very last years of the third century.26 There are two distinct peaks 
of production and Praxianax was active after the first which I connect with the war 
against the Kretans and date 205, and before the second even higher peak, most 
probably caused by the expenses due to the war against Philip V in 201.27 

4. AR 2.60g     9h       17mm
Hemidrachm on the ‘Persic’ standard
ID 207324 (= Höghammar 2007, C5)
Obv. Head of Asklepios r.
Rev. Snake coiled round horizontal staff surrounded by  

a wreath of reeds. ΚΩΙ above snake, ΑΓΗΣΙΑΣ Κ below it
Date: c.200 (201/200)
Slight wear.

22  Invaldsen 2002, 113-17.
23  Ingvaldsen 2002, 123-126; he dated the issue c. 280-210 (p. 164). I published two further coins of Ingvaldsen 2002, 123-126; he dated the issue c. 280-210 (p. 164). I published two further coins of I published two further coins of 
this issue in NC 167, 2007.
24  Höghammar 2007, 89, n. 46.   Höghammar 2007, 89, n. 46. 
25  Ingvaldsen 2002, 125.  Ingvaldsen 2002, 125.
26  Höghammar 2006, 378-380; Ingvaldsen 2002, 53-54.  Höghammar 2006, 378-380; Ingvaldsen 2002, 53-54.
27  See above p. 72.  See above p. 72.
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This coin is identical with issue C, coin no. 5 in my NC 2007 article. Only eight 
coins were presented there, but they were struck from six obverse dies, so that more 
examples may probably appear. The weight range lies between 2.50-2.87g, a new 
weight-standard on Kos, the so-called ‘Persic’ (also used for the near-contemporary 
issue B). On present evidence, the entire issue was coined by only two moneyers, 
Agesias and Diogenes, who also also signed coins of the contemporary issue ‘A’, 
Herakles/club and bow-in-case. The two silver issues can be connected to a bronze 
issue (HI XIX), here represented by coin no. 8. Examples of this bronze issue have 
been found in regular excavations in the agora of Athens in contexts datable before 
190/70 BC. For this and other reasons Ingvaldsen concluded that the bronze issue was 
produced in the period 210-180. The Asklepios issue can, through its unusual weight 
standard, also be connected with two Kalymnian silver issues which I have dated in 
NC 2007 very closely to 201-200. Coin no. 4 (C5) should thus date to 201-200.

5. AE 1.56g     6h      16mm
ID 207329 (= SNG Stockholm I:I:486, Fred Forbat coll., HI XVI.69a)
Obv. Head of young Herakles l.
Rev. Crab; above, ΚΩΙΟ[ν]; below name, [σ]ΙΜ[oς]
Date: 210-200
Cracks around the rim. Some wear. Oblong flan. 

This coin belongs to one of the largest Koan bronze issues. Ingvaldsen collected 
210 coins, all of a single type. The weight of this particular coin is low, for the vast 
majority of the coins recorded by Ingvaldsen (129 of 162 recorded with weights) 
weigh over 1.90g. The number of obverse dies is not specified by Ingvaldsen. He 
presents 24 names.

The coins show clear stylistic differences, indicating a large and relatively long-
lived issue which Ingvaldsen dated to c. 260-210.28 I believe that the coins in this 
issue should be separated into an early and a late group. The group containing the 
earliest coins was struck in the middle of the third century, then there was a long 
break and a second (much) larger group started being coined towards the very end 
of the third century. Ingvaldsen put an end date for it in 210, but in my opinion the 
issue goes down to 200 as it, and this was noted already by Ingvaldsen, must be 
connected with the later part of the silver issues HI XII and XIII (here no 3), head 

28  Ingvaldsen 2002, 134-37, 164.  Ingvaldsen 2002, 134-37, 164.
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of Herakles/crab, club,29 which can now be shown to last until 205/04 (HI XII) and 
201/00 (HI XIII).30

One further indication for this later ending is that we see a first appearance of 
the late form of the ethnic, κωιων, on some coins of the last moneyer, Pausimachos, 
a phenomenon parallelled in the hemidrachms of Epinikos, last moneyer in issue 
XIII. The Epinikos coins are the earliest (presently) known coins with the later form 
of the ethnikon and as they date to 201-200, it is resonable to assume that the bronze 
coins with the later form are not earlier.

A small hoard of ten bronze coins belonging to this issue were published by 
Milne in 1912 (IGCH 1310).31 They were minted by Philistes (1 coin), Hipparchos 
(4 coins), Simos (4 coins) and a moneyer of unknown name (1 coin). Milne ob-
served that Simos and Hipparchos shared one obverse die, Hipparchos using it be-
fore Simos. Simos was thus active together with/following Hipparchos. The name 
of Simos is not unusual in Koan inscriptions, for there are 13 occurrences in Lexicon 
of Greek Personal Names 1, but Hipparchos is a rare name in the rich inscriptional 
record, with only four occurrences, one of which is on the coins in this issue.32 One 
of the three remaining inscriptions is particularly interesting as it gives Hipparchos 
as the father of a certain Pausimachos.33 This is also the name of the last moneyer 
in this issue. Considering the correspondence in the dating of the inscription, 206/5, 
and the coins (late third century) and how rare the names Hipparchos and Pausi-
machos are, it is not unreasonable to assume that the moneyers Hipparchos and 
Pausimachos were the same as the inscriptional father and son, and thus active at 
the end of the third century. If this is correct, Simos will belong to the same years. 
Several hoards of Koan coins were, like Milne’s hoard, buried at the very end of the 
third century, and I have connected them with the wars against the Kretan pirates 
and Philip V of Macedon in 205-200.34

If the bronze issues of the late third century follow the pattern of the silver is-
sues, one would expect a higher output of coins on two occasions, one at the time of 

29  Ingvaldsen 2002, 135.
30  Höghammar, work in progress. See also comments on coin no. 3.
31  Milne 1912, 14-20, esp. 19-20.
32  One inscription is dated to the third century and another to the first century B.C.
33  Pausimachos, son of Hipparchos. (Pausimachos occurs seven times in LGPN, twice on coins 
belonging to this issue.) Pugliese Carratelli 1963, no. XXVII.10. Date c.206/5, see also Habicht 2000, 
327 or 2004, 64.
34  Höghammar 2006, 379-80.
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the First Kretan War in 205 and a second some years later caused by the war against 
Philip V, 201-200. At such times we see that the normal pair of moneyers is replaced 
by a board containing more than two persons.35 It is, in this context, interesting to 
note that five of the last six moneyers listed by Ingvaldsen (they are thus considered 
later than Simos and Hipparchos) also appear as donors in the war-time subscrip-
tion PH no 10, dated to 201.36 They, together with Pausimachos, may have formed a 
board responsible for the coining of this issue in the war-time crisis. Following the 
above reasoning we may also expect another group to have coined together at the 
time of the Kretan war. Hipparchos and Simos may have belonged to this group.

The coin of Simos should thus be dated to the period c.210-200, and a closer date 
of c.205 would not be surprising.

6. AE 1.40g     6h     12mm
ID 207323 (= HI XVIII.72)
Obv. Head of young Herakles l.
Rev. Crab; below, club
Date: c.220-200
Slight wear. No letters visible on coin.

This specimen belongs to HI issue XVIII. Ingvaldsen assembled 104 examples and 
divided them into eight sub-types based on variations on the reverse. The vast ma-
jority of the coins weigh between 1.00-1.50 g. The number of obverse dies is not 
given. Fourteen names are recorded for the issue which Invaldsen dated 250-200. 
Coin no. 4 belongs to type 7 which was also represented in the Kalymna hoard, 
IGCH 1320, with a suggested burial date of 200-175.37 As almost all dated coins in 
this hoard are from the late third/early second century, this coin presumably also 
dates to the same period. Ingvaldsen notes that the coins in the hoard belong to the 
latest types of the issue. This also implies a late date for this coin, i.e. close to the 
end of the third century. I suggest that it was minted in the period c.220-200.

35  The same phenomenon occurred on Rhodes where boards of four to five moneyers increased to 
eight or ten at the end of the third century. Ashton 2001, 93-94.
36  Parmeniskos 10a.56, b1, Timoxenos 10b.66, Charmip[pos?] 10b.50, Aratos 10c.58, Satyros 10c.11. 
In Paton & Hicks 1891, no. 10, pp. 9-22.
37  Mørkholm, IGCH 1320. Ashton argued for a date shortly before the late 170s in NC 1998, 227, n. 
14.
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7. AE 0.88g     6h     12mm
ID 207328 (inv. no 100780) (HI XVIII)
Obv. Head of young Herakles r.
Rev. Crab;below, club; above,  k]WI[on]; 

below,  ]ΛΙΠΠΟ(?)[ς. Above crab, very faint Α(?)
Date: 250-200 (HI)
Slight wear.

This coin with the same obverse and reverse motifs as the preceding probably also 
belongs to HI issue XVIII.38 Its weight, 0,88g., fits within the outer limits of this 
issue, reported to range between 0.73-1.97g. The flan diameter is 12 mm, whereas 
the average diameter given by Ingvaldsen is 10 mm. 

The reverse of this coin with both crab and club, ethnic above and personal name 
below is most like Ingvaldsen’s first type, but differs from it, if I am correct in dis-
cerning a separate (control?) letter, ‘A’ between the claws of the crab. We do not 
have a complete name, but the letters which are clearly readable are not compatible 
with any of the names recorded by Ingvaldsen for this issue. The name could pos-
sibly be Kalippos, but this is conjectural as the first two letters are not discernible 
on the coin. The coin can only be dated within the general time range suggested by 
Invaldsen, c.250-200.

8. AE 4.44g     6h     17mm
ID 207322 (=HI XIX.70)
Obv. Head of young Herakles ¾ facing r.
Rev. Bow in case above club, both horizontal.  

ΚΩΙΟΝ above bow-in-case; ΛΑΝ[sic]ΠΙΑ[ς below it
Date: c.200
Cracks around the rim. Some wear.

The issue, with 287 coins recorded by Ingvaldsen, is securely dated to before 
c.190/70 through the finds of two specimens in dateable contexts in the agora of 
Athens.39 Ingvaldsen placed it c.210-180, and divided it into two sub-types. The 
early type is distinguished by the old form of the ethnic, κωιον, and the later by the 
new form, κωιων.40 The coin presented here belongs to the first type. As 80% of 

38  This coin is not included in Ingvaldsen’s catalogue.
39  Kroll 1993, 49-50, 274.  Kroll 1993, 49-50, 274.
40  The two forms have, in this place and time, been interpreted as ackusative singular (κωιον) and 
genitive plural (κωιων).
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the coins weigh between 2.80-3.90 g., the present coin is among the heaviest. The 
number of obverse dies is not given. Fifteen names are recorded for the issue. 41

Other, earlier, magistrates coining this issue include Philinos and Praxianax 
whom Ingvaldsen connects with homonyms issuing silver (HI issues XII and XIII). 
The silver issued by these moneyers date to between 205-201.42 Ingvaldsen has not 
made a complete die-study of this bronze issue, but he placed the moneyers in a 
tentative relative order with Lampias immediately preceding Diomedon who coins 
with both the old and the new form of the ethnic. If Ingvaldsen’s relative chrono-
logical sequence is correct, Lampias was active just before the change of the spell-
ing in the ethnic which I believe may have taken place at the time of the war against 
Philip V in 201/200 (see discussion under no. 5). This coin is thus from the same 
immediate period as coin no. 4 minted by Agesias.
The issue is represented in several hoards, and specimens coined by Lampias were 
found in IGCH 1320 (see note 36 above). Examples of the second type appeared in 
the Bourinna hoard found near the town of Kos, and in a large hoard of unknown 
origin, presumably found in the 1980s.43

9. AE 7.94g     3h     22mm
ID 207326 (HI XXI)
Obv. Wreathed head of Asklepios r.
Rev. Snakestaff; above, CΟ[sic!]ΙΩΝ 

below, Χ(?). Ε..ΑΝ(?); all in  
round dotted border

Date: 200-180
Little wear. The initial kappa of the ethnic has, on this example, been replaced by a lunate 

sigma. The name cannot be discerned from the traces of letters, but it appears to be 
different from those already known for the issue. The first two letters of the ethnic,  
lunate sigma and omikron, may be an error by the die-engraver.

The coin belongs to HI issue XXI, with 176 coins recorded of a single type. This 
specimen is not included in Ingvaldsen’s catalogue. The weights vary from just 

41  Ingvaldsen 2002, 143-47, 164.
42  Höghammar, work in progress.
43  Bourinna hoard, Giannikouri & Stefanaki Obolos 9, forthcoming. Hoard of unknown origin in 
Ashton 1996, 278-79, with a tentative dating in the second half of the second century. Ashton described 
the coins as worn and they were also countermarked. A late third to early second entury date for this 
issue is thus compatible with the dating of the hoard.
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below 6 g. to below 11 g. Ingvaldsen does not give the number of obverse dies. He 
records thirteen names.44

I have argued in detail for a date of c.200 to 180 for this issue in the article from 
2007, Ingvaldsen puts it 190-170.45

Ingvaldsen notes that only relatively few examples of this issue have been found 
in the Asklepieion as compared to the rest of the island.46 This could perhaps be ex-
plained by the fact that the issue was produced soon after a large earthquake which 
hit the island in 198.47 We know that the Asklepieon was extensively rebuilt in the 
first half of the second century,48 and it is reasonable to assume that over a fairly 
long period of time the sanctuary was at first unsafe to visit and then a building site. 
During this period only few visitors would have come to it and, as a consequence, 
only few of the coins then in circulation would be lost there.

10. AE 8.30g     12h     24mm
ID 207325 (inv. no. 27993)
Obv. Wreathed head of Apollo r.
Rev. Lyre; to l., ΚΩΙΩΝ; to r., ΕΜΜΕΝ[ιδας;  

all in wreath
Date: c.150-50
Some wear. Cracks at edge.

This issue was dated c. 88-50 B.C. by Head,49 who connected it to an issue of hemi-
drachms with the same types.50 The latter is now dated to the first half of the second 
century as it occurs in the hoard IGCH 1320. The bronzes have not been studied 
in detail, and it is uncertain whether they should remain in the first half of the first 
century B.C. or whether, like the hemidrachms (and another two issues dated to the 
same period by Head and now backdated51), they should be backdated to the second 
century.

44  Ingvaldsen 2002, 149-51.  Ingvaldsen 2002, 149-51.
45  See Höghammar 2007, 86-8; Ingvaldsen 2002, 164  See Höghammar 2007, 86-8; Ingvaldsen 2002, 164
46  Ingvaldsen 2002, 62.  Ingvaldsen 2002, 62.
47  Segre 1993, ED 178.31-32, Justin XXX.4, Holleaux 1952, 209-10; Ashton 1986, 16-17, n. 43; 
Habicht 1996, 88.
48  Herzog & Schazman 1932, 72-73.
49    BMC 19, 211, no 172.
50  BMC 19, xcvii.
51  Höghammar 2007, 81-82, 85-91, issues C and D.  Höghammar 2007, 81-82, 85-91, issues C and D.
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11. AE 7.03g     12h     21mm
ID 207327 (inv. no. 101292)
Obv. Head of Asklepios r.
Rev. Coiled rearing snake within circular dotted border.  

Circular text using dotted border as base-line:  
ΚΩΙΩΝ left and ΕΥΑΡΑΤΟΣ ΔΙ right of snake.  
(Cf BMC 19, Cos no. 194)

Date: middle 1st cent. B.C.

Head dated the issue to 88-50 B.C. in BMC.52 It differs from previous coins in hav-
ing a circular text on the reverse. This is typical of this late period and (possibly) 
shows Roman influence.

KalyMnian coins

12. AR 6.54g     6h     19mm
Didrachm on the Rhodian standard
ID 207319 (inv. no 27802) (=Niggeler Sale 1965, 
Basel no. 412, Jameson I.1541)
Obv. Helmeted head r.
Rev. Kithara within square dotted border. Ethnic  

κα]ΛΥΜΝΙΟ[ν below kithara. Type 1.
Date: c. 260/50-200
Very little wear on both obverse and reverse.  

For a full study of this issue see Höghammar in Obolos 9, forthcoming.

13. AR 6.47g     6h     19mm
Didrachm on the Rhodian standard
ID 207320 (G VI A:s coll. SNG I:I:96)
Obv. As above
Rev. As above, [κα]ΛΥΜΝΙΟ[ν below kithara. Type 2.
Date: c. 260/50-200
Next to no wear. The sharp and clear details close to the flan indicate a little used stamp. 

Different reverse die from above. See comment on previous no.

These two coins belong to an issue which appears to have been minted over a very 
short period of time. Neither obverse nor reverse types show any sign of stylistic 

52  BMC 19, 213.
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development. The helmeted head is very alike on all coins I have seen (between 50 
and 60 specimens, most on photographs) and the ethnic is invariably placed below 
the kithara on the reverse. A small group of three coins, drachms and hemidrachm 
on the ‘Persic’ weight standard, having the same obverse and reverse types, but with 
a moneyer’s name on the reverse, in all likelihood dates to 201/00.53 The appearance 
of these and the didrachms in the hoard IG-CH 1320, together with Koan silver and 
bronze from the decades around 200, suggest that the the didrachms belong to the 
same general period.54

It has been tentatively suggested that the head depicts the war-god Ares.55 An-
other possibility is that the head depicts a war-like aspect of Apollo. This would be  
fitting if the coinage was produced in order to finance a war, for instance that against 
Philip V of Macedon. The kithara on the reverse is a symbol of Apollo, the main god 
of Kalymnos. If silver from his sanctuary at Damos was used in the crisis caused by 
Philip’s attack to pay for the defence of the island, this would be a way of acknowl-
edging the debt owed to the god by the people using his resources.56

Koan coin at tHe coin caBinet, Uppsala University

14. AE 6.73g     12h     21mm
Inv. no. 400 096
Obv. Head of Asklepios r.
Rev. Coiled rearing snake within circular  

dotted border. 
Date: middle 1st cent. B.C.
Heavy wear. Faint traces of circular lettering along the edge.
For comments see under no. 11.

Summary
This small collection gives us a fairly representative selection of coins dating from 
the later third to the beginning of the second century. Ten of the fourteen coins date 
to the period c.260/50-180. The coins were acquired separately and over a long 
period of time. This concentration may thus be due to the fact that the Koan mint 
was particularly active in this period. Some of the coins (nos 4, 5(?), 8(?), 12 and 

53  Höghammar 2007, 89-91.
54 See Höghammar, ‘The Hellenistic silvercoinage of Kalymnos’ in Obolos 9, forthcoming.
55  The Aegean of the coins. Ed. Numismatic Museum, Athens 1999, 102.
56  I am grateful to Chris Howgego for this suggestion.  I am grateful to Chris Howgego for this suggestion.
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13) may well have been produced in connection with the wars against the Kretans 
in 205 and Philip V of Macedon in 201/200.

It is gratifying to start pin-pointing the dates of at least some of the coins and 
their moneyers. For three of the above coins I have given a time-span of five years 
or less (for no. 5 ten years). This is perhaps audacious, but in testing the methods 
used to achieve these results, we may perhaps make more progress in dating these 
coins than by cautiously dating them to a broader more conventional time-span. If 
we can date different individual magistrates more closely we will also be able to 
use these results profitably when working with the numerous contemporary Koan 
inscriptions. 

The politically active class on Kos was not large, and we should expect a certain 
part of those who appear on the coins to be present also in the inscriptions. As the 
Koan coins do not give patronymics, it is not easy to connect names on coins with 
names in inscriptions, but a close dating of different coin issues certainly improves 
our chances of achieving more reliable results.

Sammanfattning
Denna lilla samling mynt ger oss ett representativt urval av mynt från andra hälften  
av tredje till början av andra århundradet f. Kr.  Tio av de fjorton mynten dateras till 
perioden 260/50-180 f. Kr. Mynten har förvärvats vid olika tillfällen över en lång 
period. Denna samling kan alltså sägas vittna om att myntningen på Kos var särskilt 
aktiv under denna period. Några av mynten (nr 4, 5(?), 8 (?), 12 och 13) kan mycket 
väl ha slagits i samband med krigen mot Kreta 205 och mot PhilipV 201/0 f.Kr.

Det är lönande att försöka fixera präglingsdatum och myntmästare för åtminstone 
några av mynten. För tre av de ovannämnda mynten har jag förslagit en period av 
fem år som tänkbar präglingsperiod (och för no. 5 tio år). Detta kan synas djärvt, men 
genom att testa de metoder som använts för att komma fram till dessa resultat, kan 
vi kanske komma längre än genom att bara datera enligt ett mera konventionellt och 
bredare tidsspann. Om vi kan datera olika enskilda ämbetsmän mera exakt kan vi 
också komma längre i våra dateringar av de många samtida inskrifterna från Kos.

Det politiskt aktiva samhällsskiktet på Kos var inte stort. Vi kan förvänta oss att 
en viss del av dem som förekommer på mynt också gör det i inskrifterna. Eftersom 
de koiska mynten inte ger uppgift om familjenamn är det svårt att koppla namnen 
på mynt till namnen i inskrifterna. En noggrann datering av olika myntserier ökar 
definitivt våra möjligheter att nå mer exakta resultat.
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ÖSTERVåLAFYNDET 
 I UPPSALA UNIVERSITETS  

MYNTKABINETT

Kenneth Jonsson

I Uppsala universitets myntkabinett förvaras, förutom systematiskt ordnade sam-
lingar, även mynt från fem skattfynd. Fynden är Västerås, (Västmanland 1791), 
”Söderköping” (= Skörtinge, Skärkind sn, Östergötland 1800), Ullevi, (Järstads sn, 
Östergötland 1829), Uppsalatrakten 1833, samt ett fynd från ”Wåhla kyrkogård” 
(= Östervåla, Uppland) utan angivet år. 

Det sistnämnda fyndet kommer att diskuteras närmare här. Fyndorten anges på en 
handskriven lapp och sannolikt avses Östervåla som ligger i norra delen av Uppland 
(Västervåla ligger i nordvästra Västmanland), 15 km söder om Dalaälven, d.v.s. ett 
nordligt perifert område. Kyrkan kan vara uppförd redan på 1200-talet och har en 
kalk och patén från 1340-talet (DMS 1.4, 123). Myntfyndet har gjorts på den nuva-
rande kyrkogården. För att närmare kunna avgöra när fyndet påträffades kan man 
konstatera att Våla i Västmanland resp. i Uppland finns registrerade med sina geo-
grafiska tillnamn Västervåla resp. Östervåla redan på 1600-talet, men det är först 
1879 som de börjar tillämpas konsekvent (muntl. inf. från Per Vikstrand, SOFI). 

Fig. 1. Lappen med fyndnotisen i Uppsala 
universitets myntkabinett.

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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Fyndet bör därför ha gjorts före 1879. De övriga fyra fynden i Uppsala som har 
hållits samlade har hittats mellan 1791 och 1833. Det finns därför anledning att tro 
att även fyndet från Östervåla kan tillhöra eller ligga nära den tidsperioden. Erik 
Götlin förestod myntkabinettet från 1781-1820, då han efterträddes av Johan Henrik 
Schröder som ledde verksamheten till sin död 1857 (Lindberger 2006, 9-14). Båda 
förvärvade delar av fynd till myntkabinettet och det betyder att det är rimligt att 
anta att fyndet hittades under deras tjänstgöringsperioder i början av 1800-talet eller 
åtminstone senast 1857. Handstilen på fyndlappen (fig. 1) och papperet talar emel-
lertid snarast mot 1800-talets slut, men det är möjligt att fyndlappen är en senare 
avskrift av en äldre fynduppgift. Med nuvarande information kan man som slutsats 
därför endast konstatera att fyndet måste ha gjorts före 1879.

Fyndet från Östervåla finns upptaget av Brita Malmer i hennes bok om senmedel-
tida penningar (Malmer 1980, fynd 175) samt i SML (Uppland) 4.824. I båda fallen 
nämns endast två penningar (brakteater) från Stockholm. När jag i augusti 1976 
gjorde anteckningar om fynden i Uppsala fanns emellertid även en örtug från Erik 
av Pommern 1396-1439 med i fyndet och den finns kvar även idag. Det faktum att 
de tre mynten ligger mycket nära i tid gör att det måste klassas som ett skattfynd 
(fig. 2). Fyndplatsen på en kyrkogård gör att den lilla skatten sannolikt kom från 
en grav, men man kan inte helt bortse från att den även kan ha hittats i en kyrko-
gårdsmur, även om det måste betraktas som mindre sannolikt. Det finns ett stort 
antal senmedeltida skatter som har hittats i kyrkor, vilket i några fall kan betyda att 
de kommer från gravar. Säkra skatter från kyrkogårdar från samma tid är betydligt 
färre. I Uppland finns två kända exempel, Hjälsta och Solna (tab. 1). Alla mynten i 
Hjälsta var ½ örtugar, medan de från Solna var örtugar och ½ örtugar med undantag 
för en dansk klipping. Antalet mynt i dessa två gravfunna skatter och det faktum att 
de består av de två högsta valörna (örtugar och ½ örtugar) tyder på att de, trots att 
det är fråga om gravar, är samlade förmögenheter som ägarna fått med sig i graven. 
I vanliga senmedeltida skattfynd är det också nästan uteslutande dessa två valörer 
som ingår i skatterna. Av en skatt i altargrunden i Biskopskulla kyrka, Biskopskulla, 

Fig. 2a-c. Mynten funna på Östervåla kyrkogård.

KENNETH JONSSON
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Uppland (Malmer 1980, fynd 5; SML 4.63) med t.p.q. 1465 hittades först 377 mynt 
varav 375 örtugar (Erik av Pommern 1396-1439 till Interregnum 1465-1467) och 
2 penningar (Albrekt av Mecklenburg 1364-1389). På samma plats hittades vid två 
senare tillfällen ytterligare två poster som förts till skatten varav den ena med 3 pen-
ningar (Magnus Eriksson 1 ex; Albrekt av Mecklenburg 2 ex.), och den andra (vid 
sållning) med 2 ex. (Erik av Pommern 1 ex. och Albrekt av Mecklenburg 1 ex.). Ef-
tersom skattens slutmynt är 1465 är det uppenbart att det här är fråga om två skatt-
fynd med örtugar resp. penningar som har blandats ihop. Det är för övrigt mycket 
ovanligt att mynt från Albrekt av Mecklenburg och Erik av Pommern förekommer 
i samma skatter. Den större skatten, slutmynt 1465, består av alla örtugarna, medan 
övriga utgörs av ett mindre skattfynd med fyra penningar från Magnus Eriksson och 
Albrekt av Mecklenburg, slutmynt 1363.   

1512 17 ex.  Hjälsta kyrkogård, Uppland, 1850. SHM 1581. SML 4.228
1518 10 ex. Solna kyrkogård,Uppland, 1948. SSM 13694. SML 4.600
Tab. 1. Medeltida skattfynd från gravar på kyrkogårdar i Uppland.

Sammansättningen av skatten från Östervåla skiljer sig därför markant från dessa 
skatter. I Östervåla ingår även den minsta valören (penningen) och med två ex. do-
minerar de också skatten. Det tyder på att skatten mer var att betrakta som de mynt 
en person kunda ha på sig som fickpengar. En parallell finns i en liten skatt från 
Hedningagruvan, Skinnskattebergs sn, Västmanland, med 6-8 penningar, slutmynt 
ca 1455,  som säkerligen kan betraktas som fickpengar som en person tappat i gru-
van (Jonsson 2003).

Båda penningarna från Östervåla är präglade i Stockholm och Malmer för dem till 
KrH Y IIb resp. KrH YIIc. Det betyder att de kan dateras till ca 1430-1450 resp. ef-
ter ca 1410. Erik av Pommerns örtug är präglad i Stockholm. Myntningen i Sverige, 
liksom i många andra delar av Europa hade ställts in vid slutet av 1300-talet. Den 
återupptogs i Stockholm ca 1405 under Erik av Pommern 1396-1439. I Stockholm 
präglades tre örtugstyper varav Östervålaexemplaret tillhör den yngsta typen (LL 
3). Erik av Pommerns myntning är för närvarande föremål för en analys och date-
ringen av den yngsta örtugstypen är ännu inte fastställd. Sannolikt har den emeller-
tid präglats ca 1430-1439. Dateringen av de tre mynten i skatten skulle därför tyda 
på att skatten hamnat i jorden på 1430-talet. Skatten ger en inblick i hur en mindre 
summa pengar, snarast fickpengar/pengar till dagligt bruk, var sammansatt några 
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decennier in på 1400-talet på den uppländska landsbygden. Summan har motsvarat 
ungefär 1/3 dagslön (Lagerqvist & Nathorst-Böös 1984, 48).









UPPLAND

Fig. 3. Fyndplatser i Uppland som nämns i artikeln.  = Östervåla,  = Hjälsta,  
 = Solna,  = Biskopskulla

KENNETH JONSSON
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Summary
In the coin cabinet of Uppsala univerisity a number of parcels from hoards have 
been preserved. One parcel consists of three coins of Erik of Pomerania 1396-1439. 
The coins were found in Östervåla churchyard sometime before 1879. There is one 
örtug (8 pennies) and two pennies, all struck in Stockholm. This small hoard, proba-
bly deposited in the 1430s, represents one of the very few medieval Swedish hoards 
which appear to represent the pocket-money of an individual.

 Erik av Pommern 1396-1439
1. Stockholm. Örtug ca 1430-1439. LL 3. 0,93 g.
2. - Penning (brakteat) ca 1410-1430. Malmer KrH YIIc. 0,18 g.
3. - Penning (brakteat) ca 1430-1450. Malmer KrH YIIb. 0,09 g. 
Tab. 2. Östervålaskattens sammansättning.

Litteratur och förkortningar:
DMS = Det medeltida Sverige
Jonsson, K. 2003: Ett gruvligt fynd. Myntstudier 2003:1, 5-6.
Lagerqvist. L. & Nathorst-Böös, E. 1984: Vad kostade det? Borås 1984.
Lindberger, E. 2006: Studia Numismatica Upsaliensia 1. Uppsala University coin cabinet. 

Anglo-Saxon and later British coins. Uppsala 2006.
LL = Lagerqvist, L. O., Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. 

Stockholm 1970.
Malmer, B. 1980; Den senmedeltida penningen i Sverige. Stockholm 1980.
SML 4: E. Wiséhn, Sveriges mynthistoria landskapsinventeringen, Uppland. Stockholm 1989.
SOFI = Språk- och Folkminnesinstitutet, Uppsala
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LEJONET, ELEFANTEN OCH STENBOCK: 
SVENSKA OCH DANSKA MEDALJER 
UNDER STORA NORDISKA KRIGET

Martin Johansson

På en medalj slagen till minne av den svenska segern i slaget vid Helsingborg år 
1710 ser vi på frånsidan bilden av en stenbock som, stående på bakbenen stångar en 
elefant så att denna faller bakåt.(Fig. 1.)1 Stenbocken är orimligt stor i förhållande 
till det andra djuret. I omskriften läser vi ”Vem skulle ha kunnat tro – att (det gick 
att på detta sätt) driva odjuret ut ur riket?”2 På åtsidan ses Ryktet flygande, blåsande 
i sin trumpet, och i handen hållande ett blad, på vilket står skrivet: ”Befriandet av 
Skåne.”3 Över alltsammans står ”Med Gud som försvarare”.4 

I den nyutkomna boken Karolinen Magnus Stenbock tar Ingvar Eriksson i sin 
redogörelse över den karolinske härförarens liv bland annat upp några medaljer som 
har slagits över viktiga händelser i Stenbocks liv.5  Magnus Stenbock var en av den 

1  Inventarienumren som anges är från Uppsala universitets myntkabinett.
2  Latinska citat från svenska medaljer återges på svenska med hjälp av Emanuel Svenbergs otryckta 
översättningar. Svenberg s. 92.
3   Svenberg, s. 92.
4   Svenberg, s. 92.
5   Eriksson 2007.

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009

Fig. 1 Karl XII. Hildebrand, nr 158.  
Inv. nr: 200787.
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svenska stormaktstidens sista stora fältherrar och medaljkonsten visar oss scener 
ur hans liv, i både med- och motgång. Efter vunna slag blev han ett vapen i den 
svenska krigspropagandan, medan han, och hans gärningar, vid mindre ärorika till-
fällen flitigt användes i den anti-svenska propagandan från bland annat danskt håll. 
Eriksson gör ingen djupare analys av medaljerna, utan använder dem endast för att 
påvisa vissa historiska skeenden. Med anledning av Erikssons bok och det gryende 
intresset för medaljer som historiska källor6 vill jag här bidra med en diskussion om 
dessa föremåls propagandistiska syfte.

Den inledningsvis beskrivna medaljen är en av dem som Eriksson nämner, och 
den är också ett lysande exempel på den propaganda som bedrevs genom med-
aljkonsten under den karolinska eran. Den visuella retoriken på medaljer så som 
denna, från det stora nordiska krigets dagar, ska här diskuteras ytterligare. Mer 
specifikt ska svensk propaganda riktad mot Danmark respektive dansk propaganda 
riktad mot Sverige, under Stora nordiska kriget undersökas. Dessa båda länders 
månghundraåriga motsättningar, som kulminerade under 1600-talets andra hälft och 
början på 1700-talet, resulterade i en propaganda med en fascinerande bildvärld 
som kom till uttryck i en mängd medier. Ett sådant medium var medaljkonsten. 
Medaljer i den mening som här menas är vad man förr kallade skådepenningar; det 
vill säga myntliknande föremål utan åsatt ekonomiskt värde som slogs, och görs än 
idag, till minne över viktiga händelser och personer. De är ofta propagandistiska 
med allegoriska motiv och latinska inskrifter. Dessa medaljer var ett vanligt fö-
rekommande propagandamedel hos regeringar och personer i maktställning under 
1600-, 1700- och 1800-talen.

Motsättningarna mellan de båda länderna kommer väl till uttryck i den inled-
ningsvis beskrivna medaljen. Svenskarna hade just slagit tillbaks ännu ett danskt 
invasionsförsök och bevarat Skåne som svenskt. I spetsen för de svenska styrkorna 
stod den skånska generalguvernören tillika fältmarskalken Magnus Stenbock som 
efter detta slag kom att vinna en enorm popularitet, i synnerhet i Skåne. Denna po-
pularitet kom att bidra till en utbredd mytbildning kring denne Skånes och Sveriges 
hjältelika försvarare.7 Medaljens visuella retorik är tydlig. Magnus Stenbock repre-
senteras genom bilden av en stenbock. Elefanten har i flera århundraden varit en sym-
bol för det danska riket. Stenbockens storlek och dess offensiva hållning gör att den 
ser överlägsen ut i jämförelse med elefanten, vilken skyggt ryggar bakåt, på väg att 

6   Se t ex Alm 2002; Eriksson 2002.
7   Eriksson 2007, s. 209.

MARTIN JOHANSSON
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falla. Omskriften kompletterar bilden genom att fråga vem som kunnat tro att detta 
var möjligt. Hur kan det mindre djuret stenbocken slå en elefant? Vi får en känsla av 
en David och Goliat-kamp, där det egentligen mindre djuret genom sin framåtanda 
och kampvilja växer och blir överlägset det större djuret. Den svenska befälhava-
ren framställs genom stenbockens offensiva hållning så som djärv, orädd och stark, 
medan fienden Danmark tar stryk och skyggar tillbaks. Vidare betecknas Danmark, 
genom omskriften, som det onda; som ”odjuret”. På medaljens åtsida görs det klart 
att det var med Guds vilja som detta har skett. Gud står på svenskarnas sida. 

Här ser vi flera av de element som var centrala i propagandan på medaljkon-
sten under Stora nordiska kriget. Man framställer sig själv som tapper och stark, i 
kontrast till fienden som är feg och svag. Denna styrka som man själv besitter och 
den svaghet som karakteriserar fienden beror inte på någon egentlig överlägsenhet. 
Istället visar man i propagandan att det är genom kampvilja och mod som man vin-
ner sin styrka. Vidare ser vi på denna medalj det ständigt närvarande gudomliga ele-
mentet. Att inge en tro på att Gud stod bakom ens handlingar och att segrarna sker 
i enlighet med hans vilja var ett måste för att ens anspråk skulle vinna legitimitet i 
en tid långt mer religiöst inriktad än vår egen.

När Stenbock några år senare, 1713, förlorade staden Tönning till danskarna 
och samtidigt blev tillfångatagen lät inte den danska responsen på medaljen från 
slaget vid Helsingborg vänta på sig. Vad danskarna då gjorde var att de kopierade 
det svenska motivet från år 1710, fast med motsatt maktfördelning. (Fig. 2.) På 
denna medalj är det istället elefanten som kliver på stenbocken. I övrigt är de båda 
medaljerna påfallande lika. Man har använt sig av ett bildspråk som är hämtat direkt 
från den svenska medaljen. Detta var med all säkerhet ingen slump, utan istället ett 
medvetet propagandistiskt drag. Genom att kopiera bildspråket visas på ett tydligt 
vis att Danmark hade fått sin revansch.

Fig. 2. Fredrik IV. Ossbahr, nr 164. Inv. 200729.
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Om vi backar ungefär ett halvsekel bakåt i historien ser vi att danskarna på intet 
sätt var ensamma i sin fallenhet att revanschera genom att kopiera. I själva verket 
var även den svenska medaljen från 1710 en visuell hämnd. Denna gång hämtades 
motivet – med all önskvärd tydlighet – från en dansk medalj slagen över Fyns åter-
erövring år 1659. (Fig. 3.) Denna saknar på åtsidan helt inskrift, men bildspråket är 
klart och tydligt. En elefant stående på en blomstrande äng trampar med framföt-
terna på en väsande orm samtidigt som den med snabeln lyfter och kramar en sten-
bock. En man faller handlöst mot marken och i hans tappade hatt faller exkrementer 
från den kramade bocken. Elefanten betecknar Danmark, medan stenbocken är en 
representant för Gustav Otto Stenbock – far till ovan nämnde Magnus Stenbock. 
Ormen kan antingen tolkas som ondskan eller Sverige, eller – i sammanhanget kan-
ske rimligast – både och. Elefanten som trampar ormen under fötterna är också 
en vanlig medeltida kristen allegori över kyskheten som övervinner frestelsen, det 
goda övervinner det onda. Den fallande mannen är med all sannolikhet den svenske 
överbefälhavaren, fältmarskalken pfalzgreve Filip av Sulzbach, som av välvilja el-
ler ondo har fått behålla sin mänskliga gestalt. Man kan föreställa sig hur tillfred-
ställande det måste ha känts för Magnus Stenbock då han, drygt femtio år senare, 
både visuellt och reellt fick revansch för sin fars motgångar. Men som vi har sett 
fick han inte glädjas länge.

MARTIN JOHANSSON

Fig. 3. Fredrik IV. Ossbahr, nr 30, s. 98. Inv. nr 200802.
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Minna Skafte-Jensen, professor i klassisk filologi vid Syddansk universitet, har 
på ett mycket kärnfullt sätt fångat motsättningarna mellan dessa båda antagonister, 
då hon undersöker hur de representeras i neolatinsk diktning från 1600-talets andra 
hälft.8 Hon utgår från Hans Helanders studie över latinsk litteratur i Sverige från 
samma period.9 Helander menar att karakteristiskt för den svenska litteraturen var 
idén om att danskar är bedrägliga och svekfulla, i motsatts till de rättskaffens och 
ärliga svenskarna.  Man anar en ironisk ton hos Skafte-Jensen då hon säger att:

This Swedish idea was, of course, absolutely wrong, as any reader of Neo-
Latin Danish authors will know. In reality the situation was almost exactly the 
other way round: Danes are reliable, pious and courageous, whereas Swedes 
are cowards who resort to trickery and freud. In addition, they are immensely 
greedy, whether for material goods or for political dominion.10

På ett spetsfundigt sätt visar hon här på hur motsättningarna mellan länderna tog 
sig uttryck. Bilden som danska diktare målade upp av sitt eget folk respektive fien-
den påminde väldigt mycket om motsvarande svenska författares idéer. Här ser vi 
tydliga paralleller till medaljkonsten och medaljerna föreställande elefanten och 
stenbocken. Danskarnas självbild var i själva verket mycket lik den svenska. Även 
då båda framställde sig i kontrast till varandra.

Skafte-Jensen ser i diktningen ett ständigt återanvändande av välkända element.11 
Detta är även påtagligt i medaljkonsten. Och vi kan också se att dessa element 
många gånger överensstämmer mellan diktningen och motiven på medaljerna. Det 
är även tydligt att samma element återkommer på båda sidor av sundet; likheterna 
mellan svenskarnas och danskarnas självbilder tydliggörs genom att båda kretsar 
kring samma element.

Ett av de element som återkommer i diktningen är Gudomligheten. Den danska 
lyriken lämnar inte läsaren några tvivel om att Gud stödjer den danska saken.12 Sam-
ma element återfinner vi, som redan har nämnts i samband med den inledningsvis 
beskrivna medaljen, i medaljkonsten. Gång på gång ser vi treenighetens symbol, tre 
flammor, stråla ned på de respektive kungarnas bedrifter. återigen har vi anledning 

8   Skafte-Jensen 2007.
9   Helander 2004.
10   Skafte-Jensen 2007, s. 81.   Skafte-Jensen 2007, s. 81.
11   Skafte-Jensen 2007, s. 100.   Skafte-Jensen 2007, s. 100.
12   Skafte-Jensen 2007, s. 96.   Skafte-Jensen 2007, s. 96.
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att se på vår medalj från slaget vid Helsingborg. Åtsidans omskrift lyder, som vi 
såg inledningsvis, ”Med Gud som försvarare”. Liknande uttryck kommer ständigt 
igen, både på den svenska och danska sidan. På en annan medalj, slagen till minne 
av samma händelse, läser vi: ”Gud, hämnaren, utdrev danskarna”.13 

På samma sätt ser vi det gudomliga elementet i de danska motiven. På frånsidan 
till en dansk medalj, även den slagen över Stenbocks tillfångatagande, ser vi en 
elefant, med grym uppsyn, hållande en fackla i snabeln, över en tunna, i vilken en 
stenbock är fångad.14 Över detta strålar Guds namn, runt vilket det står ”hjälpare åt 
mig”.15 Det är således en gudibehaglig gärning att tillfångata den svenske fältmar-
skalken. Gud är dessutom delaktig i konflikterna och träder in på Danmarks sida.

Även på andra punkter ser vi likheter mellan diktningen och medaljkonsten. 
Skafte-Jensen ser i den neolatinska lyriken ett ständigt återkommande till antika te-
man och referenser. Texterna hon undersökt är fulla av fraser hämtade, och i många 
fall direkt kopierade, från Vergilius Aeneiden och Homeros Iliaden.16 På samma sätt 
refererar medaljerna till antika myter och berättelser. Antika gudar och gudinnor 
används i motiven i allegoriskt syfte. Vi ser till exempel den romerska krigsguden 
Mars sittande på vapen och fanor på medaljer slagna över vunna slag.17 Karl XII 
framställs upprepade gånger som den antika hjälten Herkules. På medaljer slagna 
för att fira de första krigsårens framgångar (då Sverige slog tillbaks anfall från 
Danmark, Ryssland och Polen, i tur och ordning) förekommer flera gånger motivet 
med Herkules, iklädd endast sin lejonfäll, i färd med att klubba ned det trehövdade 
monstret.18 Herkules symboliserar Karl XII, medan odjuret är en allegori för Sveri-
ges motståndare.

Direkta citat från de antika skalderna förekom också i 1700-talets svenska med-
aljkonst. Hans Helander har visat på att man på Vetenskapsakademiens medaljer 
från och med begynnelsen i mitten av 1700-talet och framåt flitigt använde sig av 
citat från framför allt Vergilius, Horatius och Ovidius.19

Att hedniska gudar figurerar parallellt med kristna motiv och budskap är påtagligt 

13   Hildebrand nr. 155; Svenberg, s. 91.   Hildebrand nr. 155; Svenberg, s. 91.
14   Ossbahr nr. 165.   Ossbahr nr. 165.
15  För översättningar av latinska citat från danska medaljer riktas ett varmt tack till Harald   För översättningar av latinska citat från danska medaljer riktas ett varmt tack till Harald 
Nilsson.
16   Skafte-Jensen 2007, s. 91, 94.   Skafte-Jensen 2007, s. 91, 94.
17   Hildebrand nr. 156a.   Hildebrand nr. 156a.
18   T ex Hildebrand nr. 58.   T ex Hildebrand nr. 58.
19   Helander 2003.   Helander 2003.
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på medaljerna från Stora nordiska kriget. Återigen ser vi likheter med diktningen. 
Minna Skafte-Jensen menar att det fanns en tradition inom den danska neolatinska 
diktningen av ”intervening divinities, whether pagan or Christian […]”.20 Man verkar 
inte ha sett några problem med denna blandning av hedniska och kristna motiv, det 
viktiga var att vilken gud det än var så stödde den ens egna anspråk och handlingar.

Ett problem som uppkommer då man använder sig av visuell retorik i propa-
gandasyfte, och som därför blir intressant ifråga om medaljkonsten, är problemet 
med igenkänning. Propagandan blir värdelös om man inte vet vem avsändaren är 
eller om man inte förstår allegorin på bilderna. Motiven på medaljerna var, som 
tidigare har beskrivits, ofta allegoriska och det blev därför viktigt att försäkra sig 
om att mottagaren förstod vad bilderna syftade till. Konstvetaren Johan Eriksson 
har studerat de italienska kondottiärfurstarnas visuella retorik. Han drar en paral-
lell mellan dessa renässansherrars porträtt på medaljer och tavlor, å ena sidan, och 
moderna varumärken och logotyper, å den andra. Igenkännandet är, menar Eriksson, 
centralt i båda fallen. Kondottiärfurstarna använde sig av bland annat medaljer för 
att ”marknadsföra” sina tjänster. Då var det viktigt att på ett tydligt sätt visa vem 
porträtten föreställde. 21

Även i den svenska respektive danska medaljkonsten från Stora nordiska krigets 
dagar är detta centralt. För att komma runt problemet med igenkännandet, och för-
säkra sig om att mottagaren förstod budskapet bakom motivet, använde man sig av 
väl vedertagna liknelser. Danmark symboliseras, som sagt, gång på gång av en ele-
fant. Detta var en gammal vedertagen liknelse, som inte riskerade missuppfattning. 
Den går tillbaks till 1464 då Kristian I instiftade Elefantorden, Danmarks högsta 
utmärkelse. Elefanten är det största landdjuret vilket inger respekt och kan ha varit 
en orsak till att det fick stå som symbol för landets finaste orden. Viktigare var dock 
dess kristna symbolstatus. Elefantorden var till en början ett kristet brödraskap och 
inom den medeltida kyrkan var elefanten en symbol för kyskhet och för Kristus. 
Som nämnts ovan framställdes den ofta som fiende till ormen.22

Karl XII framställs som ett lejon. Detta är en av de vanligaste djursymbolerna för 
mod, snabbhet, styrka, makt och majestät. Även det har en religiös koppling – Kris-
tus är ”lejonet av Juda” och det bevingade lejonet är Markus emblem.23 På flera 

20   Skafte-Jensen 2007, s. 96.   Skafte-Jensen 2007, s. 96.
21   Eriksson 2002, s. 23.
22  Foley 1995, s. 278.
23  Foley 1995, s. 286.
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medaljer slagna över kungens tid i Turkiet ser vi ett sovande lejon under bar himmel 
med en halvmåne.24 Lejon troddes länge sova med ögonen öppna och var därför en 
sinnebild för vaksamhet.25 Den svenska regenten vilar upp sig i landet i öst, men han 
är ständigt redo till försvar eller anfall. Annars är det karolinska lejonet, i alla fall i 
den svenska propagandan, oftast rest på bakbenen i en aggressiv pose. På en medalj 
slagen över kungens död ser vi ett lejon i just den ställningen. (Fig. 4.) I ena tassen 
håller det ett brutet svärd och i den andra en sköld. Pilar attackerar djuret från alla 
håll. Här ser vi bilden av en tappert kämpande konung som från alla håll blir anfal-
len från sina fiender, men som trots det till synes hopplösa läget vägrar att ge upp 
eller visa rädsla. Omskriften lyder: ”Döende står han upprätt och, själv oförskräckt, 
injagar han skräck i sina fiender”.26

En intressant aspekt av propagandan på dessa medaljer är att landet Danmark 
framställs som en elefant, medan det är personen Karl XII som symboliseras av 
lejonet. Den ovan beskrivna medaljen är bara ett exempel på detta. Lejonet är här 
inte en symbol för Sverige, utan för Karl XII, vilket tydliggörs av omskriften. Ordet 
han måste anses syfta på kungen då länder beskrivs i feminin form; moder Svea. 
Lejonet som sover under halvmånen visar även det på samma sak: det var Karl XII 
personligen som var i Turkiet. Däremot ser man aldrig i den danska medaljkonsten 
att Fredrik IV personligen framställs som en elefant, eller någon annan liknelse.

Att det är Karl XII personligen som framställs som ett lejon har att göra med att 
den svenska propagandan över lag fokuserade väldigt på kungens person. Bengt 

24   T ex. Hildebrand nr. 147; Hildebrand nr. 149a; Hildebrand nr. 150c; Hildebrand nr. 151. 
25  Foley 1995, s. 286.
26   Svenberg, s. 103.   Svenberg, s. 103.
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Fig. 4. Karl XII. Hildebrand, nr 215. Inv. nr 200792.
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Liljegren skriver i sin biografi över kungen att ”Redan under Karl XII:s levnad ut-
nyttjade den karolinska propagandan hans symbolvärde. Och som symbol har han 
fortsatt att leva långt efter sin död.”27

Att kungens person är central blir även tydligt då man studerar porträtten, ofta 
placerade på medaljernas åtsida. Den svenske kungen framställde sig gärna som han 
gick klädd. Till skillnad från andra furstars och högreståndsperso-
ners extravaganta klädsel bar Karl XII en enkel vapenrock, utan 
ordnar och medaljer. Dessutom bar han inte peruk. På detta sätt 
bröt han mot fursteidealen på en rad punkter. Det finns inget i hans 
framställning som signalerar furstestatus. Det är ofta på detta sätt 
vi möter honom i medaljkonsten, i alla fall från omkring år 1701 
och framåt. (Fig. 5.) Efter kungens första, och mycket framgångs-
rika, krigsår ser vi hur bilden av en hårdför krigare och segerrik 
fältherre växer fram i den visuella retoriken. 

Genom att framställa sig på detta vis skapade kungen en känsla av samhörig-
het hos sina undersåtar, då de flesta kände någon som ägde en likadan uniform 
som kungen bar. Vi ser här hur kungen medvetet konstruerar en bild av sig själv 
för att hans anspråk ska vinna acceptans hos undersåtarna. Som enväldig kung var 
han tvungen att vinna legitimitet för sin maktposition, vilken ständigt var prövad.28 
Kungens enkla framställning skapade också en känsla av att han inte unnade sig nå-
gon lyx och att det var nödvändigt med uppoffringar för krigsmaktens bästa. Dess-
utom blev han på detta sätt ett unikum bland furstar och var lätt att känna igen, både 
på porträtt och i verkliga livet. För paradoxalt nog gjorde kungens enkla dräkt att 
han stack ut i sin omgivning, då denna oftast bestod av högreståndspersoner i peruk 
och ordenstyngda rockar.29

Den danske kungen, Fredrik IV, också enväldig, var givetvis även han tvungen 
att legitimera sin position i samhällets absoluta topp. Hans använde sig dock av 
mer konventionella metoder och följde de för tiden rådande fursteidealen. I med-
aljkonsten möter vi honom bärande Elefantorden, iklädd romersk rustning och stor 
peruk. (Fig. 6.) På detta sätt framställde han sig som en oåtkomlig, ofelbar monark, 
högt ovanför vanligt folk. Detta ingav säkerligen stor respekt hos undersåtarna och 
fungerade på så sätt som effektiv propaganda. I fallet med den danska kungen är det 

27   Liljegren 2004, s. 358.   Liljegren 2004, s. 358.
28   Jfr. Alm 2002.   Jfr. Alm 2002.
29   Ericsson 2002, s. 236.   Ericsson 2002, s. 236.

Fig. 5. Karl XII. 
Hildebrand, nr 196. 
Inv. nr 200789.
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alltså, till skillnad från den svenska, inte 
kungens person som fungerar legitimeran-
de, istället är det hans kungliga position.

Karl XII:s vilja att skapa en känsla av 
samhörighet hos undersåtarna var säkert 
ett effektivt propagandaknep, men man 
ska ha klart för sig att det inte låg några 
ideologiska tankar bakom. Både hos kung-
en och hos större delen av hans samtida 
var det en självklarhet att han var enväldig 
kung av Guds nåde – tillsatt av Gud och 
därför ofelbar. Vi ska inte tro att det låg 
några demokratiska tankar bakom kung-

ens framställning av sig själv.
Hur det än var med ideologin så spred sig kungens folkliga framtoning och kom 

att sätta sin prägel på mycket av samtiden. Texten till ”Karl XII:s fältmarsch”, skri-
ven av Magnus Stenbock var, enligt Ingvar Eriksson, ”medvetet skriven på ett ka-
rolinskt grovkornigt och folkligt manér med ett så enkelt ordval att varje soldat lätt 
kunde fatta innebörden […]”.30 Greven, och blivande fältmarskalken Stenbock, med 
en av landets mest förnäma stamtavlor, drog sig inte för att vara folklig då det kom 
till att ingjuta en känsla av samhörighet hos de underlydande, på samma sätt som 
Karl XII gjorde på medaljkonstens porträtt. På samma sätt, och av samma anledning 
– för att vinna legitimitet och acceptans.

Detta, att förmedla en bild som man egentligen inte tror på själv, för in oss på 
ännu ett centralt element i propagandan på medaljkonsten. Ofta ser man en förskö-
ning och idealisering av verkligheten; man bedrev helt enkelt en avsevärd historie-
förbättring. På en svensk medalj slagen som hyllning till Karl XII:s lyckade krigsfö-
ring under krigets inledande år ses på åtsidan en byst av kungen, under vilken sitter 
tre bakbundna fångar: en dansk, en ryss, och en polack.31 På marken ses av fienden 
beslagtagna vapen och fanor. Den visuella retoriken förmedlar här en känsla av 
att Sveriges motståndare var helt slagna och underkuvade; att Sverige hade vunnit 
en slutgiltig seger. Detta var dock inte fallet. Även om man från svensk sida hade 
lyckats med att slå tillbaks anfallen från alla tre fienderna, så var dessa på intet sätt 

30   Eriksson 2007, s. 59.   Eriksson 2007, s. 59.
31   Hildebrand nr. 58.   Hildebrand nr. 58.
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Fig. 6. Fredrik IV. Ossbahr, nr 162. 
Inv. nr 200 727.
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slagna. Den marionettkung man hade placerat på Polens kung istället för August 
blev snart avsatt och hans föregångare återinträdde på posten. Ryssland fortsatte 
sitt krig mot Sverige, och likaså Danmark, om än några år senare. Situationen såg 
således inte alls ut som den framställs på medaljen. 

Även på andra sidan sundet ägnade man sig åt liknande metoder. På en dansk 
medalj över Karl XII:s död vid Fredrikshald 1718 kan vi läsa att den svenska hären 
flydde under natten efter kungens död.32 Denna flykt skedde aldrig − först den tredje 
december, tre dagar senare, började återtåget.33 Men genom att få folk att tro att så 
var fallet skapades en känsla av dansk överlägsenhet. 

Genom att framställa sig som starkare än man i själva verket var legitimerade 
kungarna sina krigshandlingar gentemot undersåtarna. Det är troligare att en bonde 
accepterar att hans son måste gå ut i krig om han tror att det egna landet kommer 
underteckna fredstraktaten som den segrande parten. Samtidigt var det viktigt att 
visa landets styrka inför omvärlden, både inför fiender och potentiella allierade.

Vad vi möter i medaljkonsten från tidigt 1700-tal är en rik bildvärld, fylld av 
underliggande budskap och värderingar. Motiven samspelar med inskriptionerna 
och möjliggör på så vis förmedling av en mängd budskap med en effektivitet som få 
andra medier kunde mäta sig med.  Genom att studera den visuella retoriken i pro-
pagandan kan vi se hur dessa personer och stater ville framställa sig själva och sina 
fiender. På detta sätt kan vi också skapa oss en bild av hur dessa människor tänkte, 
vad de hade för värderingar samt hur det politiska klimatet och de politiska diskus-
sionerna såg ut. Då vi söker svar på frågor som dessa är medaljer en utmärkt källa.

Summary
The two Nordic countries Sweden and Denmark have a long history of conflicts, which 
peaked in the late sixteen- and early seventeen hundreds. During these times of war 
questions about legitimacy and propaganda where actualized. These both antagonistic 
countries where ruled by sovereign kings – Sweden by Carolus XII, and Denmark by 
Fredericus IV – whose claims of power had to gain legitimacy both perpendicular, 
towards the people which they reigned upon, and horizontal, towards other rulers and 
countries on the political arena; may they be allied, potential allied, enemy or potential 
enemy. An important medium for this was the art of medals.

This short essay has shown that, although the self image of these two sovereign 

32   Ossbahr nr. 194.   Ossbahr nr. 194.
33   Liljegren 2000, s. 352.   Liljegren 2000, s. 352.
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rulers and their states where built upon reverse attitudes towards the other, these 
constructed images show a lot of similarities. On the medals we see certain recurrent 
elements in the propaganda from both sides. Some of the more striking are the Divine 
element – God is on our side in the battle towards the enemy, and the Element of Justice 
– our battle is good and righteous in opposite to the evil enemy’s cowardly weakness. 
One difference can be noticed though. That is that Carolus XII:s person is central in the 
Swedish propaganda, while the image of Fredericus IV focuses, not on him as a person, 
but on his position. The Danish king constructed an image of himself as an unreachable 
sovereign, with a big wig, expensive clothing and exclusive orders, while the Swedish 
monarch presented himself as an unbeatable but rough warrior, dressed in a simple 
military coat. But they do it of the same reason: to gain legitimacy to their claims of 
power. For questions like these, medals are, through their combination of words and 
images, a great source of information and interpretation.
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SVANTE NILSSONS ÖRTUG

Lars O. Lagerqvist

Uppsala universitets myntkabinett innehade länge ett unikum: riksföreståndaren 
Svante Nilssons (regerade 1504–1511/12) örtug med Natt och Dag-vapnet, slagen i 
Västerås. Eftersom mycket arbete har lagts ner på sturetidens mynt (jag tänker dels 
på det projekt som Brita Malmer tog initiativ till, med utgångspunkt från den stora 
Västerås-skatten, dels på den nu pågående Den svenska mynthistorien) är det värt att 
säga några ord om denna raritet, även om den inte längre är unik i ordets strängaste 
bemärkelse.

Elias Brenner (1691) upptar detta mynt som ”Svanto Sture”, Tab. VI nr [3], här 
återgivet som fig. 1. Vart tog det exemplaret vägen? Hans Hildebrand (s 860 not 1) 

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009

1. Svante Nilssons Västerås-örtug med Natt och Dag-vapnet avtecknad i Brenners Thesaurus 
nummorum Sueo-Gothicorum […], plansch VIII med beskrivning på s. 43 nr 12. Foto Hendrik 
Mäkeler. 
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anser, att det ”sedermera öfvergått till k. Myntkabinettet, men det är uppenbarligen 
falskt”. Förvisso finns det falska sådana örtugar (här avbildas som fig. 2 en i Hel-
singfors) på många håll, även i KMK, men de är uppenbarligen tillverkade på 1700-
talet med Brenners kopparstick som förebild. Det obestridligen äkta exemplaret i 
UUM har legat länge i denna samling ─ hur länge är svårt att fastställa – och är 

sannolikt identiskt med just Brenners exemplar (fig. 3).
När författaren var amanuens, förgylld till e o antikvarie, på Kungl. Myntka-

binettet omkring 1960 anmäldes en besökare. Han trädde in i mitt tjänsterum och 
presenterade sig, ”Hammarlund”. Utan ytterligare kommentarer lämnade han fram 

LARS O. LAGERQVIST

2. Förfalskning från 1700-talet efter 
Brenner. Antellska samlingen, Helsingfors. 

Foto Jonas Rundberg.

3. Svante Nilssons Västerås-örtug, länge 
det enda kända äkta exemplaret. Uppsala 

Universitets Myntkabinett. Foto Jonas 
Rundberg.

Uppsala universitets myntkabinetts exemplar (gåva från prof. Curt Ekström) med handskrift-
liga tillägg av Ewald Ziervogel som ägt boken en gång i tiden. Foto Hendrik Mäkeler.
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ett senmedeltida mynt (det syntes redan på avstånd), tydligen en örtug, för gransk-
ning. Jag tittade på det något nötta myntet och det var obestridligen Herr Svantes 
Västerås-örtug, något mindre välbevarat än exemplaret i Uppsala, men äkta! Jag 
gick in till chefen Nils Ludvig Rasmusson i rummet bredvid och räckte honom myn-
tet. ”Vad är det med detta? Det är ju en Sten Sture d ä:s örtug”, var hans kommentar. 
”Titta noga”, sade jag. Rasmusson tog fram sin kära lupp, med dess nötta infattning, 
och skärskådade örtugen. ”Jamen det är ju Svante Nilsson”, utbrast han. (Fig 4 .)

Hammarlund berättade nu hur det gått till när han förvärvade myntet. Han hade 
varit inne hos Harry Glück, ägare till Hirsch Mynthandel AB, och tittat i lådan med 
”billig medeltid”. Harry hade inte heller tittat så noga (som syns är Natt och Dag-
skölden ganska nött) och lagt den till det som kunde säljas billigt. Och Hammarlund 
gick lycklig därifrån med myntet, bara några kronor fattigare. Detta var ju tio år 
innan Glücks Numismatiska bokförlag gav ut min handbok om svenska medeltids-
mynt (1970), och priserna på sådana mynt, särskilt om de var nötta, var mycket låga, 
i varje fall om vi ser till det efter 1970 snabbt ökande intresset. 

G. Hammarlund bodde i Göteborg och ville inte skiljas från sin fina örtug. Men, 
som jag sade en annan gång till en helt annan samlare om ett något yngre 1500-tals-
mynt, ”Kungl. Myntkabinettet kan vänta”. 

Hammarlunds exemplar blev efter hans död 1988 inköpt från hans son – efter 
värdering av Ulf Nordlinds Mynthandel – och 1989 skänkt av G. Ekströms stiftelse 
för numismatisk forskning och tillfört KMK med inv nr 101704.  Örtugen väger 
1,26 g. Galvanisk kopia hade redan tillverkats 1961 (inv nr 26770).

Om vi nu noga betraktar de två kända exemplaren kan man finna, att åtsides-
stampen är densamma. Däremot är frånsidorna olika, det är två olika stampar som 
använts. Jonas Rundberg, som när detta skrevs var livligt sysselsatt med sturetidens 
mynt, har meddelat att båda är stampkopplade med den anonyma serien örtugar från 
Västerås, som brukar hänföras till Sten Sture d ä, en av dem till minst 6 anonyma 
åtsidor, den andra till minst 4 men dessutom till en av kung Hans (1497–1501 i 
Sverige) örtugar från Västerås. Vi får väl nu hålla öppet att Svante slagit en del av 
dessa ”anonyma” mynt. Frånsidan från kung Hans korta regering har väl helt enkelt 

4. Det exemplar som Kungliga Myntkabinettet 
förvärvade för inte så länge sedan ur en privat-
samling och som hade dykt upp på 1950-talet. 
Foto Jonas Rundberg.
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blivit liggande eftersom den också kunde användas för Sten Sture d ä:s sista mynt 
under dennes period 1501–1503. Men Svantes örtugsmyntning var över huvud taget 
inte stor, det vet vi, han gav ut för många halvörtugar; de hade lägre silverhalt och 
han hade ont om pengar. 

Vi lämnar detta ämne för att gå över till ett annat: vapenskölden. Det är det s k 
Natt och Dag-vapnet, delat i guld och blått. ”Natt och Dag” användes inte som 
namn vid denna tid, först på 1700-talet börjar ättens medlemmar kalla sig så. Sture-
namnet är ännu en komplikation. Fem svenska medeltidsätter använde det, men inte 
alltid. Sten Sture d ä hörde till den ätt som efter sitt vapen kallas ”3 sjöblad”; den 
dog ut med honom. Herr Svante kallade sig aldrig Sture, men det gjorde såväl hans 
far, Nils [Bosson] Sture (död 1494) som sonen, Sten Sture d y (1493/94–1520). 

I en uppsats 1962 tillät jag mig att ”flytta” de två ytterst sällsynta (väl egentligen 
unika i Kungl. Myntkabinettet) mynten med inskriften NICOLAVS STVRE kring 
en trekronorssköld från den s k Daljunkaren 1527 till ståthållaren på Västerås slott, 
den nyssnämnde Nils Sture, kanske slagna ca 1490. Det ena myntet, en örtug, anslu-
ter sig väl i halt och finvikt till Sten Sture d ä:s örtugar, medan det mindre myntet till 
sitt värde närmast är en dansk-norsk hvid. Mynten har på frånsidan ett krönt n. Att 
detta är en imitation av kung Hans dansk-norska krönta h är tämligen självklart. 
Författarens tanke har alltid varit, att detta bidrog till att Sten Sture d ä:s gamle vän 
och anhängare Herr Nils kom i onåd och kort före sin död miste sitt ståthållarskap 
över Dalarna och Västmanland med säte på Västerås slott och tvingades flytta till 
Kalmar. Men han dog snart, så även hans hustru, och båda kom tillbaka – de begrav-
des i Västerås domkyrka (och så även sonen Herr Svante 1512).  (Fig 5.)

Man måste förstå vilket intryck dessa mynt bör ha gjort. Riksföreståndaren sätter 
varken ut sitt namn eller sitt vapen eller sin initial, men ståthållaren Herr Nils dristar 
sig att ha namnet på åtsidan kring riksvapnet och på frånsidan en krönt bokstav! 

I alla händelser ledde ett mellanhavande, vilket det nu var, och denna förflytt-
ning till att Herr Svante slöt sig till dem som kallade in kung Hans, som kröntes i 
vederbörlig ordning (1497). Länge dröjde det emellertid inte innan unionskungen 
fördrevs och ”gamle Herr Sten” återkom för en kort tid (1501–1503). Så dog även 
han och året därpå (1504) var Herr Svante utsedd till riksföreståndare. Kanske han 
tyckte det var på tiden att åtminstone en smula diskret påminna om sin ställning 
genom att sätta sitt adliga vapen på mynten. Om han då tänkte på sin salig far lär vi 
väl aldrig få veta.

LARS O. LAGERQVIST
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Summary
The Västerås örtug of Svante Nilsson, regent of Sweden 1504–1511/12
In this paper is presented the early 16th century örtug struck in or shortly after 1504 
in Västerås. The unique specimen in Uppsala University’s Coin Cabinet, possibly 
from the Brenner Collection, is no longer unique. In about 1960 a second, somewhat 
more worn specimen, was found by a collector in the ”cheap box” at a Stockholm 
coin dealer – he had not noticed the coat-of-arms on the obverse. The coins are il-
lustrated, as well as Brenner’s copper print, and their history told. Finally the two 
families of the regents Sture and Natt och Dag (”Night and Day” – this name not in 
use until the 18th century) are presented. It becomes rather complicated since the 
members of the latter family sometimes (but not always) also used the Sture name. 
Svante Nilsson’s father and son did so. 

. 

5.  Detalj av av Sturekoret i Västerås domkyrka. Foto Harald Nilsson.
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Sturestamtavlor

Ätten sture, sjöbladsätten
(senare benämning efter vapensköldens tre s k sjöblad, svarta, ställda balkvis i fält av 
guld)

Anund Sture (död 1360/61), riddare, riksråd
Gift med Katarina (troligen Näskonungsdotter [delad sköld])
                                │
Magnus Sture (död efter 1391), riddare 
Gift med Karin (Algotssönernas ätt)
                                │
Algot Magnusson (död 1426), riddare, riksråd
G m Märta Bosdotter (Natt och Dag)
                           ┌──────────────────────┐
Gustav Algotsson (död 1448)             Anund Sture (död 1434), riddare, riksråd
G m Märta Ulvsdotter (Sparre av        G m Kristina Anundsdotter (lejonansikte)
Hjulsta och Ängsö)                                                            │
                                                           Gustav Sture (död 1444), riddare, riksråd
                                                           G m Birgitta Stensdotter (Bielke)
                                                          ┌───────┬────────────┐
                                                 Anund Sture    Sten Sture d ä         Birgitta, gift (Vasa),
                                                                         (död 1503), riks-    Gustav I:s farmor
                                                                         föreståndare. G m
                                                                         Ingeborg (Tott)
                                                                         Barnlösa

                                                       Ätten dog alltså ut 1503. Arvtagare blev Gustav (I)  
        Eriksson (Vasa), 1496-1560.
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Ätten natt och Dag
(benämning från 1700-talet efter vapnet delat i guld och blått)
Vår äldsta inhemska, ännu fortlevande adliga ätt

Nils Sigridsson (död tidigast 1299), riddare 1280
                                   │
Bo Niklisson (död 1322), riddare och riksråd,
G m Cecilia (Blåätten och Folkungaätten)
                                   │
Bo Bosson (död efter 1389), riddare och riksråd
Hustru okänd
                                    │
Sten Bosson (död 1410/11), riddare, riksråd
G m Ingeborg Karlsdotter (sjuuddig stjärna)
                                    ┌───────────────────────┐
Bo Stensson (död tidigast 1469)                                     Bengt Stensson (död 1451)
G m Katarina Svensdotter (Sture,                                   anfader till nu levande ätten
en tredje, sannolikt dansk ätt)                                         Natt och Dag. Sonen Måns var                                               
                                    │                                                 Engelbrekts mördare.
Nils (Bosson) Sture (död 1494), riddare, hövitsman
G m Brita Bonde
                                     │
Svante Nilsson (död 1511/12), riksföreståndare
G m 1. Iliana Gädda (död 1495)
                                     │
Sten Sture d y (stupad 1520), riksföreståndare
G m Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) i hennes
1:a gifte (död 1559)
                                     │
Svante Sture (f 1517, mördad 1567), riksmarsk, greve
                                     │
Grevliga ätten, riksföreståndargrenen, utdöd på manssidan 1616                                     
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PETRUS PETREJUS 
OM DET RYSKA MYNTET 

ANNO 1615

Per Larson

Den äldsta mer omfattande skildringen av Ryssland på svenska är Petrus Petrejus 
Regni Muschovitici Sciographia. Thet är: Een wiss och egenteligh beskriffning om 
Rydzland, med thes många och stora furstendömers, provinciers, befestningars, stä-
ders, siögars och elfwers tilstånd, rum och lägenhet [---] vthi sex böker korteligen 
författat, beskrifwin och sammandragin, af Petro Petreio, tryckt av Ignatius Meurer 
i Stockholm år 1615.1 I detta verk återfinns också den första svenska redogörelsen 
för det ryska myntsystemet. 

Avsikten med denna studie är att granska vad Petrejus har att säga om det ryska 
myntet. En intressant aspekt i detta sammanhang är att den svenska ockupationsmak-
ten i Novgorod vid tiden för verkets tillkomst präglade ryska silverkopek vid mynt-
verket i staden. Denna myntning nämner Petrejus ingenting om, och den kom först 
att uppmärksammas vid mitten av 1900-talet. Detta kommer avslutningsvis också att 
kommenteras. Först dock några ord om författaren själv och hans bakgrund. 

Petrus Petrejus, eller Per Persson som hans svenska namn löd, föddes omkring 
år 1570 i Uppsala. Han var son till den dåvarande rektorn vid katedralskolan, se-
dermera biskopen i Västerås och senare i Linköping, Petrus Benedicti och hans 
hustru Magdalena Jakobsdotter. Sin utbildning fick han vid Johan III:s högskola på 
Gråmunkeholmen och senare vid universitetet i Marburg, där han år 1592 blev den 
förste svensk att framlägga en tryckt avhandling i matematik. Denna disputation 
kom att utgöra höjdpunkten på hans korta akademiska bana. 

1 Regni Muschovitici Sciographia förkortas vid citaten RMS. Siffran före kolon anger bok och siffran 
efter kolon anger sida. 

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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Åren 1601 till 1605 befann sig Petrejus i Moskva, där han bevittnade den stora 
hungersnöden 1601–1603 och följde maktkampen mellan tsar Boris Godunov och 
den förste falske Dmitrij fram till den senares tronbestigning. Varför han befann 
sig i Moskva, och hur han hade tagit sig dit, är höljt i dunkel. I företalet till Regni 
Muschovitici Sciographia beskriver han dessa fyra år som en vistelse ”medh stoor 
Liffzfahra”. 

Efter hemkomsten anställdes han av Karl IX som hovhistoriograf, och sensom-
maren 1607 skickades han av den svenske kungen till tsar Vasilij Sjujskij med ett 
erbjudande om samarbete mot Polen. Två år senare fick Petrejus i uppdrag att till 
tsaren framföra en begäran om att överföra några tusen ryska soldater till Finland 
för militär träning, och färdades då tillsammans med de svenska hjälptrupper som 
under Jakob De la Gardies befäl ryckte in i Ryssland. År 1611 skickades han återi-
gen österut, denna gång till Ivangorod, för att avslöja den tredje Dmitrijs falska 
identitet – han hade ju sett den förste falske Dmitrij under sina tidiga år i Ryssland. 
I början av år 1612 skickades Petrejus till det nyligen erövrade Novgorod, vari-
från han sedan återvände som Jakob De la Gardies sändebud med novgorodbornas 
vädjan om att få Gustav II Adolfs yngre bror Karl Filip som storfurste. året därpå 
vistades Petrejus ytterligare två gånger på krigsskådeplatsen.2 

Petrus Petrejus var således i livlig kontakt med Ryssland och ryssarna under ett 
drygt decennium innan han författade Regni Muschovitici Sciographia, som också 
kom att översättas och utges på tyska år 1620. Detta var dock inte hans första skrift 
om Ryssland. Hans fyråriga vistelse i Moskva 1601–1605 resulterade på Karl IX:
s uppdrag i krönikan Een wiss och sanfärdigh Berättelse, om några Förandringar, 
som j thesse framledne åhr, vthi Storfurstendömet Muskow skedde äre [---]3, tryckt 
år 1608, där Petrejus skildrar de händelser i Ryssland som utgjorde inledningen till 
den stora oredans tid. Med sin kännedom om den förste falske Dmitrij och de polska 
krafter som stod bakom denne blir detta ett inlägg i den internationella tvisten om 
den förste falske Dmitrijs identitet, och Petrejus skräder inte orden när han beskri-
ver de polska och katolska intrigerna för spela ut Ryssland mot Sverige och åstad-
komma ett hot mot båda nationerna. Genom att tolka händelserna ur den svenska 
riksledningens perspektiv blir Petrejus krönika således ett led i Karl IX:s propagan-

2 För en redogörelse för Petrus Petrejus biografi, se Kari Tarkiainen (1973); för en redogörelse för den 
historiska utvecklingen under den stora oredan, se Attius Sohlman (red) (1997). En sammanfattning 
av händelseförloppet återfinns i Larson (2006), s. 39 –41, 47 –49. 
3 Krönikan återfinns i faksimil i Attius Sohlman (red) (1997). 

PER LARSSON
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daföring och opinionsbildning för sina egna planer i öster och bidrar därmed till att 
lägga grunden till en svensk väpnad inblandning i Rysslands angelägenheter. 

Regni Muschovitici Sciographia saknar helt denna östpolitiska prägel och  in-
gick snarare i ett kulturpolitiskt program för att fylla en lucka i den svenska lit-
teraturen och ge ”Lärdom och förfarenheet”, ty om Ryssland ”icke många Böker 
finnas vtgångna, och the som tå finnas, the äre på fremmande, och icke på wårt 
Fädernes Tungomål beskreffne” (RMS, företalet). Verket utgörs av sex böcker som 
tillsammans omfattar drygt 500 sidor, där den första delen tar upp geografi, den 
andra (och mest omfångsrika) historia och regenter, den tredje kröningsceremoni 
och diplomatmottagningar, den fjärde krigsväsen, den femte seder och samhällsliv 
och den sjätte kyrka och religion. Trots sina omfattande resor och sin ingående kän-
nedom om landet så har Petrejus också lånat en hel del från äldre källor, vilket han 
inte heller förnekar: ”Och hwadh som iagh sielff vthi så måtto, icke hauffer kunnat 
förfara och ransaka, hauffer iagh tå medh all flit vthaff andra Troowärdighe Mäns 
Documenter och Skriffter vthletat och sammandraghit” (RMS, företalet). Dessa käl-
lor har kartlagts av Kari Tarkiainen.4

Petrejus om det samtida ryska myntet 
Det avsnitt som tar upp det samtida ryska myntväsendet sträcker sig över drygt 
två sidor och återfinns i den femte boken, sidorna 7–9. Tarkiainen konstaterar att 
Petrejus i den femte boken rör sig inom ett område som han behärskar, men att han 
på vissa ställen – bland annat beträffande myntväsendet – har Sigmund von Herber-
stein som ”ett hjälpmedel”.5 Här kan det alltså vara av intresse att studera Petrejus 
framställning mot bakgrund av Herbersteins skildring.6 Herberstein, som var en 
tysk friherre och statsman, hade diplomatiska uppdrag i Ryssland 1517–1518 och 
1526–1527. Hans år 1549 på latin utgivna Rerum Moscoviticarum Comentarii kom 
att bli den första mer omfattande skildringen av Ryssland för en europeisk läsekrets, 
och mellan år 1549 och 1589 trycktes 18 olika utgåvor på latin, tyska, italienska 
och engelska.7 Herbersteins skildring av det ryska myntet är dock mer generellt 

4 Tarkiainen (1973). 
5 Tarkiainen (1973), s. 277. 
6 Jag utgår från två moderna utgåvor av Herbersteins Rerum Moscoviticarum Comentarii: en 
urvalsutgåva i modern engelsk översättning från den tyska utgåvan 1557 (Herberstein 1969) och 
en språkligt moderniserad tysk utgåva av den tyska utgåvan från 1567 (Herberstein 1966). De från 
varandra oberoende tyska utgåvorna från 1557 och 1567 skiljer sig något åt till innehållet; dock inte 
på några avgörande punkter när det gäller de specifika uppgifterna om myntet. 
7 Bertold Picards förord i Herberstein (1969). 

PER LARSSON
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hållen än Petrejus och gäller den myntning som ägde rum före den monetära reform 
som år 1534 gav Ryssland ett enhetligt myntsystem.8 Detta kan förefalla märkligt 
med tanke på att boken kom i tryck 15 år efter reformen, men beror sannolikt på att 
iakttagelserna har gjorts under de diplomatiska uppdragen under 1510- och 1520-
talet och att Herberstein var upptagen av andra engagemang innan han fick tid att 
färdigställa boken. 

Om vi börjar med det ryska myntets utseende, så ger Petrejus följande beskrivning: 

Theras mynt är hwarken rundt eller fyrekantigt, som annat mynt, vthan aflongt 
och småt, på thet at thet skulle wara kändt och åthskild ifrån alla andra Poten-
taters och Konungars mynt, och the skulle tänckia, at the vti sitt land wore så 
wisa och förståndige, at the icke behöffde at effterfölia någon annars stämpel, 
vthan såsom the woro syndrade ifrån alla andra Nationer vthi Religionen och 
åthäfwor, så wele the och wara åtskilde ifrån them vthi myntet. (RMS 5: 8)

Den inledande observationen återfinns hos Herberstein,9 men förklaringen till detta 
utseende, att det skulle skilja ut mynten från övriga regenters mynt och återspegla 
den ryska särprägeln, tycks vara Petrejus egen slutsats. Myntens droppliknande 
form hänger snarare samman med den ryska myntningstekniken, där myntämnena 
utgjordes av uppklippta och uthamrade bitar av silvertråd. Detta förfaringssätt, som 
började tillämpas redan under andra hälften av 1300-talet, var mer ekonomsikt än 
att som på de flesta andra håll smida eller hamra ut silvret till tunna plåtar ur vilka 
man sedan stansade eller klippte ut myntämnena. Dels erhöll man mynt med relativt 
enhetlig vikt, dels slapp man omsmältning och ytterligare myntning av det silver 
som oundvikligen blev över när man tillverkade av plåtar.10 
Om de olika myntslagen skriver Petrejus:

The hafwa intet mera än som treggiahanda slagz mynt. Denningar som äre 
så gode som Rundstycker, Muskouker som äre så goda som halfwa ören, och 
Poluskar, icke Puler, som äre så godha som en fyrick, och gör twå Poluskar 
en Muskowck, och twå Muskouker en Denning, ther effter the och räckna, så 
att hundrade denningar göra en Rubel. (RMS 5: 9) 

8 Om myntreformen år 1534, se Larson (2006), s. 31–34.
9 Herberstein (1969), s. 82; Herberstein (1966), s. 156.  
10 Spassky (1967), s. 99.  Spassky (1967), s. 99. 
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Denna beskrivning är i huvudsak korrekt, även om terminologin för de tre myntsla-
gen kan förefalla lite förvirrande för en modern läsare. Denning var på Petrejus tid 
en i Skandinavien gängse beteckning för det ryska kopekmyntet, medan muskouker 
motsvarar dengamynten (1/2 kopek, vilka i Ryssland även efter myntreformen 1534 
kallades moskovka efter den lätta denga som tidigare hade slagits i Moskva). Polus-
kar är den beteckning Petrejus använder för polusjkamynten (1/4 kopek). Av detta 
ser vi också att Petrejus ger en riktig beskrivning av det inbördes förhållandet mel-
lan myntslagen. Observera dock att rubeln vid denna tid enbart var ett räknemynt. 

När det gäller förhållande mellan kopek och rundstycke haltar dock jämförel-
sen något, då silveröret enligt myntordningen år 1604 har en finvikt på 0,41 gram, 
medan kopekmyntet väger 0,68 gram och har en silverhalt som är något högre än 
riksdalerns. Alltså borde det snarare gå 1,5 rundstycken på en kopek. 

Observera att Petrejus här är noga med att hålla isär poluskar från puler. Om de 
senare skriver han: 

The hafwa och tilförende hafft småt koppar mynt vthi landet, som the hafwa 
kallat Puli, och hafwa 60. sådana gått vppå en halfföra, ther med the dock 
ingen handel hafwa brukat, vthan äre allenast myntade för the fattighas skuld, 
och för them som arbeta och träla skulle, så att then som icke arbetar en heel 
eller halff dagh, vthan en halff tima, twå eller tree, eller och itt ärende gåår, 
och icke förtiänar en sölffdenning, kan han honom tå löna och betala medh 
the Puler. (RMS 5: 8–9)

Pulo var ett äldre kopparmynt med lågt värde och mycket lokal cirkulation i den 
stad där myntet var präglat, huvudsakligen avsett som ett skiljemynt, vilket också 
tydligt framgår av Petrejus detaljerade redogörelse för dess användning. Koppar-
pulon togs ur bruk i början av 1500-talet. Det exakta förhållandet mellan pulo och 
denga är inte känt, men förefaller ha varierat från stad till stad och över tid. Petrejus 
uppgift om 60 pulo på ett halvöre (dvs. motsvarande den tidigare Moskvadengan) 
förekommer också hos Herberstein.11  

Förutom de tre myntslagen i silver noterar Petrejus också att ” nu i thessa åhr 
hafwa the och slaghit gull” (RMS 5: 7), vilket sannolikt syftar på de cirkulations-
mynt i  guld som under en kort period 1610–1612 slogs i form av kopek och denga 
med samma vikt som silvermynten, men med tiodubbelt värde. Denna åtgärd hade 

11 Herberstein (1969), s, 82; Herberstein (1966), s. 156. Spassky (1967) nämner också denna siffra för  Herberstein (1969), s, 82; Herberstein (1966), s. 156. Spassky (1967) nämner också denna siffra för 
slutet av cirkulationsperioden, s. 95 och 115–116. 
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framtvingats av bristen på silver till följd av turbulensen under den stora oredan.12 
I övrigt slogs inga guldmynt för cirkulation, utan endast för ceremoniellt bruk och 
som militära hedersbetygelser. I den tredje boken, om storfurstens kröning och dip-
lomatmottagningar, noterar Petrejus att mynt i såväl silver som guld kastas runt 
storfursten när han lämnar kyrkan efter kröningsceremonin (RMS 3: 8). 

Mynt som militära förtjänsttecken nämner Petrejus kortfattat i redogörelsen 
för myntsystemet, där han konstaterar att guldmynt, såväl gyllen som denningar, 
har slagits och delats ut till krigsfolket, men att de ryska gyllenmynten inte har 
varit lika goda som de ungerska eller nederländska, då guldet var dyrt (RMS 5: 
8). Denningar i guld, liksom förgyllda denningar i silver, nämns också som mi-
litära hedersbetygelser i den fjärde boken om krigsväsendet:

Och om the tå kunna någhon ähra inläggia, och wäria sigh, och jagha fienden 
vpå flychten, eller och intagha något Slott eller Stadh, sänder Storfursten til 
hwar och en, så wäl til gemene, som öfuersterna, Deningar, som äre giorde aff 
gott guld, och förährar the förnämsta, effter som the äre achtade til, och the 
gemena förgylte silff Deningar, hwilka the skole haffua til een åminnelse och 
ett Wårdtekn, at the haffua hållit sigh wäl och ridderligen i marcken emoot 
sina fiender, och bekomma så theras Besoldning när the heem komma, om 
them någhot restar. (RMS 4: 14–15)

Petrejus anger de ryska myntorterna till fyra: ”[…] hafwa the altijdh myntat vthi 
fyra Städher vthi Rydzland Sölffmynt, nämlighen Muskow, Twer, StoorNogård och 
Pleskow” (RMS 5: 7), dvs. Moskva, Tver, Novgorod och Pskov. Dessa är också 
de myntorter som nämns av Herberstein13, men i själva verket var de enbart tre på 
Petrejus tid, då verksamheten vid myntverket i Tver hade upphört redan runt år 
1550.  

Vthi förbenämde Städer hafwa Gulsmädar och andra, så wäl som Storfursten 
sielft, dock vnder Stoorfurstens nampn och titel låtit mynta, på thet at myntet 
skulle i så motto förökas och Vndersåterna komma til penningar, och hwar 
man skulle thes mera beflijta sig, att förskaffa Sölfwer in vthi landet, at på 
myntet icke skulle blifwa någhot feel, medan vthi landet ingen sådan malm 
finnes, vthan moste then samma hafwa vtaff fremmande land. (RMS 5: 7)

12 För en kort bakgrund till denna guldmyntning, se Spassky (1967), s. 125–126.  För en kort bakgrund till denna guldmyntning, se Spassky (1967), s. 125–126. 
13 Herberstein (1969), s. 82, Herberstein (1966), s. 156. Herberstein (1969), s. 82, Herberstein (1966), s. 156.
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Här konstateras mycket riktigt att Ryssland vid denna tid saknar egna silverfyndighe-
ter och att myntningen sker av importerat silver (huvudsakligen av nedsmälta taler-
mynt som renats från legeringsmetaller), liksom att inte bara storfursten utan också 
guldsmeder och andra – huvudsakligen köpmän – låtit mynta. Att låta prägla mynt 
mot en viss avgift var fortfarande tillåtet, en rätt som emellertid mycket snart kom att 
upphöra efter den polska och svenska inblandningen under den stora oredan.14 

Intressant är upplysningen om att hålla myntet fritt från ”feel”, dvs. att upprätt-
hålla en god myntstandard. När det ryska myntet omnämns i 1500-talskällor brukar 
det ofta göras i negativa ordalag. Till exempel sägs i en fullmakt för de svenska 
sändebuden till Ryssland år 1536 att ”våra sändebud flux talar om det mycket onda 
mynt som utav Ryssland och hit in i riket fört bliver”,15 och i Olaus Magnus skriver i 
sin Historia om de nordiska folken år 1555 att de moskovitiska köpmännen är kända 
som falskmyntare: ”Fostrade i de penninghungriga grekernas skola, anse de det lika 
ärofullt som inbringande att med uselt mynt, tillverkadt av järn, tenn eller blybland-
ning, lura alla grannfolk, ja äfven sådana som bo långt ifrån deras hemland”.16 Även 
Herberstein konstaterar att ryssarna har börjat förfalska sitt mynt utan att någon 
straffas för det, men att myntet tidigare var gott.17 Bakom uttalanden av denna typ 
ligger ofta politiska eller religiösa motiv att smutskasta Ryssland och ryssarna, men 
då Petrejus i detta verk – som tidigare nämnts – saknar en uttalad politisk tendens 
blir hans framställning också mer objektiv och verklighetsnära. 

Det goda ryska myntet återkommer Petrejus till i den följande meningen, där han 
redogör för myntens vikt och växlingskurs mot riksdalern: 

Thet är och ingen förbudit, hwarken in eller vthlänsk, at föra penningar så wäl 
som andra wahrur aff landet, hälst efter the icke mera gifwa för en Rikzdaler 
än som 36. denningar, som wäga 2. lodh och itt halfft quintin, och en Rikzda-
ler wäghar 2. lodh och itt quintin, ther vppå the hafwa en stoor fördeel, och 
the som deningerne vtföra lida skada, och bruka förthenskul then försichtig-
heet, at the icke slå något paiment och ont mynt, vthan gott sölfwer mynt, och 
thet något högre sättia än thet är werdt. (RMS 5: 7–8)

Uppgiften att 36 kopekmynt skulle väga 2 lod och en halv kvintin (= 28,0 gram) är 

14 Spassky (1967), s. 120.  Spassky (1967), s. 120. 
15 Lagerqvist & Nathorst-Böös (1981), s. 56.  Lagerqvist & Nathorst-Böös (1981), s. 56. 
16 Olaus Magnus (2001), s. 282.  Olaus Magnus (2001), s. 282. 
17 Herberstein (1969), s. 83; Herberstein (1966), s. 156–157 .  Herberstein (1969), s. 83; Herberstein (1966), s. 156–157 . 
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felaktig, eftersom myntvikten i så fall skulle ha varit 0,78 gram. Kopeken myntades 
med vikten 0,68 gram alltsedan myntreformen år 1534. Det är möjligt att Petre-
jus här har sammanblandat kopekmyntet med den äldre novgorodkan – den tyngre 
denga som slogs i Novgorod före myntreformen, som just höll vikten 0,78 gram 
– eftersom det genom myntreformen införda kopekmyntet under lång tid kom att 
gå under beteckningen novgorodka i Ryssland. Vikten för 36 kopekmynt är således 
24,5 gram, alltså knappt 1 lod och 3 ½ kvintin, vilket vid inväxling av riksdaler 
(eller andra talermynt) ger ett avsevärt större överskott än vad Petrejus anger. Väx-
elkursen 36 kopek för en taler under 1600-talets första decennium har bekräftats av 
andra källor, och av talern myntades sedan 42 kopek.18 

Petrejus har följaktligen rätt när han konstaterar att det för utlänningar är en då-
lig affär att växla till sig kopekmynt och sedan föra dem ut ur landet, och att det är 
bättre att handla för guld eller daler och att byta varor mot varor:

Therföre the fremmande som medh them handla, icke gerna föra theras mynt 
bort, vthan handla heller til sigh theras warur för gull och daler, och förytra 
och byta sina warur emot warur, så at Rysserna beholla penningarna i Landet, 
och the fremmande tagha warur igen, ther aff the en stoor fördeel och förti-
änst hafft hafwa: förthenskul och monga fremmande hafwa mera fördt gull 
och daler in än som warur, och Ryske warur igen för penningar köpt, och i så 
motto är theras mynt myckit förökt blifwit. (RMS 5: 8)

Ett liknande resonemang återfinns hos Herberstein, som säger att storfursten beor-
drar sina undersåtar att ägna sig åt byteshandel vid affärer med utlänningar för att 
förhindra att ädelmetallen försvinner ur landet.19 

En mer anekdotisk notering gäller bruket att förvara mynten i munnen vid mindre 
affärstransaktioner på torget. Det kan – om vi utgår från Petrejus växlingskurs om 
36 kopek på talern – röra sig om 180 kopekmynt som varken hindrar talförmågan 
eller riskerar att trilla ut: 

När the köpslagha medh hwar andra vppå torget, anthen fisk, kött eller an-
nat som sigh icke til någon stoor summa belöper, och han som köper hafwer 
vthräcknat penningarna, tager han tå them som sålde, och sticker them så 

18 Spassky (1983), s. 14. Spassky (1983), s. 14.
19 Herberstein (1966), s. 157.  Herberstein (1966), s. 157. 
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länge i munnen, til thes han hafwer öfwerantwardat thet han sålde, och sedan 
i pungen: The hafwa offta fyra eller fem daler i munnen när the köpslaga, och 
tala lijka til medh the andra, så at them hindrar intet på målet, eller the sleppa 
någon denning vth, för än the sielfwa wela. (RMS 5: 16)

Denna uppgift återkommer drygt trettio år senare i Adam Olearius reseskildring 
från Ryssland 1633–1636 (första gången tryckt 1647), fast då med antalet kopek-
mynt angivet som 50.20 

Petrejus om det historiska ryska myntet 
Även när det gäller det historiska myntet har Petrejus vissa upplysningar att ge.21 
Dessa återfinns i den första boken som behandlar Rysslands geografi. Om den äldre 
myntningen i Tver skriver han kortfattat: 

Thet haffuer och hafft sitt ägit mynt, aff got silffuer, medh bookstäffuer stämp-
lat på både sijdor, oc stodh på then ena sijdhan furstens nampn som Landet 
regerade, Och på then andra tw ord aff hans Titel. (RMS 1: 56/1)22

Myntningen i Tver påbörjades runt år 1400, och Petrejus uppgift stämmer i huvud-
sak för en mynttyp som präglades under en kort period runt år 1490. Både dessförin-
nan och därefter präglades andra mynttyper. Detta är således ingenting utmärkande 
för den äldre Tvermyntningen, som snarare präglas av en mycket stor variationsri-
kedom i utformningen, i synnerhet före införlivandet i Moskvariket år 148523. Upp-
lysningen om att mynten bar inskription på båda sidor återfinns hos Herberstein, 
som dessutom konstaterar att myntvikten i Tver var densamma som i Moskva, vilket 
låter förstå att upplysningen gäller myntningen efter 1485. 

Om myntningen i Novgorod skriver Herberstein att mynten på ena sidan visar en 
figur på en tron och någon som bugar framför honom, att den andra sidan bär en 
inskription, samt att en denga från Novgorod motsvarar två från Moskva.24 Petrejus 
ger en helt annan beskrivning: 

20 Baron (1967), s. 178.  Baron (1967), s. 178. 
21 Med det historiska ryska myntet avses här myntningen före myntreformen år 1534.   Med det historiska ryska myntet avses här myntningen före myntreformen år 1534.  
22 I första boken fi nns två på varandra följande uppslag som är paginerade 56–57. Siffran efter  I första boken finns två på varandra följande uppslag som är paginerade 56–57. Siffran efter 
snedstrecket anger således första eller andra pagineringen. 
23 För en översikt över de tidiga mynttyperna, se exempelvis Oreshnikov (1896), s. 21–65. Se också  För en översikt över de tidiga mynttyperna, se exempelvis Oreshnikov (1896), s. 21–65. Se också 
den överskådliga uppställningen för perioden 1485–1533 i Zajtsev (2006), s. 35. 
24 Herberstein (1969), s. 82; Herberstein (1966), s. 156.  Herberstein (1969), s. 82; Herberstein (1966), s. 156. 
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The Nogårdske haffua och slagit mynt aff got silfwer, för än the bleffue thet 
Muskowitiska Härskapet vndergiffne, och stodh på then ena sida furstens be-
läte, sittiandes på en häst hafuandes en Sabbel vti handen i högsta hug, på 
andra sijdan stod furstens nampn medh Ryska Bookstäffuer stämplat, och 
så myckit som han galt. Men sedan staden blef Storfursten i Muskow vnder-
lagdt, stämplas på then ena sijdan hans nampn, som skrifuer sig för en Key-
sar och Storfurste öffuer hela Rysland, oc på thenandra sijdan står Riddar S. 
Jöran som sitter på en Häst, medh en Glaff i handen, vdden stucken igenom 
Drakahalsen, som vnder Hästen ligger. (RMS 1: 56/2)

Myntningen i Novgorod började runt år 1420 och var helt självständig fram till år 
1456, då den kom att kontrolleras av storfurstendömet Moskva. Mynten hade ett i 
stort sett enhetligt utseende ända fram till år 1478, då Novgorod införlivades och 
blev en lokal myntort i Moskvariket: ena sidan visade fursten stående eller sittande 
på en tron med en undergivet framåtböjd person framför sig, andra sidan bar inskrif-
ten ”Stor-Novgorod”. Det är denna myntning före 1478 som Herberstein beskriver. 

Efter inlemmandet i Moskvariket slogs mynten huvudsakligen med det för Mosk-
va nu mer eller mindre standardiserade ryttarmotivet – en ryttare med sabeln lyft till 
strid – omgivet av en cirkulär text med storfurstens titel och namn. Frånsidan bar 
med några få tidiga undantag den linjära texten ”härskare av hela Ryssland”.25 

De mynt Petrejus beskriver som slagna före Moskvas maktövertagande bär just 
denna ryttarframställning som kom att användas efter maktövertagandet, dock inte 
med den inskription som Petrejus anger. Det mynt han beskriver vara slaget efter 
maktövertagandet stämmer överens med en mynttyp som slogs runt år 1480, dvs. 
mycket tidigt efter maktövertagandet, där ena sidan visar en ryttare som med sin 
lans genomborrar en orm eller drake och den andra sidan bär regentens namn (dock 
skrivet med arabisk skrift). 

Till skillnad från Herberstein säger Petrejus ingenting om myntningen i Moskva före 
myntreformen 1534 eller om den självständiga myntning i Pskov som påbörjades 
runt 1425 och fortsatte i mycket enhetlig form fram till inlemmandet i Moskvariket 
år 1510.26 När det gäller Pskovmynten ger dock Herberstein en felaktig beskrivning 

25 För en översikt över den självständiga myntningen i Novgorod, se Tolstoj (1884); för en översikt  För en översikt över den självständiga myntningen i Novgorod, se Tolstoj (1884); för en översikt 
över myntningen efter införlivandet i Moskvariket, se Zajtsev (2006), s. 48 och 53. 
26 För en översikt över den självständiga myntningen i Pskov, se Tolstoj (1886).  För en översikt över den självständiga myntningen i Pskov, se Tolstoj (1886). 
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av bildsidan, då han säger att den avbildar ett oxhuvud med krona, medan den i 
själva verket visar en bröstbild av en människa med svärd i höger hand. 

Petrejus står således fri från Herberstein beträffande den äldre myntningen, utom 
möjligtvis då det gäller mynttypen från Tver. Både Petrejus och Herberstein ger 
emellertid mycket ofullständiga beskrivningar som var för sig är behäftade med 
vissa felaktigheter. 

Den svenska myntningen i Novgorod 
Petrejus ger en initierad och huvudsakligen korrekt beskrivning av det samtida rys-
ka myntsystemet, även om beskrivningen av de äldre mynten haltar betänkligt. Vad 
han däremot inte nämner är att det vid verkets tillkomst pågick en svensk myntning 
av ryska kopek i det av Sverige mellan år 1611 och 1617 ockuperade Novgorod, en 
myntning som med säkerhet är belagd från slutet av maj år 1612 och som oavbruten 
pågick från december 1613 till utrymningen av staden i februari 1617.27 Självfallet 
var detta en mycket känslig fråga, dels därför att svenskarna manipulerade mynt-
vikten, dels därför att Michal Fjodorovitj efter tsarkröningen år 1613 var legitim 
myntherre för den ryska myntningen. Även om den svenska myntningen av ”lätt-
viktskopek” i den år 1610 störtade tsar Vasilij Sjujskis namn var en del av krigfö-
ringen på det ekonomiska planet, kan den ur rysk synvinkel knappast ha betraktats 
som något annat än en ren falskmyntning. Om Petrejus kände till denna myntning 
är svårt att säga, men det faktum att han i samband med sin resa till Novgorod vå-
ren 1612 sammanträffade med Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna visar att han 
befann sig mycket nära de centrala personerna för den aktuella östpolitiken.28 Det 
är således inte otänkbart att han hade kännedom om de pågående aktiviteterna vid 
myntverket. 

Denna myntning förblev länge okänd för historiker och numismatiker, och i den 
officiella svenska skildringen av inblandningen i den ryska tronföljdsstriden – riks-
historiografen Johannes Widekindis mycket omfattande och utförliga Thet swenska 
i Ryszland tijo åhrs krigz-historia (1671) – nämns den inte med ett ord, trots förfat-
tarens uttryckliga ambition att lyfta fram sådant som tidigare varit fördolt. 29  

27 För en översikt över den svenska myntningen i Novgorod, se Hemmingsson (2000) och Larson  För en översikt över den svenska myntningen i Novgorod, se Hemmingsson (2000) och Larson 
(2006), s. 50–52. För en fördjupad studie, se Berglund & Zakharov (1983).  
28 Tarkiainen (1973), s. 249.  Tarkiainen (1973), s. 249. 
29 Widekindi (1671), s. 69. Den enda gång Widekindi över huvud taget berör den ryska myntningen är  Widekindi (1671), s. 69. Den enda gång Widekindi över huvud taget berör den ryska myntningen är 
när han kort konstaterar att Vasilij Sjujskij på grund av penningbrist tvingas mynta av sina silver- och 
guldklenoder, s. 172–173.  
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Att vi i dag känner till den svenska myntning i Novgorod beror på att Jakob De 
la Gardie tog med sig hela stadsarkivet för ockupationstiden – inklusive räken-
skapsböckerna för myntverket som omfattade drygt 900 sidor – vid utrymningen av 
staden. Varför han tog med sig arkivet är dock oklart; om syfte var att undanhålla 
information eller att försvåra för de ryska myndigheterna skulle det enklaste sättet 
ha varit att bränna dokumenten på plats innan utrymningen. Hur som helst överläm-
nades det inte till de svenska myndigheterna, utan kom att förvaras i De la Gardies 
familjearkiv. Vid slutet av 1600-talet överfördes det till Kungliga slottet och föll 
snart i glömska. Först mot slutet av 1830-talet ”återupptäcktes” ockupationsarkivet, 
och sedan dess har delar av det mycket omfattande materialet – totalt bestående 
av 29 000 sidor och 7 000 hoprullande blad nedtecknade med den svårlästa snabb-
skrift som de ryska kanslierna tillämpade – i omgångar bearbetats, katalogiserats 
och kommenterats. I dag förvaras det på Riksarkivet.30

Kännedomen om den svenska myntningen i Novgorod daterar sig till 1890-talet, 
då Jakubov i Moskva publicerade en ofullständig förteckning på ryska över innehål-
let i ockupationsarkivet och där tog upp vissa böcker från myntverket. Vilka mynt-
typer svenskarna präglade var dock ännu obekant. De underviktiga Novgorodmynt 
som hade präglats i Vasilij Sjujskijs namn diskuterades i en serie ryska artiklar på 
1910-talet, men lyckades inte på ett tillfredsställande sätt förklara varför dessa mynt 
också förekom med normal vikt och varför inga underviktiga mynt hade präglats i 
Moskva eller Pskov under Sjujskijs tid. Någon koppling till den svenska aktiviteten 
vid myntverket i Novgorod gjordes således inte. 

Först när den välkände ryske numismatikern Spasskij år 1946 fick i uppdrag 
att gå igenom ett stort antal silvermynt som hittats i ett arkeologiskt fyndkomplex 
på Tajmyrhalvön inleddes identifieringen av de mynttyper som svenskarna hade 
präglat. Resultaten presenterade Spasskij i en rad artiklar från och med år 1947.31 
Den centrala och oftast refererade artikeln i detta sammanhang publicerade Spas-
skij år 1955, vilken Hatz hänvisar till i en tyskspråkig artikel år 1962.32 En av de 
första gånger denna myntning omnämns i ett engelskspråkigt sammanhang är i den 
engelska översättningen av Spasskijs standardverk om den ryska mynthistorien från 
år 1967. 33 

30 För en redogörelse för ockupationsarkivets historia, se Löfstrand & Nordquist (2005), s. 13–16.  För en redogörelse för ockupationsarkivets historia, se Löfstrand & Nordquist (2005), s. 13–16. 
31 Spasskij redogör själv för denna bakgrund i Spassky (1983).  Spasskij redogör själv för denna bakgrund i Spassky (1983). 
32 Hatz (1962), s. 30.  Hatz (1962), s. 30. 
33 Spassky (1967), s. 116.  Spassky (1967), s. 116. 
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Första gången denna myntning nämns i ett svenskt sammanhang är i en artikel av 
Erik G. Berggren år 1964, vilken bland annat bygger på den ryska utgåvan av Spas-
skijs bok om den ryska mynthistorien från år 1962.34 Ernst Nathorst-Böös bemötte 
Berggrens uppgift om en svensk myntning i Novgorod – liksom Spasskijs bakom-
liggande belägg – med skepsis i en recension år 1965, vilket föranledde Berggren 
att publicera en fördjupad redogörelse år 1967, vilken bland annat hänvisade både 
till Jakubovs arkivstudier och Spasskijs artikel från 1955.35 Först i och med denna 
artikel av Berggren år 1967 kan kunskapen om den svenska myntningen i Novgorod 
sägas vara etablerad i Sverige, i alla fall inom numismatiska kretsar. Därefter har 
denna myntning ägnats ytterligare två fördjupande studier av svenska numismati-
ker: år 1983 publicerade Anders Berglund en genomgång och sammanställning av 
räkenskapsböckerna från myntverket, och år 2000 presenterade Bengt Hemmings-
son några nyupptäckta dokument som kompletterar bilden.36 

Petrus Petrejus on the Russian coin in 1615
This paper deals with Petrus Petrejus’ description of the Russian monetary system 
in Regni Muschovitici Sciographia, the first extensive book on Russia written in 
Swedish and printed in 1615. At the time of its publication, the Swedish occupying 
forces in Novgorod were minting low-weight Russian coins as a means of providing 
capital for warfare. Historians and numismatists were long unaware of this mint-
ing by the Swedes in Novgorod and the paper includes some notes about the late 
discovery of this activity.

34 Bergren (1964), s. 4. En något utökad version av artikeln trycktes året därpå i form av ett häfte,  Bergren (1964), s. 4. En något utökad version av artikeln trycktes året därpå i form av ett häfte, 
Berggren (1965), där han också hänvisar till Hatz (1962). 
35 Nathorst-Böös (1965); Berggren (1967).  Nathorst-Böös (1965); Berggren (1967). 
36 Berglund & Zakharov (1983) och Hemmingsson (2000).  Berglund & Zakharov (1983) och Hemmingsson (2000). 
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1. Einleitung
Das Münzkabinett der Universität Uppsala verfügt über einen kleinen Bestand an 
karolingischen Münzen, der aus zwei Gründen von großer wissenschaftlicher Be-
deutung ist. Unter den Stücken findet sich erstens ein besonders hoher Anteil an 
bislang unbekannten Varianten. Zweitens stammt eine der in Uppsala erhaltenen 
Münzen aus dem Fund von Kättilstorp, dem in mehrerer Hinsicht frühesten Depot-
fund karolingischer Münzen in Schweden: Einerseits handelt es sich gemäß dessen 
vermutlichen Verbergungszeitpunkts um den frühesten schwedischen Fund karolin-
gischer Münzen, und andererseits waren zum Zeitpunkt seiner Entdeckung im Jahr 
1872 noch keine Depotfunde mit derart frühen karolingischen Münzen bekannt.2

Den Fundumständen dieses wichtigen Fundes soll im folgenden nachgegangen 

2 Dies läßt sich der Zusammenstellung bei Montelius, Oscar: Från jernåldern. Akademisk afhandling 
som med vidtberömda Filosofiska Fakultetens i Uppsala tillstånd för Filosofiska Gradens erhållande 
kommer att offentligen försvaras, Stockholm 1869, hier Anhang: Coins anterior to A.D. 850, found in 
Scandinavia, S. 29, entnehmen, der nur drei Gepräge Ludwigs des Frommen aus zwei verschiedenen 
schwedischen Funden kannte. Zu weiteren Funden karolingischer Münzen aus dem heutigen Schweden 
vgl. Anm. 48.
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werden, wobei Carl Säve, dem damaligen Leiter des Münzkabinetts der Universität 
Uppsala, besondere Bedeutung zukommt. Seinem Wirken ist daher der erste Ab-
schnitt der nachstehenden Untersuchung gewidmet (2.). In den beiden folgenden 
Teilen des vorliegenden Beitrages wird daraufhin zunächst eine möglichst umfas-
sende Rekonstruktion der Fundumstände und Fundinhalte versucht (3.), bevor eine 
Bewertung vor dem heutigen Stand der Forschung erfolgt (4.). Zum Schluß werden 
zwei weitere, besonders interessante Münzen aus dem Bestand des Münzkabinetts 
der Universität Uppsala vorgestellt (5.). In vier Anhängen ist schließlich das Mate-
rial ediert, das diesem Beitrag zugrunde liegt: Ein Rechenschaftsbericht Säves über 
sein Wirken am Münzkabinett (Anhang I), ausgewählte Briefe aus dem Briefwech-
sel zwischen Bror Emil Hildebrand und Carl Säve, die den Fund von Kättilstorp 
betreffen (Anhang II), und die Fundverzeichnisse aus den Katalogen des Statens 
Historiska Museet in Stockholm (Anhang III) repräsentieren die Schriftquellen. Der 
abschließende Münzkatalog verzeichnet dagegen die heute im Uppsalaer Münzka-
binett vorhandenen karolingischen Münzen (Anhang IV).

2. Carl Säve als Leiter des Münzkabinetts der Universität Uppsala
Carl Säve wurde am 22. Oktober 1812 im Pfarrhof von Roma auf Gotland geboren. 
Neben sechs älteren Halbgeschwistern, unter denen das Reichstagsmitglied Johan 
Adolf Säve (1800-1873) am bekanntesten ist, hatte Carl mit Per Arvid Säve (1811-
1887) einen älteren Bruder, der durch eine mehr als zwanzigjährige Reichstagsmit-
gliedschaft und nicht zuletzt als Gründer von Gotlands Fornsal bekannt ist. Ebenso 
wie ihr Vater, der Propst Pehr Hieronymus Säve (1775-1837), gingen die Brüder 
1830 nach Uppsala, wo Per Arvid bis 1833 Theologie, Latein und Geschichte stu-
dierte, ohne jedoch ein akademisches Examen abzulegen. Carl Säve dagegen wid-
mete sich zunächst der Botanik, um dann ein Studium der Medizin aufzunehmen. 
Wegen immer häufigerer Gichtanfälle konnte er dieses Berufsziel jedoch nicht wei-
terverfolgen, weshalb er sich den nordischen Sprachen zuwandte. Im Jahr 1854 leg-
te er an der Philosophischen Fakultät der Universität Uppsala eine Dissertation über 
die starken Verben im Dalarna-Schwedischen und Gotländischen vor, die gemein-
sam mit seiner schwedischen übersetzung der Ynglinga-Saga, welche den ersten 
Teil von Snorri Sturlusons „Heimskringla“ bildet, mit der kleinen Goldmedaille der 
Schwedischen Akademie belohnt wurde.3 In der Folgezeit übernahm Carl Säve zu-

3 Die wichtigsten biographischen Daten sind zusammengestellt bei Palmenfeldt, Ulf: Bröderna Säve 
mellan tradition och modernitet, in: Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2004, 
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nächst verschiedene Vorlesungen zur altnordischen Sprache, bis auf Anregung der 
Studenten die Einrichtung einer eigenen Professur für dieses Fachgebiet beantragt 
wurde. Säve hoffte, diese Stelle selbst zu erhalten, wie sich einem Brief an seinen 
Kopenhagener Lehrer und Brieffreund Niels Matthias Petersen (1791-1862) entneh-
men läßt. Darin äußerte Säve seine Erwartung, der am 15. Oktober 1856 beginnende 
Reichstag werde der Einrichtung der betreffenden Professur zustimmen.4

Wohl nicht zuletzt zur überbrückung der Zeit bis zur Errichtung der Professur 
übernahm Carl Säve im Jahr 1857 die Leitung des Münzkabinetts der Universität 
Uppsala. Bei dieser Gelegenheit erstellte er nach dreimonatiger Inventur zunächst 
ein 45 Seiten starkes Inventar.5 Die Arbeit im Münzkabinett dürfte Säve sehr in 
Anspruch genommen haben, wie man anhand des Briefwechsels mit Niels Matthias 
Petersen feststellen kann. Petersen unterstrich darin seinen innerlichen Wunsch, 
endlich wieder von dem Freund zu hören, mit dem er die Begeisterung für die 
panskandinavische Idee teilte.6

Die Angelegenheit mit der Professur entwickelte sich zunächst nicht recht gemäß 
Säves Wünschen. Zwar wurden auf Beschluß des Reichstags, der bis zum März 1858 
andauerte, sogar zwei Professuren für Nordische Sprachen eingerichtet. Eine davon 
sollte an der Universität Lund angesiedelt werden, die andere in Uppsala. Letztlich 

S. 67-82, hier S. 70f. Ergänzende Angaben sind dem Artikel „Carl Säve“, in: Svenska Familj-Journalen. 
Illustrerad månadstidskrift, innehållande Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och 
Berättelser ur Naturen och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i Vetenskap 
och Konst, m. m. 5 (1866), S. 227f., entnommen, wo sich ebenfalls das hier wiedergegebene Porträt 
von Carl Säve findet. Siehe darüber hinaus die Einträge zu den Mitgliedern der Familie Säve bei 
Hofberg, Herman: Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges 
namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid, Neuauflage, bearb. von Frithiof 
Heurlin, Viktor Millqvist und Olof Rubenson, 2 Teile, Stockholm 1906, hier Teil 2, S. 578-581.
4 Petersen, Carl S. (Hrsg.): Brevvexling mellem N. M. Petersen og Carl Säve. Et bidrag til 
skandinavismens og den nordiske filologis historie, Kopenhagen 1908, S. 92f. (Brief vom 3. August 
1856): Angående utsigterna för det Fornnordiska språkstudiet i Sverige, så har här blifvit väckt ett 
förslag om att inrätta en helt ny lärostol häri vid Uppsala Universitet. […] Huruvida jag (man kan 
så svårligen afhålla sig ifrån att tänka på sig sjelf) vid platsens besättande kan eller bör komma i 
fråga, är en sak af underordnad vigt emot att vårt land en gång får sig en fast lärareplats i detta 
för vår utveckling i Nordisk riktning så viktiga ämne. Ebd., S. 102 (Brief vom 10. August 1856), 
findet sich Petersens Kommentar zu dieser Mitteilung: For dig åbnes der udsigt til at begynde et nyt 
professorat.
5 So seine eigene Angabe in Anhang I, Anm. 79.
6 Petersen: Brevvexling (wie Anm. 4), S. 111 (Brief vom 15. Juli 1857): Det er allerede en rum tid 
siden jeg skrev til Dig, og jeg længes ret inderlig etfer at høre noget fra Dig. Vi vare den gang fulde 
af den skandinaviske idé og af vort nordens herlighed. Dagene gå ud og udsigterne blive ikke klarere, 
og vi høre intet fra hinanden.
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gebe es auch nur zwei Bewerber um die Lehrstühle, so schrieb Säve untertreibend 
an Petersen, doch wollte keiner der beiden nach Lund.7 Säves Rivale war der etwas 
ältere Andreas Uppström (1806-1865), der sich 1850 in Uppsala habilitiert hatte. 
Uppström stand in engem Kontakt zu Jacob Grimm (1785-1863), mit dem er seit 
1852 bis zu dessen Tod einen Briefwechsel führte. Auch seine Ernennung zum kor-
respondierenden Mitglied der königlich preußischen Akademie der Wissenschaften 
hatte Uppström dem berühmten Gelehrten zu verdanken, der ihn aufgrund seiner 
Verdienste um die Edition des Codex Argenteus vorgeschlagen hatte.8 Mit Säve 
stand Grimm dagegen nicht in engerem Kontakt, sondern ließ vielmehr bei einer 

7 Petersen: Brevvexling (wie Anm. 4), S. 113 (Brief vom 10. November 1858): Till dessa 2ne poster 
funnos i sjelfva verket […] icke inom landet mer än 2ne sökande: Uppström, Mœsogöten, och jag. Om 
en af oss hade sökt till hvardera universitet, så hade vi trol. varit sjelfskrifne. Men nu ville olyckan, 
att ingen af oss ville till Lund, utan både ville stadna här.
8 Schmidt, Ernst (Hrsg.): Briefwechsel der Gebrüder Grimm mit nordischen Gelehrten, Berlin 1885, 
S. 299f.

Abbildung 1: Carl Säve
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Gelegenheit seinen Dank für Säves Ausgabe der Ynglinga-Saga, die letzterer ihm 
gemeinsam mit anderen Arbeiten zugesandt hatte, über Uppström ausrichten.9 Nicht 
ganz zu Unrecht befürchtete Säve daher, daß Uppström mit Grimms Hilfe die Pro-
fessur in Uppsala erringen könnte und erbat deshalb seinerseits die Unterstützung 
Petersens.10 Auf gewisse Weise, so meinte Säve, ginge es in der Besetzungsfrage der 
Professur auch um einen „Kampf gegen das Deutschtum“ (strid mot Tyskheten).11 
Tatsächlich wies Uppström in seinen Briefen an Jacob Grimm wiederholt auf die 
Besetzungsfrage hin. Eine Antwort darauf ist jedoch zumindest nicht überliefert.12 
Nachdem Carl Säve am 30. April 1859 im Gustavianischen Hörsaal eine Arbeit über 
Guta lag, Guta saga und die Gotländischen Runeninschriften öffentlich verteidigt 
hatte,13 wurde die erste schwedische Professur für Nordische Sprachen in Uppsala 
am 26. August 1859 jedoch letztlich ihm zugeteilt, die er bis zu seinem Tod am 
27. März 1876 innehatte.14

Neben den Verpflichtungen dieser Professur bemühte Säve sich jedoch auch wei-
terhin darum, seinen Aufgaben als Vorsteher der Sammlung von Münzen und Me-

9 Schmidt: Briefwechsel (wie Anm. 8), S. 284 (Brief vom 5. Februar 1856): Darf ich Sie bitten herrn 
Carl Säve, der mir voriges jahr seine schöne bearbeitung der Ynglingasaga und anderes zugesandt 
hat, meinen besten dank zu sagen.
10 Petersen: Brevvexling (wie Anm. 4), S. 114 (Brief vom 10. November 1858):  Petersen: Brevvexling (wie Anm. 4), S. 114 (Brief vom 10. November 1858): Och […] hans 
hufvudstyrka är, att den mäktige grundtysken Jacob Grimm älskar honom högt och förtjent, såsom 
tysk språkforskare (för Grimm är naturligtvis vår lilla stackars nordiska blott en liten underafdelning 
af den stora Tyskan).
11 Petersen: Brevvexling (wie Anm. 4), S. 121 (Brief vom 10. November 1858). Petersen: Brevvexling (wie Anm. 4), S. 121 (Brief vom 10. November 1858).
12 Schmidt: Briefwechsel (wie Anm. 8), S. 300 (Brief vom 19. Januar 1858):  Schmidt: Briefwechsel (wie Anm. 8), S. 300 (Brief vom 19. Januar 1858): ), S. 300 (Brief vom 19. Januar 1858): Vid sistförflutna riksdag 
beslöto ständerna på Kongl. Majestäts proposition inrättandet af 2 nya professioner i de Nordiska 
språken, en hvid hvardera Universitet. Ansökningstiden till dem båda utgår i början af instundande 
Augusti. Jag ämnar söka till den i Uppsala, med hvad lycka och framgång får man se. Den enda 
betänklighet jag har är att nödgas uppträda såsom competitor med vännen Säve. Ebd., S. 301 
(Brief vom 1. September 1858): Den 3 sistl. Aug. utgick ansökningstiden till den nya professionen 
i de Nordiska Språken vid Uppsala Academi, och engefär en vecka sednare till samma profession 
vid Lunds Universitet. Sökande till professionen å det sednare stället äro prof. Hagberg och en ung 
Magister Gramlund; sökande till den å förra stället Docenten C. Säve samt undertecknad.
13 Gutniska urkunder. Guta lag, Guta saga och Gotlands runinskrifter språkligt behandlade. Akademisk  Gutniska urkunder. Guta lag, Guta saga och Gotlands runinskrifter språkligt behandlade. Akademisk Akademisk 
afhandling, som, med tillstånd af den Vidtber. Philosoph. Faculteten i Upsala, till offentlig granskning 
framställes af Carl Säve, Ph.M., Docent i Fornnordiska Språket, å den Gustavianska Lärosalen den 
30 April 1859, Stockholm 1859.
14 Palmenfelt: Bröderna (wie Anm. 3), S. 71. – Die Erwartungen, die damals von der Öffentlichkeit  Palmenfelt: Bröderna (wie Anm. 3), S. 71. – Die Erwartungen, die damals von der Öffentlichkeit 
an einen Professor der Nordischen Philologie gestellt wurden, lassen sich dem Artikel über Säve 
in Svenska Familj-Journalen (wie Anm. 3), S. 228, entnehmen: „Såsom sjelfständig och grundlig 
språkforskare och lärare vid högskolan bör han nu kunna hos de unga inplanta aktning för våra minnen 
och förfädernas seder, och härigenom lemna oss ett dyrbart arf; ty denna aktning torde vara en bland 
de bästa häfstängerna för befordrande af hvarje redlig sträfvan till gagn för en älskad fosterjord.”
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daillen nachzukommen. Wie schwer dies allein aus zeitlichen Gründen war, hielt 
er 1873 in einem Schreiben an die Universitätsverwaltung fest, der er wohl mit 
einigem Recht unterstellte, kaum um den enormen Umfang der Arbeiten zu wis-
sen, die mit seinem Amt verbunden waren. Das Schreiben ist mehrfach überarbeitet 
und dabei gradweise entschärft worden. Säve berichtet darin einerseits vom dem 
bereits erwähnten, 1857 erstellten Inventar und andererseits über einen Spezialka-
talog der bedeutenden Schenkung des Hofmarschalls Baron Bernhard von Beskow 
(1796-1868), eines ehemaligen Uppsalaer Studenten und Mitglieds der Schwedi-
schen Akademie,15 dessen Sammlung er 1870 auf 45 eng beschriebenen Folioseiten 
verzeichnet und dabei zu allen 1.636 Münzen die Vorder- und Rückseiteninschriften 
angegeben hatte. Zu der Schenkung des Brukspatrons Carl Östberg (1806-1865)16 
habe er dagegen aufgrund der zahlreichen Verpflichtungen während des Semesters 
nur den Entwurf eines Sonderkatalogs anfertigen können, in dem allerdings im-
merhin die Inschriften sämtlicher 823 Stücke verzeichnet seien, die in das Münz-
kabinett der Universität gelangt waren.17 Allein die Beschreibung von etwas mehr 
als dem zweiten Teil der Sammlung habe ihn 60 Stunden harter Arbeit gekostet, 
obwohl dieser Teil noch am leichtesten zu bearbeiten gewesen sei.18

3. Der Fund von Kättilstorp im Briefwechsel zwischen Carl Säve  
    und Bror Emil Hildebrand sowie in den Katalogen des Statens  
    Historiska Museet in Stockholm
Das Jahr 1873 brachte jedoch noch ein weiteres wichtiges Ereignis für das Münzka-
binett der Universität Uppsala mit sich. Es ist hauptsächlich in einem Briefwechsel 
überliefert, den Carl Säve zwischen 1843 und 1876 mit dem schwedischen Archäo-
logen und Numismatiker Bror Emil Hildebrand (1806-1884) führte, der zwischen 
1866 und 1884 einen der 18 Sitze in der Schwedischen Akademie innehatte.19 Um 

15 Vgl. zu ihm Simonsson, Ivar: Art. „Bernhard von Beskow“, in: Svenskt Biografi skt Lexikon 4  Vgl. zu ihm Simonsson, Ivar: Art. „Bernhard von Beskow“, in: Svenskt Biografi skt Lexikon 4 „Bernhard von Beskow“, in: Svenskt Biografiskt Lexikon 4 
(1924), S. 65-83.
16 Disponent von Österby Bruk, siehe Anderson, Ivar: Arvid Lindman och hans tid, Stockholm 1956,  Disponent von Österby Bruk, siehe Anderson, Ivar: Arvid Lindman och hans tid, Stockholm 1956, 
S. 8 mit Lebensdaten S. 400.
17 Vgl. Förteckning öfver Svenska och Utländska Mynt, testamenterade till Uppsala K. Universitet  Vgl. Förteckning öfver Svenska och Utländska Mynt, testamenterade till Uppsala K. Universitet 
af Brukspatron Carl Östberg, upprättad af Carl Säve. Uppsala Universitets Myntkabinett (UUM), 
arkiv III (donationer).
18 Siehe Anhang I. Siehe Anhang I.
19 Vgl. zu ihm Hildebrand, Bengt: Art. „Hildebrand, Bror Emil“, in: Svenskt Biografi skt Lexikon 19  Vgl. zu ihm Hildebrand, Bengt: Art. „Hildebrand, Bror Emil“, in: Svenskt Biografi skt Lexikon 19 „Hildebrand, Bror Emil“, in: Svenskt Biografiskt Lexikon 19 
(1971-1973), S. 38-43. Siehe außerdem Berghaus, Peter (Red.): Der Archäologe. Graphische Bildnisse 
aus dem Porträtarchiv Diepenbroick, Münster 1983, S. 337 Nr. 178 (mit der hier wiedergegebenen 
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Münzen geht es in dem Briefwechsel erstmals 1869,20 und noch bei dem letzten 
Brief, der Säve am 12. Februar 1876 erreichte und den er eine Woche später, gut 
einen Monat vor seinem Tod, beantwortete, handelt es sich um ein Begleitschreiben 
zu einer Gedenkmünze auf Svante Sture.21

Im Jahr 1873 kreisten die Gedanken der beiden Briefpartner neben der Östberg-
schen Schenkung um einen Fund arabischer und karolingischer Münzen aus Kät-
tilstorp, der im Oktober 1872 gemacht worden war. Säve berichtete Hildebrand am 
18. März 1873 darüber, daß er den Fund über einen Studenten erhalten habe und 
beschrieb die enthaltenen karolingischen Münzen. Er legte in seinem Schreiben 
besonderen Wert darauf, daß die Münzen zwar zunächst gesetzgemäß nach Stock-
holm gehen und die dort fehlenden Stücke von der Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets-Akademie herausgenommen werden sollten, er jedoch für das Münz-
kabinett in Uppsala großes Interesse an den übrigen Münzen habe. Besonders die 
karolingischen Münzen wären ihm sehr willkommen, so fuhr Säve fort, da dort 
bislang keine derartigen Gepräge vorhanden wären. „In jedem Fall hoffe ich, daß 
einige Krumen von des reichen Mannes Tisch fallen werden!“22 Seinem Brief fügte 
er ein summarisches Verzeichnis des Fundes bei, aus dem hervorgeht, daß darin ne-
ben den Münzen Silberbarren, Silberbleche, Silberperlen und -spiralen sowie Perlen 
enthalten waren.23

Am 24. März 1873 teilte Bror Emil Hildebrand bereits mit, daß es sich um einen 
sehr interessanten Fund handele, besonders, was die Münzen anbetreffe, die höchst 
selten in schwedischen Funden vorkämen. Er werde sich darum bemühen, daß die-
jenigen Stücke nach Uppsala gelangten, die in Stockholm nicht benötigt würden. 
Außerdem wollte er erfahren, an wen die entsprechende Entschädigung auszuzah-
len sei.24 Säve antwortete unmittelbar darauf, daß es sich bei dem Finder um einen 
Sohn des Johannes Andersson in Kättilstorp handele. Der Fund sei ihm dann durch 
den Studenten Anders Gustaf Sjölén überbracht worden, der auch die Bezahlung 

Abbildung aus Ny Illustrerad Tidning 20 (1884), Nr. 39 vom 27. September 1884).
20 Uppsala Universitets Bibliotek (UUB), Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2,  Uppsala Universitets Bibliotek (UUB), Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, 
Från Svenskar, F-M, Nr. 58 (31. Juli 1869): Enligt din önskan sänder jag en förteckning på plåtarne i 
fyndet från Öfver Calix socken.
21 UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 81  UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 81 
(11. Februar 1876): till senaste högtids dagen präglade minnespenning öfver Riksmarskalken Grefve 
Svante Sture.
22 Anhang II.2. Anhang II.2.
23 Anhang II.3. Anhang II.3.
24 Anhang II.4. Anhang II.4.
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entgegennehmen und quittieren solle. Außerdem wiederholte Säve noch einmal die 
Bitte, einige Perlen und am liebsten einige karolingische und die eine oder andere 
kufische Münze für Uppsala zu erhalten. An dem Ringsilber und den Barren habe er 
dagegen kein Interesse.25

Bror Emil Hildebrand leitete seinerseits in Stockholm unverzüglich die notwen-
digen Maßnahmen ein. Seine Bitte an die königliche Münzstätte um Bestimmung 
des Silberwertes des Fundes datiert vom 31. März 1873, am 1. April lag bereits das 
Ergebnis vor: Es handelte sich um 0,397  mit einem Feingehalt von 950/1000. Bei 
einem Achtel Zuschlag ergaben sich somit 28 Riksdaler 29 Öre, die der Finder zu 
erhalten hatte. Hildebrand erhöhte diesen Betrag auf 40 Riksdaler, wodurch auch 
die Perlen aus Glas und Karneol abgegolten werden sollten.26 Am selben Tag noch 
wurde der Fund unter der Inventarnummer 4915 in den Hauptkatalog A des Statens 

25 Anhang II.5. Anhang II.5.
26 Anhang III.4. Anhang III.4.

Abbildung 2: Bror Emil Hildebrand



166

Historiska Museet eingetragen, womit die erste ausführlichere Fundbeschreibung 
vorliegt. In ihr ist der Finder genauer mit dem Sohn August des Johannes Andersson 
auf dem Storgården Kättilstorp angegeben. Außerdem kann man der Fundbeschrei-
bung unter anderem entnehmen, daß insgesamt 7 Perlen an Säve zurückgingen. So-
fern sich bei der eingehenderen Bearbeitung der Münzen Dubletten fänden, wollte 
man diese dem Münzkabinett der Universität Uppsala kostenfrei überlassen.27

Aufzeichnungen über eine detailliertere Bestimmung der Münzen finden sich 
im Hauptkatalog B des Statens Historiska Museet. Sie sind nicht datiert. Aus dem 
Verzeichnis der karolingischen Münzen ergibt sich, daß sich innerhalb des Fundes 
lediglich zwei Dubletten oder zumindest doch sehr ähnliche Münzen befanden. Du-
bletten gegenüber dem vorherigen Bestand des königlichen Münzkabinetts in Stock-
holm werden nicht erwähnt.28 Die kufischen Münzen in dem Fund wurden von Carl 
Johan Tornberg (1807-1877) bearbeitet, der in Uppsala studiert hatte, dort von 1835 
bis 1847 arabische Literatur und orientalische Sprachen lehrte und seit 1847 eine 
Professur für dieses Fachgebiet in Lund innehatte.29 Eine andere Hand, die diejenige 
Bror Emil Hildebrands sein dürfte, listete zudem die Stücke auf, die man für das kö-
nigliche Münzkabinett benötigte. Von den 12 ganzen Münzen und 18 Bruchstücken 
wurden 24 Exemplare sowie „einige kleinere Stücke“ für das Kabinett ausgewählt. 
Von einer möglichen Rückgabe orientalischer Münzen nach Uppsala ist nicht die 
Rede, obgleich eine der Münzen zuvor im Stockholmer Kabinett vorhanden war.30

Dementsprechend verwundert es wenig, daß Carl Säve erst im Februar 1874 sei-
nen verspäteten Dank an Bror Emil Hildebrand für die 7 Perlen und eine sehr sel-
tene karolingische Münze entrichtete.31 Das Stück, über dessen Zuweisung an Karl 
den Großen oder Karl den Kahlen man sich damals noch unsicher war, wird heute 
gewöhnlich letzterem zugeordnet und stammt aus der Münzstätte Melle.32 Der Mün-
ze läßt sich somit aufgrund des Briefwechsels zwischen Carl Säve und Bror Emil 
Hildebrand als bislang einzigem karolingischen Gepräge im Münzkabinett Uppsala 
eindeutig ein Provenienznachweis beifügen.

27 Anhang III.1. Anhang III.1.
28 Anhang III.2, bei den Dubletten innerhalb des Fundes handelt es sich um die dort unter b) und h)  Anhang III.2, bei den Dubletten innerhalb des Fundes handelt es sich um die dort unter b) und h) 
aufgeführten Stücke.
29 Zu ihm siehe Hofberg: Svenskt biografi skt handlexikon (wie Anm. 3), Teil 2, S. 628 mit Nachtrag  Zu ihm siehe Hofberg: Svenskt biografiskt handlexikon (wie Anm. 3), Teil 2, S. 628 mit Nachtrag 
in Teil 2, S. 815.
30 Anhang III.3 Nr. 4. Anhang III.3 Nr. 4.
31 Anhang II.6. Anhang II.6.
32 Es handelt sich um das Stück Anhang III.2 Nr. h = Anhang IV Nr. 17. Zur Datierung siehe  Es handelt sich um das Stück Anhang III.2 Nr. h = Anhang IV Nr. 17. Zur Datierung siehe 
ausführlicher unten, bei Anm. 55.
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Neben der Behandlung des Fundes von Kättilstorp umfaßt der Briefwechsel zwi-
schen Säve und Hildebrand andere Fragen, die hier kurz angedeutet seien, um etwas 
mehr über das Alltagsleben und die übrigen Probleme der beiden Wissenschaftler 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Erfahrung zu bringen. In dem ersten 
Brief, den Hildebrand im Februar 1843 an Säve gesandt hatte, war es ausschließ-
lich um die Sammlung „lebender Antiquitäten“ gegangen: sprachliche Eigenheiten, 
Traditionen und Sitten. Hildebrand wollte wissen, ob Säve sich vorstellen könnte, 
dazu mit Unterstützung der Akademie Reisen in verschiedene schwedische Land-
schaften zu unternehmen.33 Philologisch-praktische Fragen standen auch später im 
Mittelpunkt des Briefwechsels. So hatte Säve erfahren, daß der Ramsundsberg mit 
seiner berühmten Felszeichnung, welche die Sigurdssage bildlich darstellt,34 von 
„nichtsnutzigen Jungen“ als Rodelbahn mißbraucht worden sei. Aufgrund der Ab-
gelegenheit des Bodendenkmals schien Säve der bestmögliche Schutz durch das 
Eintreiben von vierkantigen Eisenpflöcken unterhalb der Zeichnung erreichbar zu 
sein, an denen sich die Rodler dann „den Allerwertesten aufreißen“ würden. Außer-
dem meinte er, die Akademie solle den Ankauf des Berges erwägen.35 Hildebrands 
Antwort auf diese Vorschläge war dagegen weitaus zurückhaltender: Der Mißbrauch 
des Berges sei weit weniger schlimm, als es den Berichten nach erscheine. Er wolle 
ihn im kommenden Sommer selbst einmal in Augenschein nehmen.36 Säves beson-
deres Interesse an der Felszeichnung und seine Erregung in der Sache erklärt sich 
dagegen nicht zuletzt daraus, daß eben diesem Thema seine Aufnahmevorlesung 
an der Kungl. Vitterhets Historie och Antiqvitets-Akademie vom 6. Oktober 1868 
gegolten hatte.37

33 UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 1  UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 1 
(17. Februar 1843): att med något understöd från Witterhets, Historie och Antiquitets Akademien 
företaga en resa inom några af Sveriges provinser, för att uppsamla och anteckna språkegenheter, 
traditioner, seder, med ett ord allt sådant som man skulle kunna kalla lefvande antiquiteter, men som 
beklagligtvis snart torde vara utdöda.
34 Brate, Erik und Wessén, Elias (Hrsg.): Södermanlands runinskrifter (Sveriges runinskrifter, 3),  Brate, Erik und Wessén, Elias (Hrsg.): Södermanlands runinskrifter (Sveriges runinskrifter, 3), 
Stockholm 1924-1936, S. 71-73 Nr. 101 mit Tafel 48 (Sigurdsristningen / Ramsundsberget); eine 
neuere, ausführliche Deutung des Bildprogramms findet sich bei Düwel, Klaus: Zur Ikonographie 
und Ikonologie der Sigurddarstellungen, in: Roth, Helmut (Hrsg.): Zum Problem der Deutung 
frühmittelalterlicher Bildinhalte. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums in Marburg a.d. Lahn, 15. 
bis 19. Februar 1983 (Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität 
Marburg a.d. Lahn. Sonderband, 4), Sigmaringen 1986, S. 221-271, hier S. 221-234 mit S. 251 Abb. 2.
35 Anhang II.6. Anhang II.6.
36 Anhang II.7. Anhang II.7.
37 Säve, Carl: Sigurds-ristningarne å Ramsundsberget och Göks-stenen. Tvänne fornsvenska  Säve, Carl: Sigurds-ristningarne å Ramsundsberget och Göks-stenen. Tvänne fornsvenska 
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Mit der Vorlesung war offenbar auch eine andere Frage verbunden, die Säve an 
Hildebrand richtete. Säve wollte wissen, wie viel man für Beiträge in den Reihen 
der Akademie pro Bogen bezahlt bekäme. Er habe keine Angaben dazu finden kön-
nen, was sich gewiß „abkühlend auf den Einsendewillen“ auswirke.38 Hildebrand 
antwortete darauf jedoch nur, daß von den Herren Mitgliedern der Akademie „mit 
Freuden“ Beiträge entgegengenommen würden, man ein Autorenhonorar jedoch 
mit seltenen Ausnahmen nicht zahle, was natürlich nicht zuletzt für Eintrittsreden 
gelte.39

Im Zusammenhang mit Säves Arbeitsumständen ist schließlich noch seine Bitte 
an Hildebrand von Interesse, die nächste Sendung der Östbergschen Schenkung 
spätestens am 27. oder 28. März 1873 nach Uppsala abgehen zu lassen. Am Sams-
tag dem 29. März sei das Münzkabinett nämlich geheizt, so daß er dort mehrere 
Stunden zubringen könne. Aufgrund der Kälte fahre er in einem geschlossenen Wa-
gen dorthin.40

4. Zur Interpretation des Fundes von Kättilstorp
Doch zurück zum Fund von Kättilstorp. Bereits 1874 wurde ein ausführlicher Be-
richt darüber durch Oscar Montelius (1843-1921)41 veröffentlicht, in dem er im we-
sentlichen die Angaben wörtlich wiederholte, die sich in den Katalogen von Statens 
Historiska Museet finden. Besonderen Wert legte Montelius dabei auf die Feststel-

minnesmärken om Sigurd Fafnesbane, in: Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens 
Handlingar 26 (1869), S. 321-364. – In der Universitätsbibliothek Kiel befindet sich unter der Signatur 
D 8757 ein Exemplar dieser Schrift, das Säves Interesse an Kontakten nach Deutschland erkennen 
läßt. Er hatte es handschriftlich Johanna Mestorf (1828-1909) zugeeignet: Till Fröken Mesdorf 
[sic!] med högaktning från Carl Säve. Mestorf, die 1891 zur ersten Direktorin des „Schleswig-
Holsteinischen Museums vaterländischer Alterthümer“ an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel ernannt werden sollte und 1899 als zweite Frau in Deutschland den Professorentitel erhielt, 
hatte Säve 1869 auf dem Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques in 
Kopenhagen kennengelernt. Ein Jahr später erschien ihre übersetzung von Säves Arbeit unter dem 
Titel „Zur Nibelungensage. Siegfriedbilder, beschrieben und erklärt“ in Hamburg, die sich allerdings 
als Ladenhüter erwies. Vgl. dazu Johnsen, Barbro und Welinder, Stig: Johanna Mestorf. The link 
between Swedish and continental archaeology in the Golden Age, in: Koch, Julia K. und Mertens, 
Eva-Maria (Hrsg.): Eine Dame zwischen 500 Herren. Johanna Mestorf – Werk und Wirkung (Frauen 
– Forschung – Archäologie, 4), Münster u.a. 2002, S. 71-101, hier S. 81 und 100.
38 Anhang II.2. Anhang II.2.
39 Anhang II.4. Anhang II.4.
40 Anhang II.2. Anhang II.2.
41 Vgl. zu ihm Gräslund, Bo: Art. „Montelius, Gustaf Oscar Augustin“, in: Svenskt Biografi skt  Vgl. zu ihm Gräslund, Bo: Art. „Montelius, Gustaf Oscar Augustin“, in: Svenskt Biografi skt Vgl. zu ihm Gräslund, Bo: Art. „Montelius, Gustaf Oscar Augustin“, in: Svenskt Biografi skt „Montelius, Gustaf Oscar Augustin“, in: Svenskt Biografiskt 
Lexikon 25 (1985-1987), S. 679-684.
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lung der Fundumstände, die aus seiner Sicht auf eine intentionelle Verbergung hin-
deuteten.42 In den folgenden Jahren hat der Fund nur noch selten Erwähnung gefun-
den. Hans Hermann Völckers nahm ihn in seinen Katalog der frühen karolingischen 
Münzfunde auf.43 Aus numismatischer Sicht wurde das Depot darüber hinaus von 
Kolbjørn Skaare im Rahmen einer ausführlicheren Studie zu den karolingischen 
Münzfunden in Skandinavien erwähnt.44 Karl F. Morrison und Henry Grunthal liste-
ten die Münzen aus Kättilstorp in dem Fundverzeichnis auf, das ihren Katalog der 
karolingischen Münzen begleitete,45 und in seinem 1991 erschienenen Artikel über 
karolingische Münzprägung und skandinavisches Silber berief sich auch Simon 
Coupland darauf.46 Von archäologischer Seite ist das Depot durch Harald Wideen in 
den Zusammenhang der westschwedischen Funde gestellt worden.47

In diesen Arbeiten ist bereits hinlänglich festgestellt worden, daß es sich bei dem 
Fund von Kättilstorp um das einzige schwedische Depot handelt, das karolingische 
Münzen beinhaltet und vor dem Ende des 9. Jahrhunderts verborgen wurde.48 Aus 

42 Montelius, Oscar: Ett fynd af frankiska mynt i Sverige, in: Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets 
Akademiens Månadsblad 2 (1873 [erschienen 1874]), S. 169-172, hier S. 169: ”Af fyndomständigheterna 
känner man endast, att ’alla sakerna lågo tillsammans på ett ställe’. Man torde emellertid kunna på goda 
grunder antaga, att dessa dyrbarheter blifvit med afsigt nedgräfda i jorden såsom en liten samlad skatt.”
43 Völckers, Hans Hermann: Karolingische Münzfunde der Frühzeit (751-800). Pippin, Karlmann, Karl  Völckers, Hans Hermann: Karolingische Münzfunde der Frühzeit (751-800). Pippin, Karlmann, Karl 
der Große (I. und II. Münzperiode) (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
Philologisch-historische Klasse, 3. Folge, 61), Göttingen 1965, S. 118 und S. 192 Nr. LVII.
44 Skaare, Kolbjørn: Die karolingischen Münzfunde in Skandinavien und der Schatzfund von Hon,  Skaare, Kolbjørn: Die karolingischen Münzfunde in Skandinavien und der Schatzfund von Hon, 
in: Hamburger Beiträge zur Numismatik 20 (1966), S. 393-408, hier S. 395f. Nr. 2.
45 Morrison, Karl F. und Grunthal, Henry: Carolingian Coinage (Numismatic Notes and Monographs, 
158), New York 1967, S. 347 Nr. 25 (ca. 835)
46 Coupland, Simon: Carolingian Coinage and Scandinavian Silver, in: Nordisk Numismatisk Årsskrift 
1985-86 (1991), S. 11-32, hier S. 26 unter Gruppe I (Funde des 9. Jahrhunderts, die fränkische Münzen 
enthalten) [ND in Coupland, Simon: Carolingian Coinage and the Vikings. Studies on Power and 
Trade in the 9th Century (Variorum collected studies series, 847), Aldershot und Burlington 2007, 
Nr. XV, mit Nachträgen unter den Addenda and Corrigenda, S. 7].
47 Wideen, Harald: Västsvenska vikingatidsstudier. Arkeologiska källor till vänerområdets 
kulturhistoria under yngre järnålder och äldsta medeltid (Skrifter utgivna av Göteborgs Arkeologiska 
Museum, 2), Göteborg 1955, S. 81f.
48 Der Fund von Häljarp, der 30 Gepräge Ludwigs des Frommen enthielt, ist aufgrund seiner Lage in  Der Fund von Häljarp, der 30 Gepräge Ludwigs des Frommen enthielt, ist aufgrund seiner Lage in 
Schonen dem dänischen Herrschaftsgebiet zuzurechnen. Die Münzen des Fundes sind katalogisiert 
und abgebildet bei Malmer, Brita und Lagerqvist, Lars O. (Hrsg.): Corpus nummorum saeculorum IX-
XI qui in Suecia reperti sunt, Teil 3: Skåne, Band 4: Maglarp – Ystad, Stockholm 1987, S. 95f. Nr. 40 
mit 5f. Abb. 1-22; siehe auch von Heijne, Cecilia: Särpräglat. Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd 
från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130) (Stockholm Studies in Archaeology, 31), 
Stockholm 2004, S. 69 und S. 251 Nr. 1.145. Recht zahlreiche Einzelfunde karolingischer Münzen 
zumeist Ludwigs des Frommen sind darüber hinaus von Birka bekannt. Dazu bereits Arbman, Holger: 
Schweden und das karolingische Reich. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts 
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ganz Skandinavien sind, den Fund von Kättilstorp eingerechnet, für diese Zeit 9 De-
potfunde bekannt, die aber zumeist nur wenige karolingische Münzen enthalten.49 
Nicht zuletzt auf Grundlage dieser Funde hat man den karolingischen Tributzah-
lungen an die Wikinger, von denen in den Schriftquellen berichtet wird, in deren 
Heimatgebiete zu folgen versucht. Coupland argumentierte anhand der Funde, daß 
dänische Wikinger eine führende Rolle bei den Raubzügen gespielt hätten, was sich 
in der besonderen Häufigkeit von Funden karolingischer Münzen im heutigen Däne-
mark widerspiegele. Schwedischen Wikingern sei dagegen eine vergleichbar promi-
nente Rolle im baltischen und russischen Raum zugekommen, wodurch sich die im 
Vergleich zu den karolingischen Münzen höhere Anzahl arabischer Gepräge jener 
Zeit in den schwedischen Depots erklären lasse.50

Anhand der hier zusammengestellten Angaben zum Fund von Kättilstorp ist nun 
das von der Forschung entworfene Bild zu überprüfen. Zu diesem Zweck gilt es 
zunächst, die Zusammensetzung des Fundes und dessen Datierung möglichst ge-
nau zu fassen. Unter den karolingischen Münzen sind die beiden ältesten Gepräge 
sogenannte XPISTIANA RELIGIO-Denare Ludwigs des Frommen (814-840), die 
man in den Jahren 822/823 bis 840 münzte.51 Eine genauere Zuweisung der Stücke 
an einzelne Münzorte, die teilweise aufgrund stilistischer Kriterien durchgeführt 
werden kann, ist anhand der Münzbeschreibungen nicht möglich. Des weiteren 

(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 43), Stockholm 1937, S. 240. 
Die dort beschriebenen Stücke, darunter auch eine Porträtmünze Karls des Großen, sind abgebildet 
bei Arbman, Holger: Die Gräber (Birka. Untersuchungen und Studien 1,1), Stockholm 1940, Tafel 141 
Nr. 9-14. Eine neuere Zusammenstellung der Münzfunde von Birka findet sich bei Wiséhn, Eva: 
Myntfynd från Uppland (Sveriges mynthistoria. Landskapsinventeringen, 4), Stockholm 1989, S. 22-
38 Nr. 3-35.
49 Coupland: Carolingian Coinage (wie Anm. 46), S. 25f. Die Münzen im Fund von Grisebjerggård  Coupland: Carolingian Coinage (wie Anm. 46), S. 25f. Die Münzen im Fund von Grisebjerggård 
(siehe von Heijne: Särpräglat [wie Anm. 48], S. 292 Nr. 4.101) datieren laut freundlicher Auskunft von 
Jens Christian Moesgaard nach 900. Bei den Funden von Tissø (von Heijne: Särpräglat [wie Anm. 48], 
S. 69 sowie S. 289 Nr. 4.90) handelt es sich um Einzelfunde. Siehe dazu künftig die Fundpublikation 
von Jens Christian Moesgaard, die in der Veröffentlichung der Ausgrabungen von Tissø enthalten 
sein wird. Neuerdings hat Garipzanov, Ildar H.: Carolingian Coins in  Early Viking Age Scandinavia 
(c. 754-c. 900). Chronological Distribution and Regional Patterns, in: Nordisk Numismatisk Årsskrift 
2003-2005 [2008], S. 65-92, hier S. 67, 125 in seinem Untersuchungszeitraum geprägte Denare in 
skandinavischen Depot- und Einzelfunden nachgewiesen.
50 Coupland: Carolingian Coinage (wie Anm. 46), S. 13f. Coupland: Carolingian Coinage (wie Anm. 46), S. 13f.), S. 13f.
51 Die vielfach angenommene Weiterprägung dieses Typs nach dem Tod Ludwigs des Frommen  Die vielfach angenommene Weiterprägung dieses Typs nach dem Tod Ludwigs des Frommen 
erscheint inzwischen unwahrscheinlich. Siehe dazu im überblick Coupland, Simon: Money and 
Coinage under Louis the Pious, in: Francia 17/1 (1990), S. 23-54, hier S. 35-45, bes. S. 35 [ND in 
Coupland: Carolingian Coinage (wie Anm. 46), Nr. III, mit Nachträgen unter den Addenda and 
Corrigenda, S. 1f.]. – Es handelt sich um die in Anhang III.2 Nr. a und b beschriebenen Stücke.

HENDRIK MÄKELER UND PETER BERGHAUS



171DER FUND VON KÄTTILSTORP UND DIE KAROLINGISCHEN MÜNZEN

waren drei Denare Karls des Kahlen (840-877) aus Melle in dem Fund enthalten. 
Eine Trennung dieser Stücke von denjenigen Geprägen Karls des Großen aus der 
gleichen Prägestätte gestaltet sich schwierig.52 Simon Coupland hat vorgeschlagen, 
Gepräge mit einem Kreuz und der Vorderseitenumschrift 1CÌRLVSREXFR sowie 
der Rückseitenumschrift 1METXVLLO um das Carolus-Monogramm Karl dem Kah-
len zuzuweisen. Diese Stücke wurden seiner Ansicht nach in der Zeit zwischen 
840 und 845 geschlagen und nach 848 durch einen Typ mit gleicher Vorderseiten-
darstellung ersetzt, dessen Rückseite die zweizeilige Inschrift 1META - LLVM be-
herrscht.53 Allerdings fehlt sämtlichen Kättilstorper Münzen das kennzeichnende X 
in dem Münzstättennamen, so daß dieses Kriterium hier nicht zur Einordnung her-
angezogen werden kann. An den Stücken aus Kättilstorp ist dagegen auffällig, daß 
zwei Stücke lediglich die Umschrift 1CÌRLVSREX getragen haben sollen, während 
FR(ancorum) ausgelassen war. Vorkommen derartiger Stücke sind bislang nicht 
wieder bekannt geworden, so daß sich eventuell an eine Fehllesung einer verkürzten 
Inschrift denken ließe.54 Eine weitere Münze aus Melle ist dagegen von einem Typ, 
der mit einiger Wahrscheinlichkeit zwischen 848 und 877 unter Karl dem Kahlen 
geprägt wurde.55 Gemeinsam mit drei Geprägen des aquitanischen Königs Pippin II. 
(839-852) zählt diese Münze in jedem Fall zu den karolingischen Schlußmünzen 
des Fundes von Kättilstorp. Pippins Denare mit der Inschrift 1PIPINVSREX(E@) 
wurden vermutlich in den Jahren 845-848 ausgebracht, so daß sie sogar etwas frü-
her als die jüngste Münze aus Melle datieren, sofern deren zeitliche Einordnung 
zutrifft.56

52 Siehe dazu die ausführliche Darstellung bei Grierson, Philip und Blackburn, Mark: The Early  Siehe dazu die ausführliche Darstellung bei Grierson, Philip und Blackburn, Mark: The Early 
Middle Ages (5th-10th centuries) (Medieval European Coinage. With a catalogue of the coins in the 
Fitzwilliam Museum, Cambridge, 1), Cambridge u.a. 1986 [ND Cambridge u.a. 1991], S. 235-240.
53 Coupland, Simon: The early Coinage of Charles the Bald, 840-864, in: Numismatic Chronicle 151 
(1991), S. 121-158, hier S. 132f. [ND in Coupland: Carolingian Coinage (wie Anm. 46), Nr. IX, mit 
Nachträgen unter den Addenda and Corrigenda, S. 5]. Grierson und Blackburn: The Early Middle 
Ages (wie Anm. 52), S. 238f., halten die mit X gekennzeichneten Stücke für Prägungen aus Poitiers.
54 Es handelt sich um die in Anhang III.2 Nr. f und g beschriebenen Stücke. Gepräge mit verkürzten  Es handelt sich um die in Anhang III.2 Nr. f und g beschriebenen Stücke. Gepräge mit verkürzten 
Inschriften wie 1CÌRLVSREXF oder 1CÌRLVSREXR sind etwa bei Grierson und Blackburn: The 
Early Middle Ages (wie Anm. 52), S. 546 Nr. 952-961 verzeichnet.
55 Die Münze ist unter Anhang III.2 Nr. h beschrieben. Es handelt sich um das Exemplar in Uppsala  Die Münze ist unter Anhang III.2 Nr. h beschrieben. Es handelt sich um das Exemplar in Uppsala 
(Anhang IV Nr. 17). Datierung gemäß Grierson und Blackburn: The Early Middle Ages (wie Anm. 52), 
S. 238 Nr. 9.
56 Zur Datierung der Münzen Pippins siehe Coupland, Simon: The coinages of Pippin I and II of 
Aquitaine, in: Revue numismatique 31 (1989), S. 194-222, hier S. 202f. [ND in Coupland: Carolingian 
Coinage (wie Anm. 46), Nr. VIII, mit Nachträgen unter den Addenda and Corrigenda, S. 4]. – Es 
handelt sich um die in Anhang III.2 Nr. c, d und e beschriebenen Stücke.
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Die älteste kufische Münze, die im Fund von Kättilstorp vertreten war, stammt 
aus Damaskus und wurde im Jahr 80 AH (699/700 n.Chr.) geprägt. Das jüngste 
Stück entstand im Jahr 236 AH (850/851) in Bagdad. Ein großer Teil der kufischen 
Stücke datiert in die Jahre 204-231 AH (819/820-845/846). Obgleich die meisten 
Stücke Lochungen aufwiesen, war ihr Gepräge sehr gut erhalten.57

Während sich die Bildungszeit des karolingischen Fundanteils somit auf etwa 
30 Jahre beläuft, beträgt sie bei den kufischen Münzen rund 150 Jahre. Dieser gewal-
tige Unterschied ist nicht nur mit den regelmäßigen Verrufungen der karolingischen 
Münzen im Gegensatz zu dem weniger streng organisierten Münzwesen im islami-
schen Raum zu erklären. Er weist vielmehr darauf hin, daß die Gruppen der karo-
lingischen und der kufischen Münzen auf unterschiedliche Weise zusammengekom-
men sind. Die geringe Latitüde läßt im Fall der karolingischen Münzen eine Bildung 
dieses Fundanteils nahe der ursprünglichen Entstehungsorte der Münzen vermuten, 
während das Gegenteil bei den kufischen Geprägen der Fall gewesen zu sein scheint. 
Mit anderen Worten mag man vermuten, daß diese Münzen dem Geldumlauf etwa 
im wolgabulgarischen oder russischen Raum entnommen wurden. Da fünf von sechs 
karolingischen Münzen, bei denen sich der Entstehungsort bestimmen läßt, aus Melle 
stammen, während ein weiteres Stück in Poitiers geprägt wurde, scheint es wahr-
scheinlich, daß dieser Fundanteil mehr oder weniger geschlossen aus dem Poitou zu 
seinem Niederlegungsort gelangte.58 Der terminus post quem (t.p.q.) dieses Fundan-
teils, der um 848 anzusiedeln ist, steht sogar der Erwägung nicht entgegen, daß ein 
Zusammenhang mit dem Wikingerüberfall auf Melle im Jahr 848 bestehen könnte.59

Der weitere Weg dieser Münzen zu ihrem späteren Fundplatz liegt jedoch im 
Dunkeln. Sofern die karolingischen Münzen tatsächlich im Jahr 848 erbeutet wur-
den, dürfte man sie nicht allzuviel später mit dem kufischen Fundanteil vereinigt 
haben, dessen Bildung um 850/851, also etwa fünf Jahre später, abgeschlossen war. 
Wo die karolingischen mit den kufischen Münzen zusammengeführt wurden, läßt 
sich allerdings nicht näher bestimmen.

57 Siehe Anhang III.3. Siehe Anhang III.3.
58 So bereits Coupland: The early Coinage (wie Anm. 53), S. 133.), S. 133.
59 über den überfall von 848 wird in den Annalen von St. Bertin berichtet. Waitz, Georg (Hrsg.):  über den überfall von 848 wird in den Annalen von St. Bertin berichtet. Waitz, Georg (Hrsg.): 
Annales Bertiniani (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum 
scholarum separatim editi, 5), Hannover 1883, S. 36: Nordmanni Metullum vicum populantes incendio 
tradunt. Garipzanov: Carolingian Coins (wie Anm. 49), S. 84, geht ebenfalls davon aus, daß die 
karolingischen Münzen im Verlauf von Wikingerzügen an der westlichen Küste des Frankenreiches 
erworben wurde und man den Fund von Kättilstorp in den 850er Jahren niedergelegt hat.
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Mit seinen beiden etwa zeitgleich um die Mitte des 9. Jahrhunderts schließenden 
karolingischen und kufischen Fundanteilen nimmt der Fund von Kättilstorp inhalt-
lich eine Zwischenstellung zwischen den von karolingischem Material geprägten 
dänischen Funden und den schwedischen Depots ein, die von orientalischen Mün-
zen dominiert werden. Auch die geographische Lage des Fundorts spiegelt diese 
Zwischenstellung wider: Das in Westschweden zwischen Vänern und Vättern gele-
gene Kättilstorp ist von der jütischen Halbinsel etwa ebensoweit entfernt wie von 
Birka, dem zweiten wichtigen Fundplatz karolingischer Münzen dieser Zeitstellung 
im heutigen Schweden.

5. Die karolingischen Münzen im Münzkabinett der Universität Uppsala
Neben der Münze aus dem Fund von Kättilstorp finden sich in der Sammlung des 

Münzkabinetts der Universität Uppsala 18 weitere karolingische Gepräge, deren 
Provenienz bislang noch nicht festgestellt werden konnte. Unter diesen Stücken, die 
insgesamt in Anhang IV katalogisiert sind, sollen hier nur zwei besonders interes-
sante Exemplare herausgegriffen werden.

Zum einen handelt es sich bei diesen Stücken um ein Gepräge Karls des Großen 
aus der Zeit vor seiner Münzreform im Jahr 793/794 (Anhang IV Nr. 4). Peter Berg-
haus hat die betreffende Münze mit der rätselhaften Rückseiteninschrift :CLS bei 
der Erstbearbeitung der karolingischen Münzen im Münzkabinett der Universität 
Uppsala als möglicherweise kölnisch in Anspruch genommen.

Da es um den Entstehungsort dieses Typs einen bereits lange andauernden Streit 
gibt, seien die unterschiedlichen Zuweisungen mit ihren jeweiligen Argumentations-
wegen kurz vorgestellt. Ernest Gariel ging trotz des an den Stadtnamen auf Kölner 
Münzen erinnernden Schriftzuges aus stilistischen Gründen nicht von einer dorti-
gen Prägung dieser Münzen aus. Er deutete die Inschrift vielmehr als Abkürzung für 
Sclusis.60 Philip Grierson und Mark Blackburn verfolgten diese überlegung weiter 
und legten den Münztyp in ein karolingisches ‚Sluys’.61 Gegen die Deutung, daß der 
Münztyp somit an einer wüst gefallenen Zollstelle Clusas bei Brügge entstanden 
sei, wandte Simon Coupland ein, daß diese in Urkunden noch lange erwähnt wurde, 
nachdem die Prägung der betreffenden Münzen in den 790er Jahren aufgehört hatte. 
Gegen Köln führte Coupland dagegen ins Feld, daß die dortige Prägung nach der 

60 Gariel, Ernest: Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, 2 Bände, Straßburg  Gariel, Ernest: Les monnaies royales de France sous la race carolingienne, 2 Bände, Straßburg 
1883-1884 [ND Sala Bolognese 1980], Bd. 1, S. 106f.
61 Grierson und Blackburn: The Early Middle Ages (wie Anm. 52), S. 635 zu Nr. 723.), S. 635 zu Nr. 723. S. 635 zu Nr. 723.



174

Münzreform Karls des Großen so geringfügig gewesen sei, daß man dort eine vor-
herige Prägung von dem enormen Umfang der :CLS-Münzen schwerlich annehmen 
könne. Nach Dorestad, Melle und Mainz handelte es sich bei der Prägestätte dieser 
Münzen nämlich um den viertbedeutendsten Prägeort in der Zeit vor der Münzre-
form Karls des Großen.62

Wenn der betreffende Münztyp hier nun, obgleich mit einem Fragezeichen ver-
sehen, wieder unter Köln aufgeführt ist, so beruht dies sowohl auf typologischen 
Merkmalen als auch auf Fundzusammenhängen. Aus typologischer Sicht scheint 
ein Gepräge mit der Inschrift þºL`S`, worüber sich ein Balken befindet, das Vor-
bild für den in Uppsala vertretenen Typen zu sein.63 Diese Inschrift ließe sich als 
Colonia Sancta deuten und würde damit den Prägeort Köln bezeichnen. Darüber 

62 Coupland, Simon: Charlemagne’s coinage. Ideology and economy, in: Story, Joanna (Hrsg.): 
Charlemagne. Empire and Society, Manchester 2005, S. 211-229, hier S. 216 [ND in Coupland: 
Carolingian Coinage (wie Anm. 46), Nr. I, mit Nachträgen unter den Addenda and Corrigenda, S. 1].
63 Gariel: Les monnaies royales (wie Anm. 60), Bd. 1, S. 106 Nr. 37. Gariel: Les monnaies royales (wie Anm. 60), Bd. 1, S. 106 Nr. 37.), Bd. 1, S. 106 Nr. 37.
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hinaus gibt es den gleichen Typ wie das Exemplar in Uppsala noch in einer anderen 
Variante, bei der auf der Rückseite zwischen den Buchstaben C und L anstelle des 
umgekehrten Krummstabes ein Kreuz dargestellt ist.64 Sowohl Krummstab als auch 
Kreuz wurden als Beizeichen für geistliche Münzstätten verwendet, was für Köln 
als Sitz eines Erzbischofs durchaus angemessen wäre. Hans Hermann Völckers hat 
darüber hinaus darauf aufmerksam gemacht, daß der Krummstab als Beizeichen auf 
Mainzer und Bonner Münzen auftritt, die zuvor mit einem Kreuz als Beizeichen 
versehen waren.65 Es liegt daher nahe, ein vergleichbares Phänomen ebenfalls für 
das Rhein-Main-Gebiet in Anspruch zu nehmen.

Für eine derartige Zuweisung sprechen auch die Funde der betreffenden Typen. 
So enthielt der Fund „Gelderland“ (t.p.q. um 761-790)66 unter anderem zwei Ex-
emplare der :CLS-Münzen sowie ein Gepräge aus Bonn,67 wodurch der Raum um 
Köln hervorgehoben ist. Im Fund von Jelsum (t.p.q. um 761-790) kamen dagegen 
unter anderem drei Mainzer Gepräge neben dem fraglichen Typ vor.68 Im Fund von 
Vercelli (t.p.q. um 761-790) war darüber hinaus außer einer :CLS-Münze ein Bin-
gener Denar Karls des Großen vertreten.69 Das Vorkommen von immerhin fünf Ex-
emplaren des betreffenden Typs im Fund von Pöschendorf („Krinkberg“),70 der um 
790/794 schließt und „ein im friesischen Fernhandel akkumuliertes Kapital“ dar-
stellt, deutet mit einer weiteren Mainzer Münze ebenfalls auf eine Verbindung zum 
Rhein-Main-Gebiet hin.71

Neben der vermutlich aus Köln stammenden Münze Karls des Großen ist eine 
Porträtmünze Ludwigs des Frommen aus Dorestad aufgrund des feinen Stempel-

64 Gariel: Les monnaies royales (wie Anm. 60), Bd. 1, S. 106 Nr. 38. Gariel: Les monnaies royales (wie Anm. 60), Bd. 1, S. 106 Nr. 38.
65 Völckers: Karolingische Münzfunde (wie Anm. 43), S. 94 und S. 72f. Völckers: Karolingische Münzfunde (wie Anm. 43), S. 94 und S. 72f.
66 Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45), S. 341 Nr. 4; Völckers: Karolingische  Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45), S. 341 Nr. 4; Völckers: Karolingische 45), S. 341 Nr. 4; Völckers: Karolingische 
Münzfunde (wie Anm. 43), S. 72f. und S. 156-158 Nr. XXII.
67 Das Bonner Gepräge ist vom Typ Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45), S. 92  Das Bonner Gepräge ist vom Typ Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45), S. 92 
Nr. 108.
68 Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45), S. 341 Nr. 5; Völckers: Karolingische 45), S. 341 Nr. 5; Völckers: Karolingische 
Münzfunde (wie Anm. 43), S. 73 und S. 158f. Nr. XXIII.
69 Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45), S. 342 Nr. 8; Völckers: Karolingische 45), S. 342 Nr. 8; Völckers: Karolingische 
Münzfunde (wie Anm. 43), S. 97 und S. 177-179 Nr. XXVIII.
70 Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45), S. 342 Nr. 9; Völckers: Karolingische 45), S. 342 Nr. 9; Völckers: Karolingische 
Münzfunde (wie Anm. 43), S. 79-95 und S. 166-175 Nr. XXV.
71 Zu dem Fund siehe Wiechmann, Ralf: Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein.  Zu dem Fund siehe Wiechmann, Ralf: Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein. 
Vom „Ringbrecher“ zur Münzwirtschaft (Offa-Bücher, 77), Neumünster 1996, S. 408-415 Fund-
Nr. 31, wo die betreffenden Münzen S. 411 Nr. 19-23 katalogisiert sind. Eine ausführliche Bewertung 
des Fundes findet sich ebd., S. 124-128 (Zitat S. 125).
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schnitts und der guten Erhaltung ihrer Vorderseite erwähnenswert (Anhang IV 
Nr. 5). Mit der Prägung von Porträtdenaren, die bis 819 andauerte, setzte Ludwig 
der Fromme den letzten Münztypen Karls des Großen fort, den dieser während nur 
eines Jahres (813/814) geprägt hatte.72 Diese Stücke wurden in wenigstens zwölf 
Münzstätten ausgebracht, während unter Karl dem Großen nur sieben Prägestätten 
Porträtmünzen produziert hatten. Es läßt sich somit unter Ludwig dem Frommen im 
Münzwesen eine gesteigerte Selbstrepräsentation erkennen. Die Rückseite des Do-
restader Denars zeigt ein Schiff mit dem Stadtnamen in der Umschrift, was für die 
Münzprägung der beiden Emporien Dorestad und Quentovic typisch ist. Die Rück-
seiten der civitates wurden dagegen von stilisierten Stadttoren dominiert, während 
die Silbergrube in Melle durch ein Paar Prägestempel und Hämmer symbolisiert 
wurde.73

6. Zusammenfassung
Das Münzkabinett der Universität Uppsala verfügt über einen kleinen aber bedeu-
tenden Bestand an karolingischen Münzen. Bei Recherchen zu der Provenienz der 
Einzelstücke ergab sich, daß eine Münze aus dem Fund von Kättilstorp stammt. 
Dabei handelt es sich um den frühesten bekannten Depotfund karolingischer Mün-
zen in Schweden, der 1872 entdeckt wurde. Die Münze in Uppsala stellt möglicher-
weise die karolingische Schlußmünze des Fundes dar; in jedem Fall zählt sie zu der 
Gruppe der jüngsten karolingischen Gepräge in dem Depot.

Der Fund von Kättilstorp gelangte durch die Vermittlung Carl Säves zur Kenntnis 
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Säve war von 1857 bis zu seinem Tod 1876 
Leiter des Münzkabinetts der Universität Uppsala, ein Amt, das er vermutlich zur 
überbrückung der Zeit bis zu seiner zu erwartenden Ernennung zum ersten Profes-
sor für Nordische Philologie in Schweden an der Universität Uppsala im Jahr 1859 
angenommen hatte. Die Tätigkeit des Sammelns von Altertümern war Säve seit 
seiner Jugendzeit auf Gotland vertraut. Sein schriftlicher Nachlaß gibt interessante 
Aufschlüsse sowohl über die Arbeit am Münzkabinett im 19. Jahrhundert als auch 
zu den Fundumständen und Fundinhalten des Kättilstorper Depots. Gemeinsam mit 

72 Die Neudatierung des Prägebeginns im Jahr 813 hat Ildar Garipzanov aufgrund einer Änderung der  Die Neudatierung des Prägebeginns im Jahr 813 hat Ildar Garipzanov aufgrund einer Änderung der 
Herrschertitulatur vorgeschlagen, die in der Kanzlei seit 813 nachweisbar ist. Siehe Garipzanov, Ildar: 
Karl den Stores kejser-mønter i Norge og Sverige – Forslag til nydatering, in: Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad (2005) 4, S. 140-143.
73 Die jüngste Darstellung zu den Porträtmünzen Ludwigs des Frommen bei Coupland: Money and  Die jüngste Darstellung zu den Porträtmünzen Ludwigs des Frommen bei Coupland: Money and 
Coinage (wie Anm. 51), S. 24-27.
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den Aufzeichnungen im Statens Historiska Museet in Stockholm läßt sich der Fund 
daher sehr detailliert rekonstruieren.

Unter den zahlreichen bislang unbekannten Varianten karolingischer Münzen 
befindet sich ein Stück in der Sammlung in Uppsala, das die Zuweisung einer Prä-
gegruppe an die Münzstätte Köln wahrscheinlich macht. Damit avanciert Köln zur 
viertbedeutendsten Prägestätte in der Zeit vor der Münzreform Karls des Großen. 
Darüber hinaus verfügt die Sammlung auch über einen Porträtdenar Ludwigs des 
Frommen. Diese Prägungen zeugen von der gesteigerten Selbstrepräsentation Lud-
wigs im Münzwesen, die an Umfang selbst diejenige Karls des Großen übertraf.

7. Svensk sammanfattning
I Uppsala universitets myntkabinett finns en liten men viktig samling karolingiska 
mynt. Vid efterforskning kring myntens proveniens har det visat sig, att ett av dem 
kommer från fyndet vid Kättilstorp (1872), som är det äldsta depåfyndet av karol-
ingiska mynt från Sverige. Myntet i Uppsala är möjligen slutmyntet i fyndet; i varje 
fall är det ett av de yngsta i fyndet.

Kättilstorpsfyndet blev känt för den lärda världen genom Carl Säve. Han var 
från 1857 till sin död 1876 föreståndare för Uppsala universitets myntkabinett, ett 
uppdrag som han åtagit sig i avvaktan på utnämningen till professor i Nordiska 
språk i Uppsala (1859). Säve var redan från sin uppväxttid på Gotland väl förtro-
gen med samlandet av antikviteter. Hans efterlämnade brevväxling ger intressanta 
upplysningar både om verksamheten vid myntkabinettet under 1800-talet och om 
fyndomständigheterna och innehållet i fyndet från Kättilstorp. Tillsammans med det 
bevarade arkivmaterialet på Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet i Stock-
holm bidrar detta till att möjliggöra en detaljerad rekonstruktion av detta fynd.

Bland de många hittills oidentifierade varianterna av karolingiska mynt finns ett 
exemplar i samlingen i Uppsala, som gör det troligt att en myntgrupp kan kopplas 
till Köln. Därigenom framstår Köln som den fjärde viktigaste präglingsorten under 
tiden före Karl den stores myntreform. Dessutom finns i samlingen en denar med 
Ludvig den frommes porträtt. Dessa utgåvor vittnar om den ökade betydelse som 
Ludvig fäste vid myntmediet för sin egen självbild och som i omfattning till och 
med överträffade Karl den stores.
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Anhang I: Carl Säves Bericht an das Consistorium Academicum der Univer-
sität Uppsala über seine Aufgaben am Münzkabinett (31. Mai 1873)74

Till Consistorium Academicum Majus i Uppsala!
Då Consistorium Academicum och dess Hrr Ledamöter väl75 i allmänhet – hvilket 
icke är att undra på – icke76 hafva någon riktig77 föreställning om, huru mycket kan 
vara att göra vid78 Universitetets Mynt- och Fornsaks-samlingar, så utbedjer jag mig 
att med några ord få visa, att åtminstone något blifvit af mig uträttadt. Jag skall79 fat-
ta mig så kort som möjligt, inskränkande till allenast några summariska uppgifter.

1o) När jag tillträdde prefekturen öfver Mynt- och Medalj-Samlingen80, upprät-
tade jag deröfver, sedan inventeringen under 3 månader för sig gått, ett Local-in-
ventarium på 45 sidor (Folio).

2o) Sedan jag noga genomgranskat81 uti den stora donationen af Mynt och 
Medaljer82 af Hofmarskalken Baron von Beskow, upprättades deröfver83 en Spe-
cial-katalog84, hvari85 inskriften å hvarje86 af donationens 1636 myntstycken finnes 
upptagna (af hvilka 1301 behöllos för Uppsala). Denna katalog upptager 45 tätt 
skrifna Folio-sidor.

3o) Efter att jag på lika sätt genomgått den i det hela väl icke så talrika, men 
för vår Svenska myntsamling ännu värdefullare 87donationen af Brukspatronen Carl 
Östberg, författade jag äfven öfver den samma en special-katalog,88 men upptag-
nude inskrifterna icke alltid fullt afskrifna89 utaf de här behållna mynten till ett 

74 UUM Arkiv I: Mynt Cab. Inventarier m.m., Skrifvelser, rörande Upsala Universitets myntsamling,  UUM Arkiv I: Mynt Cab. Inventarier m.m., Skrifvelser, rörande Upsala Universitets myntsamling, Inventarier m.m., Skrifvelser, rörande Upsala Universitets myntsamling, iversitets myntsamling, 
år 1873.
75  i allmänhet – bis huru mycket kan vara am Rand eingefügt. Ersetzt gestrichen: [ein Wort unleserlich 
gestrichen] ursäktligt nog i allmänhet hafva den föreställningen, att det just icke är så mycket.
76 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: kunna.
77 über gestrichen:  über gestrichen: noggrann.
78 Gestrichen:  Gestrichen: en prefekt för.
79 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: dervid.
80 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: 1857.
81 Es folgt gestrichen:  Es folgt gestrichen: alla mynt.
82 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: som Univers. fick mottaga af.
83 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: år 1870.
84 Gestrichen:  Gestrichen: som.
85 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: hela.
86 Gestrichen:  Gestrichen: enda.
87 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: mynt-.
88 über der Zeile und am Rand eingefügt:  über der Zeile und am Rand eingefügt: i hvilken likväl blott de för vår samling behållna 823 
mynten upptagits.
89 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: blott.
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antal af 823. Jag90 i anseende till den utomordentliga brådskan med facultets-gö-
romål91 och92 den in i sista stunden pågående mynt-granskning93 omöjligen kunnat 
medhinna mera94 än att95 påbörja renskrifningen aff denna katalog, hvilkens utkast  

90 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: har dock über gestrichen: jag.
91 über gestrichen:  über gestrichen: tentamina och examina.
92 über gestrichen:  über gestrichen: samt.
93 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: under terminens senaste veckor.
94 über gestrichen:  über gestrichen: har det varit mig omöjligt att hinna mer.
95 über gestrichen:  über gestrichen: något.

Abbildung 4: Carl Säves Schreiben an das Consistorium 
Academicum (erste Seite)
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likväl96 fyller 30 folio-sidor. För att gifva ett97 begrepp98 om, hvilken tid99 en dylik 
noggrann undersökning100 af mynt fordrar101, vill jag (102som jag händelsevis mot 
slutet kom att anteckna detta) nämna, att103 granskningen och katalogiseringen af 

96 über gestrichen:  über gestrichen: dock.
97 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: ungefärligt.
98 Es folgt gestrichen:  Es folgt gestrichen: blott
99 Es folgt gestrichen:  Es folgt gestrichen: tarfvas till
100 über gestrichen:  über gestrichen: granskning
101 über der Zeile eingefügt. über der Zeile eingefügt.
102 Unleserlich überschrieben:  Unleserlich überschrieben: af dessa [?].
103 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: på

Abbildung 5: Carl Säves Schreiben an das Consistorium 
Academicum (zweite Seite)
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något litet mer än den senare hälften af den Östbergska donationen blifvit af mig 
använda 60 timmars träget arbete104, och detta var likväl105 den minst svårgranskade 
delen af båda samlingarna.

Jag anhåller att här inför Consistorium få uppvisa dessa 3nne Mynt-kataloger, af 
hvilka den sista106 ännu icke kunnit blifva renskrifven.

Slutligen bedjer jag att få nämna107, att jag likaledes ordnat och affattat108 en ka-
talog öfver den af Universitetet år 1868 inköpta Lundebergska Fornsaks-samlingen; 
en katalog, af hvilken jag endast kan uppvisa en sammanträngd afskrift på 14 sidor, 
då jag lemnat ett renskrifvet exemplar till Cancelleres-ämbetet och, om jag minnes 
rätt, ett dylikt till109 Universitetets archiv.

Detta är visst icke mycket, som jag110 synligen uträttat, men jag har dock velat 
visa, att det är något; jag har velat nämna det vid detta bord, medan jag ännu eger 
att der yttra mig, då ingen kan veta, huru länge ens dag varar. Sådant111 står112 i 
Guds hand!

Uppsala den 31 Maj 1873.
Carl Säve.

Anhang II: Briefe zu dem Fund von Kättilstorp aus dem Briefwechsel 
zwischen Carl Säve und Bror Emil Hildebrand
1. Bror Emil Hildebrand an Carl Säve (13. Januar 1873)113

K. Broder!
Härjemte sänder jag dels ett parti af de utländska dupletterna i Östbergska sam-
lingen, dels ock den afskrift du önskat bekomma af gifvarens testamente.

Lycka till god fortsättning på det ingångna året.

104 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: blott under denna vår
105 über gestrichen:  über gestrichen: äfven
106 Unter der Zeile eingefügt:  Unter der Zeile eingefügt: såsom redan blifvit nämndt.
107 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: eller i minnet återkalla
108 über gestrichen:  über gestrichen: år 1868 i ordning bringade och skrifvit
109 Gestrichen:  Gestrichen: Archivet
110 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: på detta fält
111 Gestrichen:  Gestrichen: Detta
112 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: allena
113 Uppsala Universitets Bibliotek (UUB), Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve,  Uppsala Universitets Bibliotek (UUB), Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 
2, Från Svenskar, F-M, Nr. 76. – Handschriftlicher Vermerk Säves auf der oberen rechten Ecke des 
Briefes: Kom til Upps. d. 15 Jan. 1873.
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Bugges afhandling tryckes snart i Akademiens Tidskrift. Rökstenen är fotogra-
ferad.

I största hast
Din
tillgifne vän
Bror Em. Hildebrand
Stockholm
d. 13/1 1873

2. Carl Säve an Bror Emil Hildebrand (18. März 1873)114

Uppsala den 18 Mars 1873.
Heders broder!115

Ändteligen kan jag nu härmedelst återsända den sist mottagna sändningen af den 
Östbergska donationen.116 Då Uppsala Mynt-Samling inte är rik på moderna utländ-
ska mynt, har jag af dessa mynt uttagit nära 2/3, d. ä. 68 af 104, hvilket ses af den 
medsända förteckningen. – Om det läte sig göra, så bedjer jag att nästa sändning 
måtte blifva hitsänd om en eller half-annan vecka, sist den 27–28de, emedan jag Lör-
dagen den 29de skall tillbringa flere timmar i Mynt-Kabinettet, som då är uppeldadt 
(jag åker dit i täckt vagn).

Vidare sänder jag samma gång ett silfver-fyndt, gjordt i Octob. 1872 i Vestergöt-
land, Skaraborgs län, Önoms socken,117 å Storgårdens egor, hvilket blifvit lämnadt 
af en student. Skatten fanns ute å marken, utan att någon ättehög finnes i grannska-
pet. Han består af Kufiska och Frankiska mynt, hela ō söndriga, afhuggna silfver-
barrer ō ring, Perlor af silfver, silfver-spiraler, karniol, glas, lera &c, enligt för-
teckningen. Vigten på silfret kan jag icke uppgifva. Mynten är mycket tydliga och 
väl bibehållna: – 2ne af dem hafva inskriften Pipinvs rex (Eo))(Metallo – (det andra 
Metullo); - 2ne Carlus rex Fr.)(Metullo; – 1 annat har: Hludovicus imp. m. m. – De 
Kufiska mynten förstår jag mig naturligtvis icke på. –

Meningen med att fyndet blifvit lemnadt här och att saken nu går genom mig 
är den, att man väl, laglydigt, vill att K. V. H. o. Ant. Ak. skall få uttage det som 

114 Antikvarisk-topografi ska arkivet (ATA), B.E. Hildebrand, Bref från svenskar, Sn-Teg: Carl  Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), B.E. Hildebrand, Bref från svenskar, Sn-Teg: Carl 
Säve.
115 Darunter in jüngerer Hand mit Bleistift:  Darunter in jüngerer Hand mit Bleistift: (BE. Hildebrand)
116 Vgl. Anm. 17. Vgl. Anm. 17.
117  Önums Socken ist mit Rotstift unterstrichen.
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för samlingarna i Stockh. är nödvändigt, men att man dock önskade, att Uppsala 
finge inlösa de saker, eller åtminstone de mynt, som icke nödvändigt behöfvas i 
Stockholm. – Särdeles välkommet skulle det vara, om alla de s. k. Frankiska myn-
ten skulle kunna fås för Uppsala, emedan här icke finnes några sådana förut. I alla 
händelser hoppas jag, att några smulor skola falla från den rike mannens bord!

Jag anhåller om att få mottaga ett tillkännagifvande om framkomsten af dessa 
bägge sändningar: den Östbergska och den Västgötska.

Slutligen utbedjer jag mig att få veta om bidrag utaf meddelanden och artiklar af 
antiqvariskt innehåll mottagas till införande uti Antiqvarisk Tidskr. eller i Månads-
bladet? samt om och huru mycket det betalas för tryckt ark? samt om betalningen 
är den samma för hvarje författare? Jag har kommit att framställa dessa frågor, 
emedan jag uti ingendera af de nämnda tidskrifterna sett något tillkännagifvande 
om, att sådana bidrag mottagas och huru de honoreras, – hvilket verkar afkylande 
på insändnings-hogen. –

Om Du ville visa mig den vänskapen att lemna svaret på dessa mina spörsmål 
till vännen Montelius, vore han nog så god och sände mig några rader derom; och 
kanske då och med det samma några närmare underrättelser om inskrifterna på de 
mynt, som möjligen afstås till Uppsala, jämnte deras ålder; - all den stund jag icke 
vill besvära Dig med skrifvande om allt detta.

Din gamle tillgifne vän
Carl Säve.

3. Summarisches Verzeichnis des Fundes von Kättilstorp von Carl Säve   
    (18. März 1873)118

Inv. No. 4915.
Fynd i Vestergötland. Skaraborgs län, Barne härad, Önoms socken å Storgårdens 

egor, som sändes till K. Vitterhets, Historie och Antiqs-Academien till påseende.
1) Kufiska mynt – 12 hela (af hvilka 9 äro kantborrade), och 6 större bitar och 

20 mindre (till en del mycket små) bitar.
2) Frankiska mynt – 6 hela, 1 itu brutet ō 3 små bitar.
3) Silfver-barrer eller bitar af ring-silfver – afhuggna – 4 stycken. –
4) Silfver-bleck – tunna, småbitar 4 stycken.

118 Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 7.  Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 7. 
Die Einträge sämtlicher Inventarkataloge zu diesem Fund lassen sich im Internet unter http://mis.
historiska.se/mis/sok/invnr.asp?invnr=4915 abrufen (letzter Zugriff: 25. Dezember 2007).
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5) Silfver-perlor eller Spiraler, 29 stycken, eller bitar af sådana.
6) Perlor, 48 stycken – af Carniol, glas, kristall (?), bränd lera, sluss, m. m.
Ofvanstående är funnet i jorden, liggande till sammans på ett ställe, i October 

1872.
Uppsala, den 18 Mars 1873

Carl Säve.

4. Bror Emil Hildebrand an Carl Säve (24. März 1873)119

K. Broder!
Härmed sänder jag en ny portion af de Östbergska utländska mynten. Med 

anledning af din fråga i ett föregående bref hör jag nämnas, att några medaljer från 
nämnda samling icke finnas att utdelas. Der funnos icke annat an Svenska medaljer, 
och dessa äro alla upplagda i Kongl. Myntkabinettet, der, så vidt möjligt varit, af 
alla Svenska medaljer äro upplagda två exemplar, på det båda sidorna må kunna af 
publiken beskådas, utan att medaljen behöfves framtagas och fingras.

Det af dig insända fyndet är mycket interessant, särdeles med afseende på de 
medföljande mynten, hvilka högst sällan förekomma i Svenska fynd. Akademien 
samlas icke förr i morgon 8 dagar till. Jag skall då se till att Uppsala kabinettet kan 

119 UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 77. –  UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 77. – 
Handschriftlicher Vermerk Säves auf der oberen rechten Ecke des Briefes: Kom til Uppsala d. 25 
Mars 1873. (Svar: d. 26 Mars.)

Abbildung 6: Säves summarisches Fundverzeichnis
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få hvadsom icke här ovilkorligen behöfves af mynten.
Men hvem skall jag anmäla som hembjudare? Och tillåter du att lösen för fyndet 

sändes till dig?
Af Akademiens Hr. Ledamöter mottagas med nöje vetenskapliga bidrag till så 

väl Handlingarne som Tidskriften. I den sednare finnes för ögonblicket icke plats, 
emedan redan antagna afhandlingar komma att fylla mera än de återstående sluthäf-
tena af 3dje och 4de delen.

Författare arfvode har jag icke uppburit något, mer än tillfälligtvis för ett ark. 
För originalafhandlingar har Akademien betalt till Amanuenserna 30 Rs. per ark, då 
de sjelfve besörjt korrekturläsningen. För Inträdestal betalas naturligtvis icke något 
särskildt arfvode. Några andra afhandlingar hafva Akademiens Ledamöter i senare 
tid icke lemnat. I detta afseende hafva de tagit saken alltför beqvämligt.

Med uppriktig högaktning
Din
tillgifne vän
Bror Em. Hildebrand
Stockholm
d. 24 Mars 1873.

5. Carl Säve an Bror Emil Hildebrand (26. März 1873)120

Uppsala den 26 Mars 1873.
Heders Broder!121

I går hade jag nöjet mottaga Ditt bref af den 24 Mars med åtföljande ett paket, 
det 9de, tror jag, af den Österbergska donationen, innehållande Norska, Engelska och 
Tyska mynt till ett antal af 113 stycken, af hvilka 3 af Guld, 78 af Silfver och 32 
af Koppar. Så snart jag hinner att genomgå och uttaga dem, som här saknas, skall 
återstoden genast blifva återsänd.

Det glädjer mig att höra, att det Vestgötska silfver-fyndet hade värde, så litet det 
var. Hvad de närmare uppgifterna om fyndet vidkommer, så hittades det af en son 
till Johannes Andersson i Kettilstorp. Till mig är det lemnadt af Studenten Anders 
Gust. Sjölén, Vestg., och det är också han, som har i uppdrag att mottaga och quit-
tera betalningen, hvilket bequämligast kan ske genom mig. Jag är tacksam, om jag 
för Upps. myntsamling kunde få några af mynten, hälst af de s. k. Frankiska, men 

120 ATA, B.E. Hildebrand, Bref från svenskar, Sn-Teg: Carl Säve. ATA, B.E. Hildebrand, Bref från svenskar, Sn-Teg: Carl Säve.
121 Darunter in jüngerer Hand mit Bleistift:  Darunter in jüngerer Hand mit Bleistift: (B. E. Hildebrand)



186

äfven ett och annat kufiskt, och möjligtvis några perlor. Deremot vill jag122 hafva 
något af ringsilfret123 och barrerna. Jag anhåller att de mynt, som kunna afstås till 
Uppsala, blifva inlagda hvar för sig och försedda med påskrifter hvart de höra, 
afvensom försedda med angifning af priset, för hvart och ett (enligt Akademiens 
betalnings-norm), äfvensom för perlorna, både de af silfver och annat ämne.

För närvarande har jag en liten afhandling nära färdig af antiqvariskt eller ru-
nologiskt innehåll, men den124 föga märkeligt, så att den väl just ej förtjenar den 
högtidliga platsen i Handlingarne, kanske ej häller i Tidskriften; men deremot anser 
jag, att den väl kunde försvara sin plats i Månadsbladet. Till afhandl. hör och en 
figur, ungefärligen så stor som den Ystadska Bronsvagnen (i No 13) [A propos af No 
13, så tror jag mig hafva hört, att nästa Nr 14 skall vara utkommet; men som jag inte 
fått det, bedjer jag, att det måtte blifva hitsändt]. – Om det är sed, att Akademiens 
egna ledamöter icke erhålla något honorarium för insända avhandlar, som tryckas, så 
underkastar jag mig det naturligtvis; men jag anser detta till principen vara oriktigt, 
eller åtminstone icke fördelaktigt, ty följden blir – som man sett – att ingen skrifver. 
Man vänder sig då hellre åt andra håll, der det bjudes något litet mera än blott äran, 
t. ex. Oldskrift-Selskabet, som jag tror betalar omkr. 40 R. Sv. per ark. Mig synes, 
att V. H. o. Ant. Ak. gjorde bättre uti att betala alla insändare lika. De blefve så sä-
kerligen flere, och det blefve då tillfälle att göra urval bland de bästa. – Det faller af 
sig sjelft, att jag aldrig tänkt på något arvode för ledamöternes inträdestal – då deth 
är det minsta de kunna göra för äran af inväljandet!

Med uppriktigaste högaktning och vänskap, Din tillgifne
Carl Säve.

6. Carl Säve an Bror Emil Hildebrand (Februar 1874)125

Uppsala den126 Febr. 1874.
Heders Broder!127

Det är mer än ledsamt, att jag rent af kommit att glömma bort128 till Dig och 

122 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: icke.
123 Die Briefseite, die mit den Begriff  Die Briefseite, die mit den Begriff ringsilfret beginnt, ist durch Tintenflecke verschmiert. über 
dem Text fügte Carl Säve mit rotem Farbstift hinzu: Förlåt dessa stugga fläckar, hvilka pakommo i 
sista stunden vid brefvets vändning mot en obeaktad bläckplump på bordet!
124 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: är.
125 ATA, B.E. Hildebrand, Bref från svenskar, Sn-Teg: Carl Säve. ATA, B.E. Hildebrand, Bref från svenskar, Sn-Teg: Carl Säve.
126 Tagesdatum fehlt. Tagesdatum fehlt.
127 Darunter in jüngerer Hand mit Bleistift:  Darunter in jüngerer Hand mit Bleistift: (B. E. Hildebrand), darüber från Carl Säve.
128 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: att.
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Akademien hembära Universitetets tacksamhet för den redan på gamla året till vårt 
Museum sända gåfvan af det per-rara Karolingiska myntet (CÌRLVS REX FR) 
[hvilken Carlus?] och de 7 perlorna utaf Vestgöta-fyndet. Ursäkta detta; och fram-
bär nu vår förbindligaste, fastän sena tacksägelse!

Jag har hört berättas, men vet det icke med visshet, att ett Nr af Månads-bladet 
skall hafva utkommit (och även skickats till köpare i bokhandeln?) för 2–3 veckor 
sedan; – men ovisst, om det är No 12 för i fjor eller No 1 för i år. Skulle nu så vara, 
så bedjer jag att Du ville visa mig den vänskapen att söka förmå den, som besörjer 
utskickningen, att låta omnämnda Nr komma mig till handa så snart som möjligt; 
liksom också, att de utkomande Nna måtte sändas lika snart till mig, som till bokhan-
deln, hvilket hittills icke alltid skett. Jag bedjer Dig äfven, att Du ville skaffa mig 
photographier af den 2dra smal-sidan af Röks-stenen (nl. den, som endast innehåller 
qvist- eller skiffer-runor). Jag hade nl. den glädjen att redan i somras (i Visby) från 
Dig, genom Dr Hans Hildebr., mottaga den 1sta kantsidan, jämte de två bredsidorna 
af nämnde runsten. Det fattas mig således blott den 2dra kant-sidan och topp-ytan 
(om den är särskildt photographerad?). Dr Hans var så god och lofvade då att snart 
sända mig det felande; men det har trol. blifvit afglömt under hans många göromål, 
ehuru jag senare äfven i brev bedt honom om samma sak.

Men jag kommer nu till det angelägnaste föremålet för detta bref. Jag har hört 
(af Styffe), att Skolläraren Östberg i Jäder skall hafva skrifvit till Akademien, att 
odygliga pojkar skola hafva tagit sig före att åka ett slags kälkbakke, nl. med stenen 
i st. f. kälkar, utför den berghäll, å hvilken Sigurds-ristningen är inhuggen, – en gan-
ska vanlig lek öfver hela Sverige, der passande släta bergsplidor finnas. Ehuru jag är 
säker på, att Akademien nog gör allt för att rädda ett så of-dyrbart minnesmärke från 
att förstöras af Jadar-byggjares stenkälkar, så kan jag likväl129 underlåta att äfven 
lägga ett ord till godo att befrämja denna sak. Sjelfva saken är nog att befara, då 
bergssidan, ty värr, just är särdeles passande till slik stenkälkeåkning. Något förbud 
eller påläggande äfven af hög plikt, lär knappast något uträtta, då berget130 ligger 
långt afsides från någon menskoboning. Det bästa värnet vore att nedanföre rist-
ningen i berget indrifva en rad med starka järndubbar af 4-kantigt järn, åtminstone 
en tum i fyrkant (på det att de ej så lätt kunna nedböjas) och uppstigande ur berget 
6-8 tum. Dubbarne böra sitta så tätt, att det ej är mer än 1, högst 1 ½, fot melland 
hvarje (så det man ej kan åka mellan dem) och utgöra en rad, något längre än hela 

129 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: icke
130 Es folgt gestrichen:  Es folgt gestrichen: berget
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ristningen, samt följa ristningens nedre gräns på endast 2-3 fots afstånd (ty komma 
dubbarne närmare ned till gräsvallen vid bergets fot, så kan snö lätteligen lägga sig 
eller packas, så att dubbarne öfvertäckas. Det kunde naturligtvis icke skada, om en 
rad dubbar afven inhöggos ofvanföre ristningen – tvärtom, det vore nog godt äfven 
det – men huvudsaken är, att de sitta nedanföre; - ty131 komma då att upprista ved-
erbörande ”åkares” ”motsatta sidor”. Akademien borde naturligtvis tillika utverka 
förbud för all skada på fornminnet och på dess skyddvakt af järndubbar, aller hälst 
inköpa hela det lilla berget, hvilket i sig är af alldeles intet värde.

Nå, Bugges afhandling om Röks-stenens inskrift är ju alldeles ypperlig; ja, jag 
tvekar icke att kalla den för den bästa, som ännu blifvit skrifven öfver våra Skandi-
naviska runor! Jag längtar naturligtvis mycket efter fortsättningen. Monne planscher 
komma att medfölja? De vore välkomna för de många, som ej ega tillgång till bror 
Peters ritningar hos Stephens. Nu tycker jag, att Bugge borde kunna komma i fråga 
till ledamotskap i Akademien. Kunna icke Norrmän inordnas mellan de Svenske 
ledamöterne såsom det sker inom K. Vetenskapsakademien?!

Lycka till god fortsättning på det redan gamla nya året!
Din tillgifne vän
Carl Säve.

7. Bror Emil Hildebrand an Carl Säve (13. März 1874)132

Heders Broder!
På jernvägen skickade jag för ett par dagar sedan af den från trycket utkomna 

medaljebeskrifningens 1:a del ett exemplar till dig och ett till Universitetets Mynt-
kabinett. Om dessa ej framkommit, torde du vara god göra efterfrågan på jernvägs-
stationen.

För din räkning sänder jag härjemte från Vitterhets Hist. och Antiqvitets Aka-
demien exemplar af Svenska Akademiens senast präglade minnespenningar 3. Af-
sändningen af penningen öfver Stenbock har blifvit fördröjd derför att det varit 
fråga om att låta omgravera den ena stampen.

Hvad du hört om kälkbacksåkningen på berghällen, der Sigurds ristningen fin-
nes, lär icke vara så farligt som det låter. Jag skall i sommar, när tillfälle blifver, resa 

131 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: de
132 UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 78. –  UUB, Handskriftsavdelningen, G 267 b: Brev till Carl Säve, 2, Från Svenskar, F-M, Nr. 78. – 
Handschriftlicher Vermerk Säves auf der oberen rechten Ecke des Briefes: Kom til Uppsala d. 15 Mars 
1874. (Svar: den 16 Mars.)
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ut till stället, för att taga reda på förhållandet och tillse huru okynnet skall kunna 
stäfjas, i händelse någon fara är å färde. -

Förslaget att indrifva jerndubbar i hällen synes mig betänkligt. Det gamla mo-
numentet skulle i hög grad vanställas af dessa moderna piggar och den från dem 
nedsulande rösten skulle rent af förstöra ritningen, om piggarne sättes öfver denna.

Att för Akademiens räkning inköpa berget, vore väl icke ogörligt, men detta 
ensamt lägger naturligtvis icke hinder för pojkarnes åkning. Som sagdt, jag skall i 
sommar se till hvad som kan och bör göras.

För närvarande finnes icke någon fotografi af133 kant af Röstenen du omnämner. 
Fotografen är så upptagen af andra arbeten att han icke förr än längre fram kan gripa 
sig an med detta.

Ursäkta att brefvet röjer brådska. Arbetet vexer för hvarje dag.
Din
tillgifne vän
Bror Em. Hildebrand
Stockholm
d. 13 Mars 1874

Anhang III: Einträge aus den Katalogen des Statens Historiska Museet 
zum Fund von Kättilstorp
1. Fundeintrag134

4915. Fynd från Kettilstorp Storgården i Önums socken, Barne härad, Vester-göt-915. Fynd från Kettilstorp Storgården i Önums socken, Barne härad, Vester-göt-
land (Skaraborgs län)

18 hela frankiska och kufiska silfvermynt och några söndriga do.135

En plattadt fyrkantig, hamrad silfverstång, i ena ändan tvärt136 afhuggen, i den 

133 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: den.
134 Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog A, Blatt 1f. Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog A, Blatt 1f.
135 Daneben am Rand eingefügt:  Daneben am Rand eingefügt: 7 fullständiga frankiska (ett af dem brutet i tu)
1 halft frankiskt;
11 hela kufiska, genomborrade;
1 helt do., utan hål; 
2 större bitar af do., med hål;
4 do. do. do., utan hål
Och några smärre bitar do. do.
136 über der Zeile geändert in:  über der Zeile geändert in: rätvinkligt, darauf jedoch durch punktierte Unterstreichung in die 
ursprüngliche Form zurückgesetzt.



190

andra snedt. L. nu 1,35”; br. 0,5”; tj. 0,15”.
En liksidigt fyrkantig silfverstång, böjd, afhuggen i den ena ändan och af-smal-

nande mot den andra, som är oskadad. L. mellan ändarne nu 2,2”; största tj. 0,3”.
En (vårdslöst) ringformigt böjd silfverstång, plattadt fyrkantig, bredadt vid mid-

ten (0,3”) och afsmalnande mot båda ändarne, hvilka gå något förbi hvarandra. Inre 
diam. Ca 0,75”

En vårdslöst hopböjd bund silfverten, afhuggen vid båda ändarne, af hvilka den 
tjockare är spiralrefflad.

7 hela137 och ett par söndriga138 perlar af tvärstriera, spirallagd, tren silfvertråd. 
À ca 0,45”.

17 bitar139 af cylindriska perlor af tvärryggad, plattad silfvertråd, 1 ½ à 7 qvart. 
Och 3 små bitar af bredare och tunnare silfverband, spirallagda, obetydliga.

48 perlor140 af karneol, bergkristall, glas m. m., af olika färger och former.
Silfret vägde 39.7 ort; halt 95 %.
Fyndet anträffades141 af Johannes Anderssons son August å Kettilstorp Storgår-

den,142 och insändes genom Akademiens ledamot Prof. C. Säve. Silfret värderades 
till 28 ℞ 29 öre. Fyndet löstes med 40 ℞ och Akademien beslöt att till Uppsala Uni-
versitets Myntkabinett utan betalning lemna duppletter af mynten, om sådana vid 
närmare granskning skulle i fyndet förekomma.

Dagb. d. 1 April s. 109.

2. Verzeichnis der karolingischen Münzen143

Fynd från Kettilstorp Storgården i Önums socken, Barne härad, Vestergötland.
A. Frankiska silfvermynt
a), b) Ludwig den fromme, kejsare 814-840. Denarer.
a) Adv. 1HLVDOVVICVSIMP. Kring ett grekiskt kors, med en punkt i hvarje 

vinkel. - ℞ XPISTIÌNÌRELIG144 kring ett temple med ett kors på taket, och ett 

137 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: 1 af dem sändes till Säve.
138 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: bikoniska.
139 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: 1 af dem do do [wie Anm. 136].
140 Am Rand eingefügt:  Am Rand eingefügt: 5 af dem do do [wie Anm. 136] (en af dem liten, dubbel, förgyld).
141 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: i October 1872.
142 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: liggande i jorden tillsammans på ett ställe,
143 Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 1f. Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 1f.
144 Rest der Inschrift ist durch die Bindung des Katalogs nicht mehr erkennbar. Rest der Inschrift ist durch die Bindung des Katalogs nicht mehr erkennbar.
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kors midtuti. Helt (Berg145 pl. XI f. 18; 146Fougères147 No 66; Thomsens katalog148 
sid. 104, no 1217).

b) alldeles lik a), men annan snitt på bokstäfverna, tempelpelare högre och smär-
tare, samt korset på Adv. större och smalare. Helt.

c), d)149 Pipin I, konung af Aquitanien 817-839150 (eller Pipin 151

c)152 Adv. 1PIPINVSREXE@. Kring ett grekiskt kors. ℞ 1PECTÌVO. kring 
Pipins monogram. Helt. (Berry153 pl. XIII f. 1; F. Poey d’Avant154 Vol. II sid. 6,155 
pl. LII f. 156)

(E@ = Aquitaniæ, el. –anorum; PECTÌVO = Poitiers). Helt.
Poey d’Avant hänför myntet till Pipin II, 843-866.
d) Adv. 1PIPINVSREX. kring ett grekiskt kors. ℞ 1METVLLO. kring Pipinus   

145 Berg, Adam: New MüntzBuech, Darinnen allerley groß vnnd kleine, Silberne vnd Guldene  Berg, Adam: New MüntzBuech, Darinnen allerley groß vnnd kleine, Silberne vnd Guldene 
Sorten, vmb wichtiger Vrsach willen also fürgestellt werden […], München 1597.
146 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: jfr.
147 Fougères, F. und Conbrouse, Guillaume: Description complète et raisonné des monnaies de la 
deuxième race royale de France, Paris 1837.
148 Erslev, Kristian: Catalogue de la collection de monnaies de feu Christian Jürgensen Thomsen. 
Seconde partie: Les monnaies du Moyen-Âge, 3 Bände, Kopenhagen 1873-1876, hier Bd. 1 : Contenant 
les monnaies (a) de l’Empire Byzantin &c., (b) des autres états avant l’an 1000, (c) depuis l’an 1000 
jusqu’a 1520, de l’Asie, de l’Europe méridionale et occidentale, Kopenhagen 1873.
149 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: och e).
150 Unter der Zeile eingefügt:  Unter der Zeile eingefügt: Denarer.
151 Unter der Zeile eingefügt und gestrichen:  Unter der Zeile eingefügt und gestrichen: II, 839-852, über der Zeile eingefügt: II, 839 [abermals 
überschrieben: 843?] – 852, † 864) [abermals überschrieben: 866?].
152 Die Abbildung ist Montelius: Ett fynd af frankiska mynt (wie Anm. 42), S. 170, entnommen. Die Abbildung ist Montelius: Ett fynd af frankiska mynt (wie Anm. 42), S. 170, entnommen.), S. 170, entnommen.
153 Berry, Victor Hippolyte: Études et recherches historiques sur les monnaies de France, Paris 
1852.
154 Poey d’Avant, Faustin: Monnaies féodales de France, 3 Bände, Paris 1858-1862, hier Bd. 2, Paris  Poey d’Avant, Faustin: Monnaies féodales de France, 3 Bände, Paris 1858-1862, hier Bd. 2, Paris 
1860.
155 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: no 2350,
156 Restliche Buchstaben fehlen aufgrund der Bindung. Restliche Buchstaben fehlen aufgrund der Bindung.

Abbildung 7: Denar König Pippins II. von Aquitanien 
aus dem Fund von Kättilstorp (Nr. c)
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monogramm. Helt. (Berry Pl. XIII f. 2, men REXE@; P. d.’Avant157 no 2351, men 
REXE@). METVLLO = Melle i158 Deux-Sèvres, Poitou.

e) alldeles = d), men brutet i två delar, som båda finnes.
f), g) Carl den store? el. Carl den skallige (840-877)?
f) Adv. 1CÌRLVSREX kring ett grekiskt kors. ℞ 1METVLLO kring monogrammet 
. Helt. (Berry pl. XIII f. 19, men REXFR och monogrammet olika; P. d’Avant 

no 2347, pl. LII no 14, men REXFR och monogr. olika.)
Berry, I sid. 175, för myntet till K159arl den skallige, men Erslev i Katalogen 

öfver Thomsens myntsamling (no 1194) hänför det till Carl den store.
g) ungefär hälften af ett mynt, som liknar f), men har monogrammet .
h) = f), men . – . REXFR och monogrammet = g). Helt.

3. Verzeichnis der kufischen Münzen von Carl Johan Tornberg160

Önums fyndet innehöll 12 hela og 18 bitar kufiska mynt af Umajjader, Abbasider og 
Tahirider. Det äldsta var en mycket rar och dyrbar dirhem från Damaskus af år 80 
(=699,70), det yngsta en Abbasid från Baghdad af år 236 (=850,1). Umajjaderne 
(Cl. I)161 voro, utom den nämnda af år 80: fyra från Varit af åren 93, 121 och 124, en 
annan från Damaskus af år 100, en från Basra af s.å. och en från Djezira af år 129.

Abbasiderna162 voro från Baghdad år 160, 236 och 236, Muhammedia 171 och 
Samarkand 204.

Tahiriderna (Cl. VI)163 voro från Samarkand 208 och 218, Merw 217 och 231 och 
Faris 219.

Alla voro af väl bibehållen pregel och de fleste genomborrade.
C.J. Tornberg.
Enligt påskrift å paketen:
För Kabinettets räkning behöfvas:

157 Es folgt gestrichen:  Es folgt gestrichen: pl. LII f.
158 Restliche Buchstaben fehlen aufgrund der Bindung. Restliche Buchstaben fehlen aufgrund der Bindung.
159 Gestrichen und überschrieben:  Gestrichen und überschrieben: C.
160 Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 3f. Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 3f.
161 Die Klassenangaben beziehen sich auf Tornberg, Carl Johan: Numi cufi ci regii numophylacii  Die Klassenangaben beziehen sich auf Tornberg, Carl Johan: Numi cufici regii numophylacii 
Holmiensis, quos omnes in terra Sueciae repertos, Uppsala 1848. Das betreffende Kapitel heißt in 
diesem Fall „Classis prima. Numi Khalifarum Umajjadarum Orientalium“ (S. 1-11).
162 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: (Cl. II). Siehe dazu Anm. 160, der Titel des Kapitels lautet „Classis 
secunda. Numi Khalifarum Abbasidarum“ (S. 12-120).
163 Siehe dazu Anm. 160, der Titel des Kapitels ist hier „Classis sexta. Numi Tahiridarum“ (S. 129- Siehe dazu Anm. 160, der Titel des Kapitels ist hier „Classis sexta. Numi Tahiridarum“ (S. 129-
146).
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1) Cl. I Damaskus 100. Symbold II,6. Sonderbrutet, ofullständigt (nya brott); 
utan hål.

2) Cl. I Basra 100. Helt; genomborradt.
3) Cl. I. Djezira 129. Bit, stor, med hål.
4) VI, 43. Merw 231. Helt, med hål. Finnes förut i Kabinettet.
5) Cl. I,2 Damaskus 80. Helt, med hål.
6) Cl. I,19 Varit 93. Bit (= ½), med 2 hål tätt bredvid hvarandra.
7, 8) Cl. I,54 Varit 121. 2 hela, båda med hål.
9) Cl. I,57 Varit 124. Helt, med hål.
10) Cl. II,68. Bag164dad 160. Helt, med hål.
11) Cl. II,138. Muhammedia 171. Helt, utan hål.
12) Cl. II,311a. Samarkand 204. Helt, med hål.
13) Cl. II,353. Baghdad 236. ¾. utan hål.

164 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: h.

Abbildung 8: Beschreibung der karolingischen Münzen
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Abbildung 9: Verzeichnis der kufischen Münzen
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14) Cl. VI,4. Samarkand 208. 165half, utan hål.
15) Cl. VI,13. Merv 217. Hel, med hål.
16) Cl. VI,17. Samarkand 218. Hel, med 2 hål tätt bredvid hvarandra
17) Cl. VI,19a. Faris 219. Hel med hål.
18) Ett halft, 6 ungefär ¼ och några mindre bitar af äldre khalifmynt. utan hål

4. Formular zur Bestimmung des Feingehalts der Silberbestandteile des 
    Fundes166

Anhålles att å Kongl. Myntet få uppgift på vigten, halten och värdet, med inbe-
räknad en åttondels förhöjning, af hosföljande vid Storgården i Önums socken i 
Vestergötland, af Bonden Johannes Anderson167 anträffade och genom Studeranden 
G. Själin hembjudna anträffade168 fynd. Stockholm i Kongl. Antiqvitets Archivet 
den 31 Mars 1873.

BrorEm.Hildebrand
Riksantiqvarie.

Å andra sidan upptagna fynd har, vid anställd vägning och probering, befunnits 
innehålla:

Brutto-vigt  v. v.  Halt.   Gör i fint  v. v.
0,3970   950/1000  0,37715

Då således summan af fint Silfver utgör 0,37715 , blifver värdet, med inberäknad 
en åttondels förhöjning, 28 Riksdaler 29 öre Riksmynt. Stockholm å Kongl. Myntet 
den 1 April 1873

Fredr. Wretman
Mynt- och Bergs-Proberare.

Med afseende på de åtföljande perlorna af glas, karneol m. m. har lösen för hela 
fyndet blifvit bestämd till 40 riksdaler, intygar

Bror Em. Hildebrand

165 über der Zeile eingefügt:  über der Zeile eingefügt: nära.
166 Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 5f.  Statens Historiska Museet (SHM), Stockholm, Inv.-Nr. SHM 4915, Hauptkatalog B, Blatt 5f. 
– Die handschriftlich in das Formular eingefügten Bestandteile erscheinen kursiv.
167 Es folgt gestrichen:  Es folgt gestrichen: genom.
168 Das Wort ist handschriftlich gestrichen. Das Wort ist handschriftlich gestrichen.
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Anhang IV: Katalog der karolingischen Münzen im Münzkabinett der 
Universität Uppsala

Karl Der Grosse (768-814)

TYP 2 (771-793/94)
Zweizeiliges CARO – LVS mit AR-Ligatur

DINANT
1. Vs.: þARO - LVS, Rs.: DEO - IIÌIIT. 0,97 g.  

Ø 17,1 mm. Gariel169 S. 108 Nr. 40 var.; Prou170  
vgl. S. 15 Nr. 96; Morrison/Grunthal171  
S. 92 Nr. 112 var.; MEC172 –. UUM 102121.

DORESTAD
2. Vs.: þARO - LVS, Rs.: DOR - STAD. 1,33 g.  

Ø 17,5 mm. Gariel S. 109 Nr. 45 var.; Prou  
S. 9 Nr. 56; Morrison/Grunthal S. 90 Nr. 99;  
MEC vgl. S. 520 Nr. 724. UUM 102120.

Nachahmung
3. Vs.: þÌRO - LVS, Rs.: DOR - STAT. 1,50 g.  

Ø 17,7 mm. Gariel S. 109 Nr. 46; Prou  
S. 10 Nr. 59; Morrison/Grunthal vgl. S. 90  
Nr. 99; MEC S. 520 Nr. 724. UUM 102124.

KÖLN?173

4. Vs.: þÌRO - LVS, Rs.: :CLS, darüber Balken,  
zwischen C und L umgekehrter Bischofsstab.  
1,29 g. Ø 17,7 mm. Gariel S. 105f. Nr. 32-38  
var.; Prou S. 131 Nr. 934 var.; Morrison/Grunthal  
S. 114 Nr. 249f. var.; MEC S. 520 Nr. 723  
var. UUM 102125.

169 Gariel: Les monnaies royales (wie Anm. 60), hier Bd. 2. Gariel: Les monnaies royales (wie Anm. 60), hier Bd. 2.
170 Prou, Maurice: Catalogue des monnaies fran�aises de la Bibliothèque Nationale. Les monnaies  Prou, Maurice: Catalogue des monnaies fran�aises de la Bibliothèque Nationale. Les monnaies 
carolingiennes, Paris 1892 [ND Graz 1969].
171 Morrison/Grunthal: Carolingian Coinage (wie Anm. 45).
172 Grierson und Blackburn: The Early Middle Ages (wie Anm. 52).).
173 Zur Zuweisung siehe den Kommentar oben, unter Abschnitt 5 des vorliegenden Beitrags. Zur Zuweisung siehe den Kommentar oben, unter Abschnitt 5 des vorliegenden Beitrags.
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lUDWiG Der FroMMe (814-840)

TYP 1 (814-819)
Büste mit Lorbeerkranz, umgeben von der Umschrift HLVDOVVICUS IMP AVG

DORESTAD
5. Vs.: Brustbild mit Lorbeerkranz nach rechts,  

HLVDOVVICVSIMPAVG, Rs.: Schiff mit Ruder,  
auf dem Mast Kreuz, DORESTATVS. 1,69 g.  
Ø 18,2 mm. Gariel S. 177 Nr. 59; Prou S. 11  
Nr. 63f.; Morrison/Grunthal S. 126 Nr. 330;  
MEC S. 527 Nr. 757 var. UUM 102126.

TYP 2 (819-822)
Vorderseiteninschrift (+H)LVDOVVIC(VS IMP)

MELLE
6. Vs.: LVDO - ` - VVIC, Rs.: Kleines Kreuz,  

1METALLVM. 0,76 g. Ø 16,3 mm (Obol).  
Gariel S. 166 Nr. 6 (Vs.)/5 (Rs.); Prou S. 99  
Nr. 709 var.; Morrison/Grunthal S. 137 Nr. 394  
var.; MEC S. 528 Nr. 777. UUM 102127.

VENEDIG
7. Vs.: Kreuz, 1HLVDOVVICVSIµ, Rs.:  

1VEN - ` - ECIAS. 1,17 g. Ø 19,5 mm.  
Gariel S. 187 Nr. 140 var.; Prou S. 129  
Nr. 919; Morrison/Grunthal S. 147 Nr. 456  
var.; MEC S. 530 Nr. 789f. var. UUM 102128.

TYP 3 (822-840)
XPISTIANA RELIGIO-Denare

UNBEKANNTER PRÄGEORT
8. Vs.: Kreuz, in den Winkeln Kugeln, 1HLVDOVVICVSIMP,  

Rs.: Viersäuliger Tempel, darin 1, 1XPISTIÌNÌRELIGIO.  
1,34 g. Ø 20,0 mm. Gariel S. 276 Nr. 36; Prou S. 141  
Nr. 1002-1004; Morrison/Grunthal S. 149-152 Nr. 472;  
MEC S. 530 Nr. 802. UUM 102129.
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9. Vs.: Kreuz, in den Winkeln Kugeln, 1HLVDOVVICVSIMP,  
Rs.: Viersäuliger Tempel, darin †, 1XPISTIÌNÌRELIGIO.  
1,29 g. Ø 20,7 mm. Graffiti auf der Rückseite. Gariel  
S. 276 Nr. 38; Prou S. 142 Nr. 1009; Morrison/Grunthal  
S. 149-152 Nr. 472; MEC S. 530 Nr. 800. UUM 102130.

10. Vs.: Kreuz, in den Winkeln Kugeln, 1HLVDOVVICVSIMP,  
Rs.: Viersäuliger Tempel, darin †, 1XIPØTIÌNÌRELIGIO.  
1,68 g. Ø 20,7 mm. Gariel S. 273-277 Nr. 1-49 var.;  
Prou S. 139-146 Nr. 987-1041 var.; Morrison/Grunthal  
S. 149-152 Nr. 472 var.; MEC S. 530 Nr. 791-809  
var. UUM 102131.

Nachahmung?
11. Vs.: Kreuz, in den Winkeln Kugeln, verballhorntes  

1HLVDOVVICVSIMP, Rs.: Viersäuliger Tempel,  
darin +, verballhorntes 1XPISTIÌNÌRELIGIO. 0,62 g.  
Ø 15,7 mm (Obol). Gariel vgl. S. 276 Nr. 45;  
Prou vgl. S. 145 Nr. 1033; Morrison/Grunthal –;  
MEC –. UUM 102132.

pippin ii. (839-852)

AQUITANIEN
12. Vs.: Kreuz, 1PIPPI^VSREX, Rs.: AQVI-TANIA.  

0,81 g. Ø 15,8 mm (Obol). Gariel S. 189 Nr. 1;  
Prou S. 93 Nr. 660; Morrison/Grunthal S. 173  
Nr. 601 var.; MEC S. 532 Nr. 813 var. UUM 102133.

lotHar i. (840-855)

DORESTAD
13. Vs.: Kreuz, in den Winkeln Kugeln, 1IOTÌIMISIP“IRÌT,  

Rs.: Fünfsäuliger Tempel, 1DORESTÌTV/MON. 1,76 g.  
Ø 19,9 mm. Gariel S. 322 Nr. 17 var.; Prou S. 12 Nr. 74  
var.; Morrison/Grunthal S. 160f. Nr. 525 var.;  
MEC S. 532 Nr. 819 var. UUM 102134.
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KÖLN
14. Vs.: Kreuz, in den Winkeln Kugeln, LOTHÌRIVSREXIHP,  

Rs.: Viersäuliger Tempel, darin 1, 1COLONNECIVITÌS/.  
1,59 g. Ø 20,4 mm. Gariel –; Prou –; Häv.174 Nr. 15,  
Morrison/Grunthal S. 162 Nr. 533 var.;  
MEC –. UUM 102135.

MAILAND
15. Vs.: Kreuz, 1HLO//ARIVSIMP, Rs.: MEDIOÈ. 0,97 g.  

Ø 20,5 mm (ausgebrochen). Gariel S. 323 Nr. 21;  
Prou S. 127 Nr. 910; Morrison/Grunthal S. 166f.  
Nr. 558; MEC S. 532 Nr. 821. UUM 102136.

MüNZSTÄTTE?
16. Vs.:////////IV////, Rs.: Unkenntlich. 0,22 g  

(Fragmente). Gariel ?; Prou ?; Morrison/ 
Grunthal ?; MEC ? UUM 102137.

Karl Der KaHle (840-877)

MELLE
17. Vs.: Kreuz, 1CÌRLVSREXFR, Rs.: Karolus- 

Monogramm, 1METVLLO. 1,28 g (am Rand  
leicht ausgebrochen). Ø 21,3 mm. Gariel S. 203  
Nr. 59; Prou S. 97f. Nr. 692-698; Morrison/ 
Grunthal Nr. 1063; MEC S. 544 Nr. 923.  
UUM 102138 (Fd. Kättilstorp175).

ORLÉANS
18. Vs.: Karolus-Monogramm, 1GRÌTÌD°IREX,  

Rs.: Kreuz, 1ÌVRELIÌNISCIVITÌS. 1,64 g.  
Ø 20,6 mm. Gariel S. 237 Nr. 164; Prou S. 74  
Nr. 517; Morrison/Grunthal Nr. 948; MEC  
S. 540 Nr. 879. UUM 102122.

174 Hävernick, Walter: Die Münzen von Köln. Die königlichen und erzbischöfl ichen Prägungen der  Hävernick, Walter: Die Münzen von Köln. Die königlichen und erzbischöflichen Prägungen der 
Münzstätte Köln, sowie die Prägungen der Münzstätten des Erzstifts Köln. Vom Beginn der Prägung 
bis 1304 (Die Münzen und Medaillen von Köln, 1), Köln 1935 [ND Hildesheim und New York 1975].
175 Zum Provenienznachweis siehe oben, bei Anm. 32. Zum Provenienznachweis siehe oben, bei Anm. 32.
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MAILAND
19. Vs.: Kreuz, in den Winkeln Kugeln,  

1HCÌROLVIMPIRÌ, Rs.: Tempel, darin  
MEDI, XPIITIÌNÌRELICIO. 1,66 g.  
Ø 29,6 mm. Gariel –; Prou –; CNI176  
Bd. 5, S. 22 Nr. 7; Morrison/Grunthal  
S. 313 Nr. 1528 var.; MEC vgl.  
S. 556 Nr. 1012. UUM 102123.

176 Corpus nummorum italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medievali  Corpus nummorum italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medievali 
e moderne coniate in Italia o da italiani in altri paesi, Band 5: Lombardia (Milano), Rom 1914 [ND 
Sala Bolognese 1983].
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POLLETTER 
SOM BETALNINGSMEDEL 

Några exempel ur 
samlingen i Uppsala universitets 

myntkabinett.

Sven-Erik Olsson

I likhet med flera andra offentliga samlingar har universitetets numismatiska före-
målssamling sitt ursprung i privata donationer och gåvor, för att i undervisnings-
syfte, i en tid med få bilder i läroböcker, utgöra ett kompletterande studiematerial 
för studenterna. Vid denna tid, i mitten av 1700-talet, var mynten en förmedlare av 
historien och symboler för riket. Medaljerna eller som de kallades ”skådepenning-
arna” förmedlade budskap om händelser som inträffat. Framför allt under 1800-
talet, byggdes flera förnämliga samlingar av mynt och medaljer upp vid de högre 
allmänna läroverken ute i landet i syfte att levandegöra undervisningen; dessa var 
också grundade på donationer och gåvor med någon numismatiskt intresserad lärare 
som föreståndare. Studenterna var inte helt främmande för vad som fanns i Univer-
sitetets numismatiska samling. 

I denna samling har sannolikt från första början ingått polletter. Vid ett år 1784 
upprättat ”Inventarium över Svenska Mynt- och Medaille Cabinettet vid Kongl 
Academien i Upsala” redovisas som sista post: Bruks Polletter uppgående till 101 
st, varav 88 st i metaller, 10 st i näver och 3 st i papper. Vid inventeringar företagna 
under 1800-talet redovisas ungefär samma antal. Joh. Henr. Schöder avgick som 
prefekt den 31 okt 1857 och Carl Säve tillträdde. Den inventering som då skedde 
påbörjades  7 dec 1857 och avslutades 2 mars 1858. Under den 3:e inventeringsda-
gen 16 febr 1858 var rektor prof Sundell, doc Säve och stud frih R. Cederström, 
som förde protokollet, närvarande. Skåp för skåp, låda för låda genomgicks med 

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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anteckning av antalet pjäser och vilket material som de var präglade av. Exempel: 
Nedre skåpet, lådan A innehöll Brukspolletter av koppar 55 st, av mässing 4 st, av 
bly 3 st och av näver 8 st. Lådan B innehöll 43; 2; 3; 2 samt 3 st av papper. Lådan M 
innehöll 15 st Höganäspolletter. (År 2008 innehåller samlingen 18 st Höganäspol-
letter) Ett ytterligare bevis på genomgång av pollettsamlingen är A. W. Stiernstedts 
(Sti): ”Beskrivning över Svenska Kopparmynt och Polletter” med tryckår 1872, 
där ett antal polletter i samlingen är beskrivna som unika (R6), inte helt överens-
stämmande med nuvarande kunskaper. Genom en avskrift från 1760, som förvaras 
i arkivet, får vi en god inblick i vad som kunde ingå i en pollettsamling från tidigt 
1700-tal. Samlingen som har tillhört Riksrådet Baron Gustaf Rålamb (1675–1750), 
är förtecknad på 8 foliosidor och beskriver 116 polletter från 24 olika utgivare 
(bruk, hyttor, gruvor mfl). I en annan förvarad avskrift förtecknas ett sammandrag 
över Magnus von Bromells (1679–1731) Cabinett, där polletternas antal uppgick till 
54 st. Då hans fader Olof Bromell (1639–1707) också var numismatiker och samlare 
kan denna samling ha innehållit polletter som sonen i sin tur ärvt. I samtliga fall 
redovisas polletterna som den sista posten i förteckningarna. Tydligen har pollet-
terna varit numismatiska samlarobjekt från första början.

Vid prägling och utgivandet av mynt var myntningsrätten ett regale som tillkom 
regenten/staten att utöva. Valör, metall, utmyntningsgrund mm  var fastställt i en 
utfärdad förordning. Med få undantag var mynten för inte så länge sedan värde-
mynt med ett värde på den ingående metallen som svarade upp mot valören. Pol-
letter, liksom medaljer, har däremot kunnat ges ut av enskilda personer och företag 
som saknade den myntningsrätt som tillkom regenten/staten. Ordet polletts upp-
komst är inte helt klarlagt. Ordet i sig är unikt för svenska språket. Vid början av 
1600-talet, närmare bestämt 1623, användes i Lilla tullen i Falun, vad man skriver, 
en bollet som kvitto för erlagd tull, men redan 1627 skrivs det med den stavning 
som det har i dag, alltså med två l och två t.

En pollett har oftast ett myntliknande utseende. När det gällde utformningen var 
det utgivarens tekniska och ekonomiska resurser som satte gränserna. Är polletten 
av metall så kan det vara koppar, mässing, zink, tenn, bly, järn, förtent järnplåt 
men också av material som har hämtats från växt- och djurriket. Polletten kan ha 
prägel på båda sidor eller enbart på den ena sidan. Brakteatpräglingar förekommer 
sparsamt på polletter. Av organiska material var det näver och läder som främst 
kom till användning men även träplatt förekommer, då försedd med en lackstäm-
pel. Björknäver, det yttre skiktet av barken på glasbjörken, har motstått tidens tand 
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bäst. Lädret har i allmänhet torkat med formförändring som följd, som gör att text 
mm är svårläst i dag. På träplattar lossnar gärna delar av lacken med ofullständig 
lackstämpel som följd. 

Vad var det som gjorde att man gav ut polletter och att de kom till användning i 
vardagslivet? Det finns många orsaker, inte minst rent praktiska. Det var bekvämt, 
man behövde inte hålla på med växling och då behövdes inte heller någon växel-
kassa. Bristen på skiljemynt har vid flera tillfällen varit besvärande. Inte minst 
var det bra för utgivaren, som oftast var arbetsgivaren, att slippa att ständigt ha 
kontanter till förfogande. Kritiken fanns också där. Genom att ha ett eget lokalt 
”myntsystem”,  band arbetsgivaren de anställda hårdare till sig. Man talade om att 
man fick värdelösa bleck för utfört arbete i stället för reda pengar. Rent juridiskt var 
motagandet av ersättning i form av polletter att betrakta som ett godtrosförvärv, 
där utgivaren ovillkorligen var skyldig att inlösa dem mot reda pengar eller mot 
av innehavaren efterfrågade varor. Men i det stora hela mottogs polletterna väl. 
Utgivarna levde i allmänhet upp till det förtroende och säkerhet som saknades i me-
tallvärdet. En sak som i hög grad stärkte kreditvärdet, var att polletter som erhölls 
vid ved- och kolleveranser till kronans järnbruk och gruvor, mottogs som giltiga 
betalningsmedel vid kronoskatteuppbörden. Bönderna i socknarna omkring krono-
bruket i Avesta hade plikt att leverera en viss mängd s.k. skattkol. Vid leveransen 
av kolet erhölls en pollett, som man antingen kunde betala skatten med, eller om 
man varit flitig att kola och haft tur med milorna, sälja polletterna vidare till någon 
annan som var leveransskyldig till bruket. Vid sluträkning inlöstes återstående pol-
letter av bruket mot kontanter. Alla parter tycks ha varit nöjda med systemet.

När det gällde utgivandet av polletter har Stora Kopparberget i Falun haft en 
särställning i flera avseenden. Vid flera tillfällen under 1700-talet ger man ut vad 
man kallar ”Stora Kopparbergs enskilda myntpolletter”. Av namnet hör vi att de 
ligger så nära mynt som man kan komma. Myntpolletterna cirkulerade inte bara i 
gruvans närområde, utan även ute i landet. Att de cirkulerat ser man på dem som 
är bevarade till i dag, nästan alla är hårt slitna. Fler exempel finns på polletter som 
cirkulerat lokalt som skiljemynt. Trollhätte Kanalbolag gav i Göteborg ut polletter 
på 1 kanna och 2 kannor öl år 1796, som kom att cirkulera med ett värde av 1 res-
pektive 2 skillingar. Liknande gällde för Vikens skeppsvarv, också Göteborg. Svap-
pavara Kopparverk i Lappland gav ut ”myntpolletter” med valörerna 20, 10 och 5 
öre. Höganäs Stenkolsverk och Gruva, var innan det kom på obestånd, den utgivare 
som hade flest typer och valörer i cirkulation. I det här sammanhanget får vi inte 
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glömma Riksgäldskontorets polletter, som präglades åren 1799 till 1802 och som 
cirkulerade som skiljemynt i hela riket. Främsta anledningen till utgivandet var den 
stora brist på små valörer som rådde omkr 1800. Man hade då vid myntverket inte 
präglat kopparmynt på 20 år.

Vad kunde en pollett gälla för?
På polletterna från 1600-talet fram till c:a 1850, är det oftast något som har anknyt-
ning till bruken eller gruvdriften. Det var leveranser och transporter av kol, ved, 
malm eller för utfört dagsverke. Brukens lokalisering bestämdes av var tillgången 
av vattenkraft och skog för kolning fanns, således energien, i högre grad än av var 
malmfyndigheten fanns. Den talrikaste gruppen från denna tid är kolpolletterna. 
Kol och koltransporter betalades efter levererad mängd. Mängden kol som polletten 
gällde mot, kunde vara avbildad som kolryss, korg, tunna,  eller med enbart text som 
angav den mängd den gällde för. En läst eller stig var lika med 4 korgar eller 12 tun-
nor. En tunna rymde 36 kappar. En kappe är i nuvarande räkning, 4,58 liter och då 
blir en tunna nästan 165 liter. Således är en läst, eller stig kol ungefär 2 kubikmeter 
(20 hektoliter). En storstig är dubbelt, 4 kubikmeter. En skrinda kol var oftast lika 
med 18 tunnor och ansågs motsvara ett stavrum ved. Kolryss är namnet på den släde 
med flätad lastkorg som användes för koltransporten. En läst eller stig kol vägde 
ca 300 kg. Beroende av före mm kunde en fora med häst ta en eller två kolryssar åt 
gången. Särbestämmelser och förhandlingsuppgörelser har funnits vid leveranser. 
Till Stora Kopparbergsslagen levererades så kallad skattkol efter 32 kappar på tun-
nan (145 liter).  Malmkörning utfördes efter lass. Hur stort ett lass var bestämdes 
lokalt, beroende på transportlängd och vägföre osv. Ett lass skulle innehålla ”så 
mycket som en god, stark häst orkade draga”. 

 Ett annat ganska omfattande användningsområde var öl- och drickapolletter. Öl 
och dricka var viktiga drycker när konserveringsmetoderna var saltning, torkning 
och rökning. Måttenheterna här var kanna och stop. En kanna var lika med två stop 
(2,6 liter). Vid denna tid var det oftast volymer som utgjorde måttenheten. Det var 
lättare att mäta i volym, än att ha utrustning för vägning.

Från omkring 1850 tillkom en mängd nya områden där polletter kom till an-
vändning. Tekniken gjorde framsteg, kommunikationerna byggdes ut. Ångslupar 
och ångbåtar började trafikera vattnen och på land byggdes spårvägar och öppnades 
omnibusslinjer. Olika taxor för vuxna och barn, dag- och nattaxor och platser man 
kunde åka till gav upphov till en väldig mängd polletter. Många av polletterna är 
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ganska enahanda, men i bland kunde man kosta på sig att avbilda en tuffande ång-
båt. Mjölkpolletterna är en annan talrikt företrädd kategori. Åtskilliga bruk och 
större gods och gårdar men även mjölkbutiker stod som utgivare. Användningen 
gick i stort till så att man på bruks/gårdskontoret inhandlade, eller om man var 
anställd/gracialist erhöll, ett antal polletter som efterhand byttes till varor såsom 
oskummad/skummad mjölk, grädde, smör av olika kvantiteter. För att täcka in hela 
sortimentet hade Leufsta bruk i Uppland 11 st olika polletter i två olika metaller 
med varierande utseende i gång samtidigt. 

Från början tillverkades polletterna nästan undantagslöst ute hos användarna. 
Beroende av tillgängliga resurser i kunnande, materialval mm blev det bli stora 
skillnader i den tekniska kvaliten. Bruk som Avesta, Stora Kopparberget och Sala 
silvergruva och andra som hade affärsförbindelser med dessa, använde sig av mer 
myntliknande, ofta dubbelsidiga polletter av koppar och mässing. Mindre bruk och 
användare skaffade sig en stamp för att sedan ur förtent bleckplåt framställa sina 
egna polletter, men undantag finns.

Under andra hälften av 1800-talet startades flera företag, som på beställning till-
verkade polletter för de mest skilda ändamål. Det företag som slutligen kom att 
bli helt dominerande på marknaden var Sporrong o Co vars fabriksmärke återfinns 
instämplat på tillverkade polletter. Det är ingen som vet hur många olika typer av 
polletter som tillverkats och kommit till bruk här i landet. En kvalificerad uppskatt-
ning är att det rör sig om mer än 20 000.

Kopior och förfalskningar
Även polletter har varit föremål för framställning av kopior, när någon lucka i en 
samling skulle täppas till. Exempel härpå är polletterna som tillskrivs Förbundshä-
ren i Tyskland 1634 och som tidigt blev eftertraktade samlarobjekt. Förfalskningar 
framställda med syftet att användas i det dagliga livet ute vid bruken och gårdarna 
är sällsynta. Risken och konsekvenserna av att avslöjas var stora och vinningen liten 
för en kanna mjölk eller något liknande. Flera stölder av pollettkassor är kända, som 
från utgivarens sida lett till indragning eller omstämpling av kvarvarande polletter.

I Uppsala Universitets Myntkabinett ingår c:a 450 polletter inkl dubbletter. Sam-
lingen inleds med tio olika polletter från Förbundshären 1634, polletter som också in-
leder Stiernstedts beskrivning och som alltid har betraktats som rariteter för sin stora 
sällsynthets skull. Därefter är samlingen, ordnad i bokstavsföljd på utgivaren, från A 
till Ö. På Myntkabinettets hemsida avbildas och redovisas data på hela samlingen.
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Förbundshären, tyskland. 
Fig. 1. åtsidan: En kunglig krona. 
Frånsidan: En kanna, Sti 17:1. UUM 300 002a,b.
Fig. 2. åtsidan: En kunglig krona. Frånsidan: Ett 
stop. Sti 17:11. 300 009a,b.
Man antar att det rörde sig om utspisning av 
drycker. Öl för den större volymen (1 kanna c:a 2,6 
liter) och vin för den mindre (1 stop c:a 1,3 liter).
Polletterna är tillverkade av koppar.
   
         
avesta Koppar- och järnverk;   
Vid kolleveranser: 
Fig. 3. 1 stig kol 1669 (c:a 20 hl) Sti 26:3; 26:4. 
UUM 300 013a och
Fig. 4. 1 korg kol 1669 (c:a 5 hl). UUM 300 014a.
Ensidiga av koppar.

Dannemora gruvor, Uppland.
Fig. 5.  Storrymmningsgruvan. Sti 45:24. UUM 
300 065a.
Samtliga polletter som begagnats i gruvdriften 
är tillverkade av förtent järnbleck och i formatet 
50x50 mm med inslaget namn på gruva och på 
vad de avsåg. Denna pollett STORR SCH  avser 
transport av ett lass jordschakt från gruvan.

eskilstuna Manufakturverk. 
Fig. 6. Sti 57:2.  UUM 300 112a.
Reinhold Rademacher, borgare i Riga, överförde 
år 1656 sitt nyligen erhållna privilegium att an-
lägga ett manufakturverk till Eskilstuna. Med 
honom f lyttade i allt c:a 150 personer; detta gav 
anledning till utfärdandet av de första stadspri-
vilegierna för Eskilstuna. Instämplat på polletten 
är RRM som står för ägaren. Strax inunder ser vi 
IK, krönt av en adlig krona. IK står sannolikt för 
Isak Kock, som kan ha varit behjälplig vid brukets 
uppbyggnad, däremot är adelskronan svårare att 
förklara. Isak Kock blev adlad Cronström år 1667.
Ensidig av mässing. Vad polletten nyttjats till är 
okänt.

SVEN-ERIK OLSSON

Här har vi några exempel på objekt som ingår i samlingarna:
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larsbo bruk, Dalarna.
Fig. 7. Sti 84:1 UUM 300 191a,b.
Åtsidan: LARSBO BRUUK. Frånsidan: 
2 KANNOR ÖHL (c:a 5,2 liter). Liknande 
polletter finns för 1 kanna och 1 stop. 
Brukades under första hälften av 1700-talet.
Ölpollett av koppar.

lövås silver- och Kopparbruk, Dalarna. 
Fig. 8. Sti 93:6. UUM 300 202a,b.
Åtsidan: Stor kunglig krona, som anger att 
kronan var brukets ägare. Frånsidan: LÖVåS 
1 CRON. DAGS. WERCKE. Rutad rand. Vikt 
och diameter överensstämmer med vid denna 
tid präglade 1 öre silvermynt.
Dagsverkspollett av koppar.

sala silververk- och bergslag
Fig. 9. Sti 124:11. UUM 300 239a,b.
åtsidan: 1 STAFRUM GRUFWED 16/88 
slaget över SB. Frånsida: Kilhacka och 
hammare. SAHLA BERGZLAGH i omskrift. 
Brukad vid vedleverans. Mässing.

Fig. 10. Sti 25:19. UUM 300 242a.
Brukad vid leverans av drevaska (aska som 
ingick i reningsprocessen av silvret).
Ensidig av koppar.

Fig. 11. Sti 125:20 UUM 300 243a.
1 LAS VASK. Korslagd kilhacka och 
hammare. Vask är låghaltig malm 
som krossades för att sedan gå till ett 
sorteringsverk. Sannolikt den äldsta kända 
polletten från Sala, 1650–60-talen.
Brukad vid vask-körning. Av näver.

stora Kopparbergs Gruva- och bergslag
Vid kolleverans.
Fig. 12.. Sti 172:11. UUM 300 256a,b.
Åtsidan: En brinnande hyttugn. Omskrift 
BALTZAR HANSON MDCLXXIV (1674). 
Frånsidan: STIGH SKATT KOHL. 
Tillverkad av koppar.
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Myntpollett. Sti 176:39. UUM 300 272a,b.
Fig. 13. åtsidan: STORE KOPPARBERGz 
LAGENS POLLET med omskrift ÅHR 
ETTUSEND SIUHUNDRADE TIUGUETT. 
Frånsidan: Fältet delat av en ström. På övre 
delen synes ett berg med kopparens tecken. 
Nedanför strömmen en stad. Omskrift: BEGGE 
ETT ÄNDAMÅHL. Tillverkad av koppar och 
gällde för 10 mark K.m:t.

svappavara Kopparverk.
Vid kolleverans. 
Fig. 14. Sti 182:2. UUM 300 293a,b.
Åtsidan: AJM (Abraham och Jakob Momma) 
med omskrift EN STIGH KOHL.
Frånsidan: KOPP/kolryss/BERGH. 
Tillverkad av koppar.

Myntpollett. Sti 183:5. UUM 300 297a.
5 ÖRS. POLLET A:I:M. Instämplat 2961. 
Ensidig av koppar.

Wattholma Järnverk
Vid kolleverans.
Fig. 16.  Sti 190:1. UUM 300 307a.
1 LÄST därunder en holme omsluten av 
två strömmar, Vattholmaån. Omskrift: 
WATTHOLMA BRUKS KOLMÄRKE. 
Tillverkad av näver. Började brukas på 1670-
talet, först i näver senare i läder.
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ORIENTALISKA MYNT I 
UPPSALA UNIVERSITETS 

MYNTKABINETT

Gert Rispling

Uppsala universitets myntkabinett (UUM) har i sina samlingar ca 875 vikingati-
da orientaliska mynt. De flesta tillhör någon av de islamiska myntgrupper som på 
vikinga tiden (800-1050 e Kr) ingick i den myntmassa som cirkulerade i östra och 
norra Europa, norr om det medeltida islamiska riket (ofta kallat ”kalifatet”). Nästan 
alla mynt i UUM verkar vara fyndmynt från Sverige, men den närmare provenien-
sen har ofta gått förlorad. På 1800-talet tog man inte så hårt på proveniensfrågor. 
De mynt som har känd eller delvis känd proveniens kommer från Uppland, Gotland 
och Öland, enligt åtföljande myntlappar eller myntkonvolut. Detaljer om dessa fynd 
får anstå till annat tillfälle.

Även om de flesta orientaliska mynten i UUM har okänd bakgrund, står det 
klart att de kommit till samlingen redan på 1700- och 1800-talen. Endast några få 
mynt är senare (3 gulddinarer anskaffade år 1970). Uppsalasamlingen blev på sin 
tid föremål för beaktansvärda studier och forskningar. Orientalisten Carl Aurivil-
lius (1717-1786) var professor i österländska språk i Uppsala och han skrev 1775 
om arabiska mynt funna i ”Sviogothia”. En del av mynten, uppenbarligen funna på 
Öland, har identifierats i UUM-samlingen. Eric Götlin (1744-1820) var professor i 
’vältalighet och poesi’ och några av hans elever disputerade på orientaliska mynt i 
UUM (Götlin 1803). Johan Henrik Schröder (1791-1857) var bibliotekarie vid Upp-
sala universitets bibliotek och från 1820 föreståndare för UUM. Han publicerade  
- likaledes i form av elevers doktorsavhandlingar - en katalog med historik över 
den islamiska myntsamlingen i UUM (Schröder 1826-1827). Schröder var docent i 
litteratur historia och inte särskilt kunnig i ”kufiska mynt”, som den tidens term löd. 
Han bevakade svartsjukt ”sin” samling och lät inte andra se på mynten. Detta drab-

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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bade särskilt Carl Johan Tornberg (1807-1877), som var docent i arabiska i Uppsala 
och som 1839 hade fått Vitterhetsakademiens uppdrag att undersöka alla kufiska 
mynt som blivit funna i svensk jord. 1847 blev Tornberg professor i orientalisk lit-
teratur i Lund och lämnade Uppsala för gott. Året därefter utkom (i Uppsala) hans 
stora verk, Numi Cufici - än i dag det största och viktigaste islam numismatiska arbe-
te som skrivits i vårt land. I Numi Cufici finns delar av samlingen i UUM beskrivna. 
Ytterligare mynt finns beskrivna i senare verk, bl a i de tillägg som Tornberg kal-
lade Symbolae II och III (Tornberg 1853, 1856). Vid det laget hade Schröder insett 
Tornbergs storhet och hade vid flera tillfällen under åren 1848-1855 skickat mynt 
till Lund för bestämning. På 1950-talet gjorde Ulla S Linder Welin (1909-1983) 
vissa efterforskningar i UUM (Welin 1964). Ett trettiotal mynt tillhörande UUM, 
varav ca 20 beskrivna och publicerade av Tornberg, finns sedan länge i Stockholm 
för studium (KMK dnr 5998/72). Dessa har medräknats i statistiken såsom tillhö-
riga UUM.

Den islamiska samlingen i UUM domineras av mynt från den samanidiska dy-
nastin i Central asien och östra Iran/norra Afghanistan (396 ex). Merparten av de is-
lamiska mynten i östra och norra Europas vikingatidsfynd är samanidiska, de flesta 
från perioden 900-950. Ett annat tydligt inslag i UUM utgörs av islamiska imita-
tioner (179 exemplar, även kallade ’efterpräglingar’).

Översikt
’-’ betyder att mynt i denna metall saknas, ’0’ att sådana finns men saknas i UUM. Alla större 
myntgrupper anges, även om de inte är representerade i UUM.
      silver guld koppar
mynt av persisk typ

Förkalifatiska mynt
sasanid (ca 500-651) 6 0 0
ispahbad (711-761) 0 - -

Kalifatet
arab-sasanid (651-704) 0 - 0
Tabaristan (761-793) 1 - -

mynt av islamisk typ

umayyad (696-750) 25 1 0
abbasid-revolution (744-755) 0 - 0

GERT RISPLING
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abbasid (749-1258) 181 2 2
spansk-umayyad (755-1031) 48 0 0
tahirid (821-873) 0 - 0
idrisid (789-828) 1 - 0
samtida m. idrisid (791-792) 1 - -
aghlabid (800-908) 2 1 0
       aghlabider på Sicilien 827-908 0 0 0
       fatimider på Sicilien: 908-1072 0 0 0
normanner på Sicilien (1072-1220) 0 0 0
abbasid i Yemen (786-974) 0 0 -
alid (864-900) 1 - -
tulunid (868-905) 0 0 0
dulafid (879-897) 0 - -
saffarid (872-911) 2 - 0
zanj (872-884) 0 - -
khujistanid (874-888) 0 - -
fatimid (908-1171) 5 2 -
hamdanid (942-1024) 2 - -
ikhshidid (935-69) 0 0 -
samanid (893-1000) 389 0 7
banijurid (874-925) 4 - -
wajihid (925-961) 0 0 -
uqaylid (990-1085) 0 - -
marwanid (983-1079) 0 - -
sajid (901-37) 0 0 -
sulukid (914-28) 1 0 -
buyid (934-1055) 3 0 -
ziyarid (927-1090) 0 0 -
qarakhanid (992-1205) 0 0 0
ghaznawid (977-1186) 0 0 0
imitation, n. Afghanistan 1 - -

Utomkalifatiska mynt
imitationer = im.
im. Västeuropa (790-talet) 0 2 -
im. Nordafrika (ca 800) 0 - -
im. Khazarriket I (830-talet) 4 - -
im. Khazarriket II (slutet 800-t) 28 - -
im. obestämda (800-tal) 11 0 -
im. obestämda (900-tal) 8 0 -
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im. Rus i Kiev (950-1000) 1 - -
im. Volgabulgarien (900-950) 121 - -
officiella volgabulg. (950-1000) 2 - -

Postvikingatida mynt
hammudid (1012-54) 0 - 2
almoravid (1053-1146) 0 1 -
ej bestämda 0 1 1
imitation (Västeuropa, 1100-t) 1 - -

Trettio intressanta islamiska mynt i UUM
åtskilliga mynt i UUM har identifierats i ett antal mycket gamla numismatiska pub-
likationer, där uppsalamynt uppenbarligen i hög grad varit grund för publiceringen. 
Det rör sig om Aurivillius 1775, Hallenberg 1796, 1800, 1822 och Götlin 1803 samt 
Tornberg 1848, 1853, 1856 och 1870. Här nedan listas trettio särskilt intressanta 
mynt i UUM, men denna lista gör inte rättvisa åt de samanidiska mynten, inte heller 
imitationerna. Mynten har ordnats gruppvis efter dynastier eller motsvarande. 

UMAYYADISKA KALIFATET
Under det umayyadiska kalifatet (41-132 efter hijra/611-750 e Kr) utvidgades islams 
rike så att det till slut omfattade södra Frankrike, Spanien och Marocko i väst och 
Transoxanien (Turkistan), Afghanistan och Indusdalen i öster. Under den umayya-
diska epoken blev islam religion och levnadssätt för både araber och icke-arabiska 
folk. Ända fram till omkring år 700 använde man de erövrade folkens mynt som mo-
dell. De första arabiska mynten i guld och koppar var imitationer av östromerska/
bysantinska mynt, de i silver av persiska/sasanidiska mynt. Från och med år 77/696 
introducerades rent islamiska mynt, utan avbildningar av gud, människa eller djur. 
Denna islamiska mynttyp, vars språk och skrift var klassisk arabiska, användes se-
dan i flera hundra år. Först på 1100-talet blev den “kufiska” myntstilen (efter staden 
Kufa i Irak) ersatt med andra islamiska mynttyper. Umayyadiska mynt präglades så 
långt bort som Balkh (i Afghanistan) och al-Andalus (i Spanien), men merparten 
tillverkades i Syrien och Irak. Huvudstad var Dimashq (Damaskus) och där tillver-
kades mynt i alla tre valörerna (guld: dinar, silver: dirham, koppar: fals eller fils). 
På silvermynten, som var vanligast, fanns myntort och årtal utsatta (men däremot 
aldrig myntherren, som alla visste var respektive kalif). På guldmynten fanns endast 
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årtal (efter hijra, med början 622). Det överlägset vanligaste umayyadiska myntet 
kom från Wasit i södra Irak (endast silver). Andra myntorter var Ifriqiya (=”Africa”, 
i nuv. Tunisien), al-Kufa, al-Basra (båda Irak), Darabjird, Sabur (Iran) och Marw 
(nuv. Turkmenistan). Det totala antalet umayyadiska myntorter var mycket stort, 
uppemot 100. De umayyadiska kaliferna var 14 till antalet (kalif nr 5-18).

1 UMayyaD, al-andalus 107/725-26
åtsida: inskrift A, B. Frånsida: E, I.
Hallenberg 1796 och 1800 (med en teckning 
av myntet på resp. titelsida). Klat 2002, nr 
120. Detta exemplar var på Hallenbergs tid det 
tidigaste kända islamiska myntet från Spanien 
(numera finns mynt från år 105). Detta mynt, 
och nästa, bör vara fyndmynt från vårt land. 
2,77 gram.

ABBASIDISKA REVOLUTIONEN  och  SHIA-ISLAM
Umayyadernas ledarstil väckte opposition och frågan om hur nya kalifer skulle ut-
ses var kontroversiell. Shiiterna (även kallade alider), som ville basera valet av ny 
kalif på släktskap med profeten Muhammad (570-632), utgick från dennes kusin 
tillika svärson, cAli (kalif nr 4, 35-40/656-61). En annan falang baserade sitt släkt-
skap på en farbror till profeten vid namn cAbbas, och de kallades abbasiderna. De 
senare fick överhanden under revolutionen mot umayyaderna. Kaliferna i Bagdad 
var sunniter och i flera fall starka motståndare till shia-islam, som dock fortlevde 
i minoritet under århundradenas lopp (tills de persiska safaviderna på 1500-talet 
gjorde shia till statsreligion i Iran).

SPANSK-UMAYYADISKA  RIKET
Araberna gick över Gibraltar sund 92/711 under ledning av general Târiq (Gibraltar = 
Jabal al-Tariq, “Tariqs berg”), besegrade visigoterna och trängde in i Frankrike. Vid 
Poitiers (eller Tours) blev de stoppade 114/732 av en frankisk här under Karl Martell. 
Spanien styrdes ända till 138/756 av guvernörer utsedda av umayyadkalifen i Damas-
kus. Nästa alla umayyader dödades i blodbadet 132/750 i Damaskus, men en ättling 
lyckades fly. Under namnet cAbd al-Rahman I (138-72/756-88) erkändes han i Spa-
nien som legitim emir av Spanien (”amir”, befälhavare). År 316/928 antog cAbd al-
Rahman III (300-50/912-61) titeln kalif, varvid emiratet blev kalifat. Spansk-umayya-
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dernas dynasti gick under 422/1031. Mynt från tiden före 138 kallas ”umayyadiska”, 
sedan ”spansk-umayyadiska”. Under emiratet är alla mynt av silver, slagna i al-Anda-
lus (”Andalusien”, närmare bestämt i Córdoba). Från 316 finns även guldmynt. 316-35 
och åter 365-422 kommer mynten från al-Andalus. 336-64 och ca 400 bär mynten 
myntortsnamnet Madinat al-Zahra’ (”Den skinande staden”), som låg nära Córdoba. 
Det finns även spansk-umayyadiska mynt från Fas (Fès i Marocko).

Frans G Bengtssons historiska roman ”Röde Orm” utspelas i slutet av 900-talet. 
I ”Röde Orm i västerled” tillbringar Orm, Toke, Gunne och de andra vikingarna fyra 
år i tjänst hos den mäktige al-Mansûr (”Almanzor”), som var vesir och försteminis-
ter åt kalifen Hishâm II (976-1009, 1010-13). Orm hade lärt sig arabiska medan han 
var roddare på ett slavskepp och han uppmanades av al-Mansûr att konvertera till 
islam. Han och de andra i gruppen gjorde så, och belönades rikligt med guldmynt. 
Orm och hans följeslagare från landet i norr var livvakter i Córdoba, men deltog 
även i kampen mot de kristna vid den nordliga fronten. Att döma av uppgifterna i 
romanen varade Orms spanska sejour mellan 983 och 986.

2 spansK-UMayyaD, cabd al-rahman i (138-72/756-88), al-andalus 162/778-79
åtsida: inskrift A, B. Frånsida: E, I.
Denna mynttyp är relativt vanlig och skulle inte 
ha medtagits i denna lista, om det inte vore för en 
felbestämning som Carl Johan Tornberg gjorde 
vid myntets publicering: Tornberg 1856, nr 8, 
ingen avbildning (”Numus egregius et, ni fallor, 
unicus”). Myntet var dubbelpräglat och svårläst 
och Tornberg läste årtalet felaktigt som 130/747-
48. Inget annat belägg har sedan dess funnits för en myntning i Spanien under detta år. I 
själva verket ska årtalet läsas 162/778-79, och myntet ska klassas som ”spansk-umayyadiskt”, 
inte ”umayyadiskt”. På den myntlapp som medföljt myntet sedan Tornbergs tid framstår den 
ursprungliga dateringen som mindre säker. Med Tornbergs handstil står det ”år 130? 132?” på 
lappen. Klat (2002, s. 291), som aldrig såg myntet, var skeptisk mot Tornbergs läsning. Det 
sista kända umayyadiska myntet från al-Andalus är från år 129. 2,71 gram.

ABBASIDISKA  DYNASTIN
Kalifer hämtades från den abbasidiska dynastin under många år (132-656/949-
1258). År 1258 intog mongolerna Bagdad och dödade kalifen genom att rulla in 
honom i en matta och låta elefanter trampa ihjäl honom. Detta för att hålla en mong-
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olisk tradition levande, att kungars blod inte direkt fick spillas av mongolisk hand. 
år 659/1261 flyttades det abbasidiska kalifatet över till Kairo, men dessa kalifer 
blev utan betydelse. När det osmanska (även “ottomanska”) riket (680-1342/1281-
1924), med Turkiet som bas, hade besegrat Egypten 923/1517 övergick kalifämbetet 
till den turkiske sultanen. Sedan 1924 finns ingen kalif). Eftersom den abbasidiska 
epoken är så lång, delas mynten in i mindre perioder. Den första perioden omfattar 
tiden 132-218/749-833, under vilka år 7 kalifer verkade. Al-Mansur (“den seger-
rike”, 136-158/754-75) anses vara den kraftfullaste av de abbasidiska kaliferna, 
obarmhärtig mot sina fiender. Han lät bygga islams nya huvudstad vid floden Tigris’ 
östra strand, där sedan gammalt en persisk by låg - Baghdâd (“Guds gåva”). Hu-
vudstadens arabiska namn blev Madinat al-Salam (“Fredens stad”) och det namnet 
står alltid på mynten. Bagdad stod färdigt 145/762, efter fyra års arbete under aktiv 
ledning av kalifen. Det första myntet därifrån är daterat 146/763/64. Bagdad eller 
Madinat al-Salam är islams överlägset viktigaste myntort.

3 aBBasiD, Harun al-rashid (170-93/786-809), Madinat Zaranj 181/797-98
Åtsida: A, B. 
Frånsida: F, G, al-khalifa al-Rashid/ Jacfar, I.
Fynd 1833 från Gotland, utan närmare proveniens 
angiven. Tornberg 1848, II nr 170 (detta ex). 
Lowick 1996, nr 2409. 2,84 gram.

4 aBBasiD, Harun al-rashid med al-amin som myntherre, 
al-Muhammadiyya 189/804-5
Åtsida: Jacfar, A, cUbaydallah, B. 
Frånsida: yubqi allah, F, H, li-Umm Jacfar, I.
Kronprins al-Amin, son till Harun al-Rashid, är 
långt innan han blir kalif myntherre vid flera viktiga 
myntorter, särskilt Madinat al-Salam (177, 179-186 
AH) och al-Muhammadiyya (177,179-190 AH). 
Detta mynt är av en sällsynt typ, som dessutom nämner namnet Umm Jacfar, endast belagd 
från al-Muhammadiyya 189 och 190. Umm Jacfar (”Jacfars mor”) är mera känd som Zubayda 
(”Smörkulan”), som var kalif Harun al-Rashids berömda maka och al-Amins mor. Lowick 
1996, nr 1882. 2,85 gram.
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5 aBBasiD, anonym (al-amin), Madinat al-salam 193/809
Åtsida: A, B. 
Frånsida: F, Allah, I.
Denna variant med ett extra ord ”Allah” nederst 
på frånsidan är sällsynt. Under år 193 dog Harun 
al-Rashid och sonen al-Amin tillträdde som kalif. 
Myntet är anonymt, men sannolikt är det slaget 
under al-Amin. Lowick 1996, nr 1386. 2,64 gram.

6 aBBasiD, anonym (al-amin), arran 195/810-11
Åtsida: A, Yazid, 
B. Frånsida: Asad, F, bin Yazid, I.
Mynt från Arran i Kaukasusområdet är ovanliga. 
Sällsynt typ, endast ett liknande exemplar känt 
sedan tidigare. Lowick 1996, nr 822. 2,76 gram.

7 aBBasiD, anonym (al-Ma’mun), Macdin Bajunays 205/820-21
Åtsida: A, B. 
Frånsida: al-cAbbas, F, Abi Ayyub, I.
Ännu en liten myntort i Kaukasus. Myntortens 
namn betyder ”Bajunays-gruvan”. Endast två 
ex kända (Uppsala och Paris). Tornberg 1853, 
nr 21 (detta ex). Lowick 1996, nr 936. 2,71 gram.

8 aBBasiD, anonym (al-Ma’mun), Madinat al-salam 207/822-23
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, I.
I slutet av år 206, alltså året innan detta mynt 
präglades, genomfördes en viktig delreform av 
mynten från islams huvudstad, Madinat al-Salam 
(”Fredens stad”, dvs Bagdad). Utan att gå in 
på detaljer, kan man beskriva reformen som att 
läsligheten förbättrades, vilket detta mynt visar. Ny, 
tidigare ej känd variant med ett annorlunda s k ”starttecken” (eller ”sluttecken”) i åtsidans 
yttre omskrift (beläget ”kl 13”). Jfr Lowick 1996, nr 1457. 2,83 gram.

9 aBBasiD, anonym (al-Ma’mun), Dimashq 211/826-27
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, I.
Detta exemplar är publicerat (Tornberg 1853, nr 40). Lowick 1996, nr 622. Mynt från 
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Dimashq, 
dvs Damaskus i Syrien, är sällsynta från alla 
perioder utom den umayyadiska. Endast två 
exemplar kända (Uppsala, Paris). 2,95 gram.

10 aBBasiD, anonym (al-Ma’mun), Madinat al-salam 212/827-28
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, I.
Myntningen under kalif al-Ma’muns senare år 
var mycket obetydlig. Endast tre exemplar kända 
från detta år i denna myntort. Tornberg 1856, nr 23. 
Lowick 1996, nr 1463. 2,44 gram.

11 aBBasiD, anonym (al-Ma’mun), Marw 214/829-30
åtsida: A, B, C. Frånsida: lillah, F, I.
Två exemplar kända, detta och ett i en privat-
samling. Marw (Merv) ligger i Turkmenistan, 
norr om Iran. Tornberg 1856, nr 73. 
Lowick 1996, nr 2292. 2,71.

12 aBBasiD, al-Muctamid, andaraba 263/876-77
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Muctamid cala llah, I.
Årtalet är 63, med ett pga platsbrist utelämnat 
hundratal. Tornberg 1856, nr 30 (säkert just detta 
exemplar, men Tornberg underlät att påpeka årtalets 
speciella karaktär). Myntorten Andaraba (Andar-âb, 
”mellan vatten”) i nordvästra Afghanistan etablerade 
sig som en mycket viktig myntort i slutet av 250-talet. 
Unik(?) variant. 3,09 gram.

De åtta följande kaliferna under den andra abbasidiska perioden (218-79/833-92) fick 
se ett kalifat som i ökande utsträckning drabbades av allehanda problem. Kalifens 
residens flyttades från Bagdad till Samarra, en stad norr därom vid Tigrisfloden. På 
mynten står det officiella namnet, Surra man ra’a (”Den som ser den, gläds”) och 
där bodde flera på varandra följande kalifer under 800-talet (221-279/836-892). Se-
dan flyttades huvudstaden tillbaka till Bagdad.
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13 aBBasiD, al-Muctamid, al-Muhammadiyya 263/876-77
åtsida: A, al-Muwaffaq bi’llah, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Muctamid cala llah, I.
Denna typ finns inte med i den stora monografin 
över mynt från al-Muhammadiyya (Miles 1938). 
Myntorten, som med ett äldre namn även kallas 
Rayy, låg strax söder om Teheran. Unik? Tornberg 
1870, nr 5 (detta mynt). 3,11 gram.

14 aBBasiD, al-Muctamid, Marw [270]/883-84
åtsida: A, al-Muwaffaq bi‘llah, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Muctamid cala llah, I.
Del av årtalet syns, så dateringen är säker trots 
fragmenteringen. Åtsida: al-Muwaffaq bi’llah. 
Frånsida: L/M/R/A/al-Muctamid cala llah. 
Tornberg RBN 1870, 224 nr 10. Vasmer 1930, 
nr 22. Unik? 2,21 gram, fragment.

Under den tredje abbasidiska perioden (279-334/892-946) såg de sju kaliferna än 
större och fler svårigheter. I praktiken förlorade kalifen mycket av sin makt till den 
turkiska livvakten vid det islamiska hovet. Ännu fler dynastier i rikets utkanter 
gjorde sig självständiga gentemot kalifen i Bagdad. På mynten stod dock kalifens 
namn ovanför den lokala emirens - som ett erkännande av den förres principiella, 
andliga överhöghet. Endast i kalifatets centrum (Irak-Syrien-Palestina) fanns mynt 
med kalifen som ensam myntherre.

15 aBBasiD, al-Muctadid, al-shash 280/893-94
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Muctadid bi’llah, I.
Detta år börjar samaniderna att slå egna silver- och 
guldmynt i Samarqand (=Samarkand) och al-Shash 
(=Tashkent). Under de första åren finns i al-Shash 
parallellt både abbasidiska (endast kalifnamn) och 
samanidiska (kalif och emir) 
präglingar. Detta mynt är formellt abbasidiskt, 
eftersom det saknar den samanidiske emirens namn (men reellt samanidiskt, slaget för Ismacil 
bin Ahmad). De två första åren (280 och 281) är mindre vanliga än de följande. Rispling, 
stampkombination 3/R5. 3,44 gram.
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16 aBBasiD, al-Muctadid, al-shash 281/894-95
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Muctadid bi’llah, I.
Se kommentar under föreg. nummer. Götlin 1803, 
titelsida, nr 3 (detta ex). Rispling, 13/R10. 2,90 gram.

17 aBBasiD, al-radi, Madinat al-salam 328/939-40
åtsida: A, Abu l-Fadl bin/amir almu’minin, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Radi bi’llah, Abu’l-Husayn 
Bajkam/mawlahu, I.
Kaliferna al-Radi (322-29/934-40), al-Muttaqi 
(329-33/940-44) och al-Mustakfi (333-34/944-46) 
hade stora svårigheter att freda sig mot maktanspråk 
från olika håll. Abu’l-Husayn Bajkam (326-29) var en mycket mäktig förste minister under 
al-Radi och al-Muttaqi. Mynt med Bajkams namn har tidigare endast registrerats från år 329 
(Album, 255, A258), men här är ett mynt i hans namn från 328. Antingen är det en hybrid (en 
gammal åtsidesstamp från 328 används tillsammans med en frånsidesstamp från 329) eller så 
är båda stamparna från 328. Frånsidan är inte den vanliga typen från 329, vilket talar för att 
detta mynt verkligen är från 328. 4,24 gram.

SMÄRRE DYNASTIER/GRUPPER
Den aghlabidiska dynastin i provinsen Africa (nuv. Tunisien) var en av de första som 
gjorde sig fria från kalifen i Bagdad (184-296/800-909). År 217/827 anföll aghlabi-
derna Sicilien, som var under bysantinsk kontroll, men det dröjde till 264/878 innan 
hela ön var erövrad. Malta erövrades 255/868, där man alltsedan dess talar en sorts 
arabiska som skrivs med latinsk skrift. Aghlabiderna efterträddes av fatimiderna, 
som även säkrade en fortsatt muslimsk närvaro på Sicilien.

18 aGHlaBiD, ibrahim (184-97/800-12), ifriqiya 183/799-800
Åtsida: A, B. 
Frånsida: ghâlib, F, G, Ibrahim, J.
Den islamiska myntorten Ifriqiya går tillbaka på romarnas 
namn på Tunisien och angränsande område, Africa. Det 
var aghlabiden Ibrahim I som frigjorde provinsen Africa 
från Bagdadkalifatet, vilket skedde 184/800. Detta mynt 
bär i likhet med flera andra kända exemplar (Ush 1982) vittnesbörd om att den formella själv-
ständigheten föregicks av en reell sådan året innan. Mynt i eget namn är ett gott tecken på 
självständighet gentemot kalifen i Bagdad. Aghlabidiska mynt är sällsynta i myntfynden från 
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vikingatiden. De få som finns är slagna i silver, men annars är aghlabidiska mynt vanligen av 
guld. Under antiken och tidig medeltid fanns de rikaste guldgruvorna i Nordafrika, som försåg 
såväl romarriket som kalifatet med guld till mynt. 2,85 gram.

Staden Âmul (pers. Amol) var huvudort i provinsen Tabaristan vid Kaspiska havets 
södra kust och var ett tillhåll för avvikande politiska eller religiösa krafter. Den alid-
iska rörelsen motsvaras i dag av den shiitiska, som menar att en kalif (eller imam) 
måste vara släkt med profeten Muhammad och den fjärde kalifen, cAli (därav nam-
net Alid).

19 aliD, al-Hasan bin Zayd, amul 254/868
Åtsida: A, al-daci ila al-haqq, B, D. 
Frånsida: lillah, F, al-Hasan bin Zayd, K.
Åtsidans inskrift al-dâcî ilâ ’l-h.aqq (”Han som 
kallar till sanning”) nederst i fältet är shiitisk, likaså 
den yttre omskriften: qul ”lâ as’alukum calayhi illâ 
’l-mawaddata fî ’l-qurbâ, wa-man yaqtarif h.asanatan 
nazid lahû fîhâ h.usnan” (42:23/22). Frånsidans 
omskrift är också shiitisk: udhina li-lladhîna yuqâtalûna bi-annahum z.ulimû wa-anna ’llâha 
calâ nas.rihim la-qadîr (22:39/40).
Kalifens namn är avsiktligt utelämnat. Graveringen och präglingen av detta mynt är av högsta 
tänkbara klass. Bättre kan det inte göras. Myntet är tyvärr lite böjt. Ovanlig. 2,99 gram.

Staden Naysabur (pers. Nishapur) ligger också i norra delen av Iran. Revoltören 
Layla (en man, annars ett vanligt kvinnonamn) gjorde uppror som snabbt slogs ned. 
Han kallade sig på mynten ”Han som stödjer Guds religion och försvarare av Guds 
sändebuds familj”, ett typiskt alidiskt motto. Hans mynt har en speciell stil - och är 
ovanliga.

20 aliD/anti-saManiDisK reBell, layla bin nucman, naysabur 309/921-22
Åtsida: Aa, B, C. 
Frånsida: lillah, L, Layla bin Nucman, M.
På åtsidan en ur numismatisk synvinkel speciell form av 
kalima eller shahada (trosbekännelse): la ilah illa /allah. 
Muhammad /rasul allah. Yttre omskrift: kor. 30:4-5. Frånsida: 
lillah/ al-Mu’ayyid li-Din/allah al-Muntasir /li-âl rasul 
allah/Layla bin Nucman (kalifnamn utelämnat!). Speciell shiitisk omskrift: kor. 10:35. CNS 
1.2.39.824 (kor. 10:36, cit. efter Flügels versräkning). Rispling, 6/R4. 2,96 gram.
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21 sUclUKiD, al-Muqtadir, ahmad bin cali, al-Muhammadiyya 310/922-23
Åtsida: bitecken, A, Abu l cAbbas bin/amir 
almu’minin, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Muqtadir bi’llah/ Ahmad bin 
cAli, I. Frånsidan är korroderad och i sämre skick 
än åtsidan. Hallenberg 1800, s. 33, bild XXIV 
(detta mynt). Detta ex måste ha varit det första som 
publicerades av denna dynasti, även om Hallenberg 
inte var medveten därom. Suclukiderna var en liten 
dynasti som residerade i al-Rayy/al-Muhammadiyya en kortare tid. Rispling, 1/R2. 3,53 gram.

SAMANIDISKA DYNASTIN
Från 204/819 styrde samanidiska guvernörer Transoxanien (Turkestan) åt kalifen 
i Bagdad. Under 800-talet slogs kopparmynt - fulûs - i den samanidiske emirens 
namn, medan guld- och silvermynten slogs i Bagdadkalifens namn. I och med att 
emiren Ismacil (279-95/892-907) kom till makten räknar vi med samaniderna som 
en självständig dynasti. Denna självständighet kan ses i guld- och silvermynten, som 
nu inkluderade emirens namn. De första rent samanidiska mynten bär årtalet 280, 
och myntorten är antingen Samarqand eller al-Shash. Samaniderna dominerade den 
östra delen av kalifatet till långt fram på 900-talet. Det är deras mynt som i högre 
grad än andra islamiska mynt tillfredsställde nordbornas hunger efter silver. För-
utom ovannämnde Ismacil, förtjänar Ahmad (295-301/907-914), Nasr (301-31/914-
943) och Nuh (331-43/943-54) att ihågkommas. Den samanidiska myntningen un-
der dessa fyra emirer var så stor och så inriktad på Ryssland och Skandinavien att 
hälften av alla islamiska mynt funna där härrör från dem. I början var Samarkand 
huvudstad, men sedan blev Bukhara residens åt den ledande samaniden. I Bukhara 
fanns ett av samtidens största bibliotek. Samaniderna, som var sunniter, gynnade 
aktivt det islamiska kulturlivet. Vid hovet i Bukhara välkomnades både arabisksprå-
kiga författare och poeter (ofta av persisk börd) och de som använde nypersiska, ett 
stöd som blev särskilt viktigt för den gryende persiska kulturen.

22 SAMANID, al-Mustakfi, Nuh bin Nasr, Bukhara 334/945-46
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, N, al-Mustakfi bi’llah, Nuh bin Nasr, I.
I Bukhara, samanidernas huvudstad, verkade under 
detta år en mästergravör (frånsidan är tyvärr dåligt 
präglad). Ny typ. Mynt från detta år är ovanliga. 
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Frånsida: lillah/nasr min allah/wa-fath qarib/wa-bashshir al-mu’minin! (kor. 61:13)/ al-
Mustakfi bi’llah/Nuh bin Nasr. Rispling, 5/R3. 2,84 gram.

ISLAMISKA IMITATIONER I VÄSTEUROPA
Alla stora, framgångsrika valutor i världshistorien kopieras av grannfolk och andra, 
som vill dra fördel av det goda rykte som vidlåder mynten. Islams mynt imiterades 
i söder (Nordafrika) och norr (Khazarriket) och ännu längre norrut (Volgabulgarien, 
alla i silver). Men de allra första imitationerna av islamiska mynt gjordes uppenbar-
ligen i Västeuropa (England eller Frankrike?, i guld).

23 enGlanD, utan ort ”157/773-74”. Daterbar till 175-85/790-800
åtsida: A, I. Frånsida: F, B.
Detta guldmynt - i valören dinar - tillhör den s k 
Offa Rex-gruppen och tros vara tillverkad i England 
under kung Offa av Mercia (757-796). Myntet är en 
god - men inte perfekt - kopia av en officiell islamisk 
dinar från Bagdad. Årtalet har lästs som både 152, 155 
och 157. Myntet antas ha tillverkats ca 175-85/ca 790-800. Ett tiotal exemplar av sådana 
pseudo abbasidiska guldmynt är kända. De utgör den allra tidigaste gruppen av imitationer av 
islamisk typ (nordafrikanska och khazariska imitationer kom tidigast ca 800-820). Attribue-
ringen till Europa och England grundas på ett berömt mynt i British Museum. På detta mynt har 
inskriften ”OFFA REX” ingraverats i stampen och utgör del av myntets inskrifter (Lowick 1973).
Uppsalaexemplaret är ett fyndmynt från en grav i trakten av Vadstena, Vadstena socken, 
Östergötland. Det omtalades i en svensk källa (Dijkman) redan 1686 och fyndet har antagligen 
gjorts 1669-70. Myntet tillhör Uppsala universitets myntkabinett sedan 1751. Referens: CNS 
8.1, fynd 23. Rispling S 688. 4,05 gram.

IMITATIONER I RYSSLAND
Khazarerna, norr om kalifatet - mellan Svarta havet och Kaspiska havet - var Öst-
europas mäktigaste folk på 700- och 800-talet. Under 800-talet var Khazarriket det 
främsta målet för vikingar och andra nordbor i österled. I Itil och Sarkel kunde de 
träffa muslimska köpmän och utbyta varor. En betydande del av befolkningen var 
judisk, medan andra var muslimer.

24 KHaZarriKet, ”Madinat al-salam” ”181/797-98”, daterbar till ca 223/837-38
åtsida: A, B. Frånsida: F, H, Jacfar, I.
Förebild för detta mynt har varit ett mynt från Bagdad 797-98 (åtsidan) och ett annat från al-
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Muhammadiyya från ungefär samma tid (frånsidan). 
Denna pseudo abbasidiska dirham är på grundval av 
tpq och stampkedjor daterbar till 223/837-38. Intresset 
för khazariska imitationer är mycket stort, inte minst 
pga deras relativa sällsynthet. Utanför ryska samlingar 
finns sådana mynt nästan enbart i Stockholm (KMK) 
och Köpenhamn (Nationalmuseet). Vetskapen om khazariska imitationer i vikinga tids fynden 
är ung. Aleksej Bykov, Leningrad, presenterade sina rön 1971 och 1974, och tio år senare 
bekräftades hans teori i Stockholm (KMK/NFG) genom stamp  forskning. Referens: Rispling 
K107 1/R1. 2,36 gram, graffiti.

25 KHaZarriKet, ”al-Muhammadiyya” ”160/776-77”, daterbar till ca 261/874-75
åtsida: A, B. Frånsida: F, G, al-khalifa al-Mahdi.
Förebilden till denna imitation var ett abbasidmynt 
från al-Muhammadiyya (Teheran) år 160/776-77. 
Räknas till khazarernas 2:a imitativa myntning på 800-
talet. Hög klass. Inga stavfel, etc, men skriften 
är klumpigare, grövre än förebildens. Dateras till 
261/874-75 genom tpq. Rispling, S 366. 4,07 gram.

Under 900-talet var det volga-bulgariska riket vid mellersta Volga (vid nuv. Ka-
zan’) upphov till de flesta imitationerna i vikingatidsfynden på 900-talet. Först 
338/949-50 började volga -bulgarerna göra islamiska mynt i eget namn, alltså mynt 
som inte innehöll namn eller uppgifter som lånats från mynt tillverkade inom ka-
lifatets gränser. Volga-bulgarerna var muslimer, åtminstone delar av befolkningen, 
inklusive kungen, som bodde i staden Bulgar (arab. Bulghâr). Volga-bulgarernas 
andra myntort hette Suwar (men oftast är myntortsnamnen tagna från kalifatet, t ex 
Samarqand, al-Shash, Balkh, Naysabur, Arminiya, Madinat al-Salam).

26 volGa-BUlGarisKa riKet(?), ”Madinat al-salam” utan år, daterbar till ca 
289/901-2
Åtsida 1: A, B, Madinat al-Salam utan år. Åtsida 2: A, 
B, retrograd (negativ), stamp graverad med ett antal 
punsar med färdiga ord. Bulghar(?) 6(?). Särskilt åtsida 
2 är skönt barbarisk. Troligen volga-bulgariskt ursprung. 
Rispling, K 90 1/o.2. 3,64 gram.
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27 volGa-BUlGarisKa riKet, utan ort, utan år, daterbar till ca 323/934-35
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, kalif?, Nasr bin Ahmad?, I.
Mycket barbarisk prägling, som med säkerhet ska 
tillskrivas volga-bulgarerna och dateras till ca 
323/934-35 (tpq). Aurivillius 1775, plansch 3:7 
(detta mynt). Troligen fynd år 1771 från Bredsätra, 
Öland. Rispling, S 821. Det finns många liknande exemplar i vikingatidsfynden, men exakt 
lika, stampidentiska exemplar har endast hittats i ett ungerskt fynd. Myntet är ovanligt litet och 
präglat efter en lägre viktstandard (2/3 dirham eller 1/2 dirham). 1,88 gram.

28 volGa-BUlGarisKa riKet, ”Balkh” ”291/903-4”, daterbar till ca 325/936-37
Åtsida: A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Muktafi bi’llah, Ahmad bin 
Ismacil, I.
Detta är en volga-bulgarisk imitation av samanidtyp. 
Åtsidan imiterar ett samanidmynt från Balkh 291 
(egentligen synes årtalet vara ”191”, men typen i 
övrigt pekar på 291), frånsidan ett annat från 295. 
Myntet ingår i en stor stampkedja (drygt 1300 ex, Rispling 1990), genom vilken attribueringen 
till volga-bulgarerna är säkrad. Mycket hög klass på denna imitation, där få misstag kan 
upptäckas (annat än den skenbara hybridiseringen mellan åtsida och frånsida). Myntorten 
Balkh låg i nordvästra Afghanistan och hade en mycket högtstående myntning i början av 
290-talet. Denna imitation, som tack vara tpq-datering från fynd dateras till ca 325/936-
37, är av lika hög kvalitet som förebilden. Utan bevis från stampkedja vore det knappast 
möjligt att hävda att myntet är imitativt. Myntets identitet som imitation är säkerställd genom 
stampkopplingar. Existensen av volga-bulgariska imitationer var nästan bevisad - genom 
Richard Vasmer i Leningrad 1925 - men full bevisning genom stampkopplingar framkom i 
Stockholm i början av 1980-talet. Rispling K101 1/R2. 3,02 gram.

OFFICIELLA ISLAMISKA MYNT I RYSSLAND
29 volGa-BUlGarisKa riKet, al-ta’ic, Mu’min bin ahmad, suwar 366/976-77
Åtsida: tamgha (=klanmärke), A, B, C. 
Frånsida: lillah, F, al-Ta’ic lillah, Mu’min bin 
Ahmad, I.
Den inre omskriften på åtsidan lyder: 
Bismillah! duriba hadha al-dirham (bi-)Suwar 
sanat sitt wa-sittun (sic!) thalath mi’a. Obs 
att ”bi-” är utelämnat och att 60 är återgivet 
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med en felaktig form sittûn (skall vara sittîn). Tornberg 1856 nr 94 (detta mynt, men där läst 
som Suwar 3x6). Vasmer 1925, s. 68 nr 17. Yanina 1962, s. 199 nr 1, plansch 3:27. Ibland 
(t ex i ANS, New York) har myntorten lästs som Bulghar, vilket rent språkligt är möjligt. 
Myntherrens namn är dock otvetydigt Mu’min bin Ahmad, vilket pekar på att myntorten ska 
läsas Suwar (enligt Yanina; i Bulghar fanns en parallell myntning med Mu’min bin al-Hasan 
som myntherre). Rispling, S 788. 3,83 gram.

IMITATIONER I KALIFATET
30 GHaZnaviDisKa Dynastin(?), “samarqand” “302/914-15”, daterbar till 330-
tal/940-tal(?) eller senare
åtsida: A, B, C. Frånsida: lillah, F, al-Muqtadir 
bi’llah, Nasr bin Ahmad, I.
De relativt få mynt av denna typ som påträffas 
i myntfynden klassificeras regelmässigt som 
officiella samanidmynt. Men enligt min och 
andras mening är detta en imitation gjord 
i kalifatets utkanter mot öst, i provinsen 
Badakhshan (nuv. norra Afghanistan). Myntet 
uppvisar inga barbariska drag, men avviker i vissa stilistiska detaljer, bl a sättet att skriva 
mi’a [hundra] med en ”släng under linjen”. Rejält underlag saknas för en säker datering, men 
antagligen ska denna imitation dateras till ca 330-40/ca 940-50, kanske ännu senare. Om denna 
datering är riktig, kan dessa imitationers ursprung sökas hos ghaznaviderna (arab. ghaznawi), 
som vid 900-talets mitt började bli en makt att räkna med i området. Kopparmyntning belagd fr 
o m 338/949 (Album 1998, nr 1594). Rispling, S 1317. 2,75 gram, ögla.

Summary
This essay describes 30 coins from the collection of Viking Age Islamic coins in 
the Uppsala University Coin Cabinet. This collection consists of about 875 coins 
with a strength in Samanid and imitation issues. Many, if not most of them, seem to 
come from hoards but are mostly without written provenance. Many have also been 
published in the 18th C. and later by professors responsible for the collection and 
can now be identified in the collection.
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Inskrifter (förekommande korancitat anges)

A Åtsida, centrum: Det finns ingen gud utom Gud (47:19/21) allena. Han har ingen 
vid sin sida (6:163). Transkription: lâ ilâha illâ ’llâhu wah.dahû lâ sharîka lahû.
Aa Det finns ingen gud utom Gud (47:19/21). Muhammad är Guds sändebud 
(48:29). Transkription: lâ ilâha illâ ’llâhu Muh.ammadun rasûlu ’llâhi.
B Åtsida, inre omskrift: I Guds namn! Detta silvermynt är präglat i (myntort-
snamn och årtal efter hijra). Transkription: bi’smi ’llâhi d.uriba hâdhâ ’d-dirhamu 
bi-.... sanata ....
C Åtsida, yttre omskrift: Avgörandet ligger hos Gud. Så har det alltid varit och 
så skall det förbli. På den yttersta dagen kommer de trogna att glädjas över Guds 
hjälp (30:4-5/3-4). Transkription: li’llâhi ’l-’amru min qablu wa-min bacdu wa-
yawma’idhin yafrah.u ’l-mu’minûna bi-nas.ri ’llâhi.
D Åtsida, yttre omskrift: [Gud förmanar profeten att säga:] Säg: ”I gengäld begär 
jag ingen annan lön än er kärlek till min* släkt”. Den som gör en god gärning skall 
få mångdubbelt åter (42:23/22). *profetens släkt, ordagrant: de närstående, släkten. 
Transkription: qul lâ ’as’alukum calayhi ’ajran ’illâ ’l-mawaddata fî ’l-qurbâ wa-
man yaqtarif h.asanatan nazid lahû fîhâ h.usnan.
E Frånsida, centrum: Gud är den ende. Gud är den evige. Han avlar inte barn, 
inte heller är han född. Ingen är som han (112:1-4). Transkription: allâhu ’ah.adun 
allâhu ’s.-s.amad.u lam yalid wa-lam yûlad wa-lam yakun lahû kufûwan ah.adun.
F Muhammad är Guds sändebud (48:29). Transkription: Muh.ammadun rasûlu ’llâhi.
G Gud välsigne honom och give honom frid! Transkription: s.allâ ’llâhu calayhi 
wa-sallama.
H På befallning av emir al-Amin Muhammad, son till de troendes furste. Tran-
skription: mimmâ ’amara bihî ’l-’amîru ’l-’Amînu Muh.ammadun ibnu ’amîri ’l-
mu’minîna.
I Frånsida, omskrift: Muhammad är Guds apostel (48:29), sänd från Gud med rätt 
vägledning och gudstro, för att den - trots månggudadyrkarnas avsky - skall segra 
över all annan tro (9:33). Transkription: Muh.ammadun rasûlu ’llâhi ’arsalahû bi’l-
hudâ wa-dîni ’l-h.aqqi li-yuz.hirahû calâ ’d-dîni kullihî walaw kariha ’l-mushrikûna.
J [Detta mynt är slaget] På befallning av emiren al-Ma’mun cAbdallah, son till 
de troendes furste. Transkription: mimmâ ’amara bihî ’l-’amîru ’l-Ma’mûnu cAbdu 
’llâhi ’bnu ’amîri ’l-mu’minîna.
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K De som är förföljda har tillåtelse att kämpa, ty man har gjort dem orätt. Gud 
kan verkligen hjälpa dem! (22:39/40). Transkription: ’udhina ’lladhîna yuqâtalûna 
bi-’annahum z.ulimû wa-’anna ’llâha calâ nas.rihim la-qadîrun.
L Han som bekräftar Guds religion, försvararen av Guds profets familj. Tran-
skription: al-mu’ayyidu li-dîni ’llâhi, al-muntas.iru li-’âli rasûli ’llâhi.
M Är den mer värd att följas, som vägleder till sanningen eller är det den som 
inte vägleder utan själv blir ledd? Hur är det fatt med er, såsom ni använder ert 
omdöme? (10:35/36). Transkription: ’a-fa-man yahdî ’ilâ ’l-h.aqqi ’ah.aqqu ’an yut-
tabaca ’a-man lâ yahdî ’illâ ’an yuhdâ fa-mâ lakum kayfa tah.kumûna.
N Frånsida, centrum: Hjälp från Gud och en nära förestående seger, ge de troende 
detta glada budskap! (61:13). Transkription: nas.run mina ’llâhi wa-fath.un qarîbun 
wa-bashshir il-mu’minîna.
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Deviserna på medaljer  
slagna över Karl X Gustavs tåg  

över Lilla och Stora Bält

Peter Sjökvist

Det var år 2008 exakt 350 år sedan Karl X Gustavs tåg över Bält och den därpå 
följande freden i Roskilde, då bland annat Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge 
blev svenska, och den svenska stormaktstiden kulminerade. Detta faktum ägnades 
väl en och annan tidningsartikel, och till och med bok, men den mer storvulna upp-
märksamheten uteblev tack och lov, till skillnad från tidigare årsdagar. Den danska 
indignationen över den hårda freden och den därav alstrade revanschlusten låg ju 
bakom de tre kommande krigen under åren 1675–1679, 1700 och 1709–1710, med 
stora lidanden som följd. Men det ligger helt säkert också något i Lars Olof Lars-
sons ord om händelsen:

Betraktad genom 1900-talets småsvenskt alliansfria glasögon blir självfal-
let Stormaktstidens politik närmast brottslig och förpassad till fördömelsens 
skamvrå. Med samma värdeskala blir Karl Gustavs beslut att föra sin armé 
över de frusna danska Bälten närmast skamligt i sin framgångsrika djärvhet; 
det kunde ju ha slutat i en total katastrof.1

Inte desto mindre är det viktigt att vi minns dessa händelsers betydelse både för 
samtiden och för eftervärlden. Det var något märkvärdigt som hade ägt rum de där 
vinterdagarna i början av 1658. Det insåg man genast. Att en hel armé tagit sig över 
havet genom att gå över isen på detta sätt, och därigenom fullkomligt överrumplat 

1 Larsson 2007, s. 81 f.

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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fienden, väckte enorma associationer, och uppmärksamheten över företaget lät inte 
vänta på sig. Få händelser i den svenska historien har därför blivit mer kända och 
mytomspunna. Till detta bidrog säkerligen till stor del den svenska propagandan  
som redan på ett tidigt stadium utnyttjade händelsen för att visa att den svenske 
kungen åtnjöt Guds eget särskilda beskydd.2 Det rör sig om panegyrisk diktning, 
historieskrivning, predikningar, krigsrelationer, målningar, kopparstick, etc. Dess-
utom finns medaljer. åtminstone sju sådana slogs över detta tema3, och det är att 
tolka de tre olika latinska deviserna på dessa, utifrån deras litterära, historiska och 
idéhistoriska sammanhang, som är avsikten med föreliggande uppsats.4 

Jämförande utblickar kommer främst att göras till samtida latinsk litteratur. An-
ledningarna till att latinet står i fokus är flera, men viktigast är att det fortfarande 
under det sena 1600-talet är det viktigaste litteraturspråket i Sverige. Tar man inte 
hänsyn till det hamnar man på väldigt hal is, om vitsen tillåts, och konsekvenserna 
blir i regel ödesdigra. Vi finner ett alltför tydligt exempel på detta i det som Lars 
Ericson Wolke, en specialist på Stormaktstidens historia, skriver i sin nyligen ut-
komna bok om Tåget över Bält:

… vid sidan av Stiernhielm är det ingen annan svensk författare som griper 
pennan inspirerad av det djärva tåget över isen. Tystnaden är närmast anmärk-
ningsvärd. Först ett sekel efter händelserna skildrades de av hyllande poeter.5

Det som sägs är inte bara missvisande, utan direkt fel. Det är alltså mycket enkelt 
att förklara författarens förvåning; detta kommer att bli nog så tydligt i det föl-
jande. Till Ericson Wolkes försvar skall dock sägas att han knappast är ensam om 
att ha förbisett det latinska materialet vid arbete med 1600-talet, hur omöjligt ett 
sådant förfarande än borde vara. Dessutom har han uppenbarligen missförstått en 
ganska otydlig passage på ämnet i en uppsats av Bernt Olsson där svenskspråkig 
poesi från perioden behandlas.6

Men innan vi går in mer specifikt på medaljtexterna, skall vi kortfattat repetera 

2 Ordet propaganda innebär visserligen en anakronism använt på material från mitten av 1600-talet. 
Inte desto mindre är det träffande som beskrivning av den tidens ansatser att förmedla sociala och 
politiska värden. Jfr Burke 1992, s. 19 och 219. 
3 Hildebrand 1874, s. 349–351.
4 I en tidigare artikel har Fred Sandstedt behandlat allegoriska bildmotiv på medaljer och kopparstick 
som rör Karl X Gustavs krig. Se Sandstedt 1986.
5 Ericson Wolke 2008, s. 203.
6 Olsson 1984, s. 97 f.

peter sjökvist
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både anledningen till att den svenska armén befann sig i Danmark vid denna tid, och 
vad som hände där för nu alltså nästan exakt 350 år sedan.7

Vägen till Bälten
Avgörande här var hur den tidigare konflikten länderna emellan hade slutat. Freden 
i Brömsebro 1645 hade ju varit en enorm framgång för Sveriges del. Bland annat 
Jämtland och Härjedalen blev då svenska, och hos danskarna låg revanschlusten 
och pyrde sedan dess. Vid Sveriges ansträngda läge under våren och sommaren 
1657 såg de tillfället erbjuda sig. Den svenska armén var upptagen med sin krigfö-
ring i Polen, som hade inletts under sommaren 1655, och som var ett led i Sveriges 
under Karl X Gustav växande ambitioner och önskan om en starkare position i 
kustområdet runt Östersjön. Alltsedan angreppet hade polackerna dock dragit sig 
undan och ett riktigt avgörande uteblivit. När Ryssland efter ett tag gick in i kriget 
på Polens sida försämrades situationen avsevärt. Våren 1657 utbröt dessutom en 
allmän folklig resning mot svenskarna i Polen, och Karl X Gustav tvingades reti-
rera från sina positioner. Då anföll Danmark. I juni gick danska trupper in i den 
svenska provinsen Bremen. Men den svenske kungen stod inte handfallen. Anfal-
let var väntat, och den svenska armén tågade genast västerut genom Mecklenburg. 
Den drev inte bara de danska trupperna i Holstein på flykten och återtog Bremen, 
utan ryckte sedan vidare upp genom Schleswig och in i Jylland. I oktober stod 
svenskarna vid den enligt ryktet ointagliga fästningen Fredriksodde, vilken låg 
som ett lås mot Lilla Bält där sundet var som allra smalast. Fästningen föll efter 
en tids belägring under Carl-Gustaf Wrangels ledning, och de svenska trupperna 
gick i vinterkvarter. Men eftersom Sverige vid denna tid alltså var i krig med både 
Danmark, Polen och Ryssland, samt några med dem allierade stater, insåg Karl X 
Gustav att en snabb fred med något av länderna var av nöden. Som en skänk från 
ovan blev vintern detta år ovanligt kall.

Övergångarna
Marschen över isen från Jylland till Fyn över Lilla Bält ägde rum den 30 januari 
1658. De stora framgångarna i striderna med danska förband på Fyn väckte snabbt 

7 Ett tecken på vår tids fascination över tidsperioden är onekligen det stora antal populärvetenskap-
liga verk som behandlar den. Flera av dem är dessutom författade av framstående historiker. Det föl-
jande sammandraget bygger främst på fyra av dessa, nämligen Florén 1992, s. 63 ff., Englund 2000, 
s. 187 ff., Larsson 2007, s. 58 ff. och Ericson Wolke 2008, passim.
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förhoppningar om mer. Försvaret på ön hade brutits ned med sådan hastighet att 
idén att fortsätta marschen mot Själland över Stora Bält genast föddes. Den första 
etappen, den som tillryggalades i mörkret natten till den 6 februari mellan Fyn och 
Langeland, visade sig bli den värsta. Då rådde töväder, och man visste att isen var 
på väg att gå upp. Plusgraderna gjorde att den var täckt av vatten och slask, och 
det hände att manskap gick igenom och drunknade i det iskalla vattnet. Framåt 
morgonen hade dock temperaturen börjat sjunka. På stadigare is gick därför armén 
samma eftermiddag över den längsta och farligaste delen av Stora Bält, den mel-
lan Langeland och Lolland. Hjälpta av kylan och dagsljuset tågade den över utan 
förlust av varken människor eller djur. Även där gick det snabbt att få försvaret att 
ge vika. Efter att ha gått över det smala sundet på isen mellan Lolland och Falster, 
korsade armén onsdagen den 10 februari sedan det halvmilsbreda sundet mellan 
Falster och Själland. Vad som mötte på andra sidan den gången var en dansk dele-
gation. Fredrik III ville förhandla, och som vi vet kom han att tvingas till enorma 
eftergifter. När svenskarna ett tag senare stod bara några få mil från Köpenhamn 
fick Danmark genom freden i Roskilde den 26 februari 1658 lämna ifrån sig nästan 
hälften av sitt territorium.

Högt spel
Att det skulle innebära ett stort risktagande att marschera med hela den svenska 
armén över isarna på Stora och Lilla Bält stod klart för de inblandade redan från 
början. Flera av de högsta militära ledarna var också mycket skeptiska till idén. Det 
var ju inget litet avstånd de skulle tillryggalägga. Bara tåget över Stora Bält innebar 
att färdas på is en sträcka av nästan 18 kilometer, en is som dessutom var bedräglig 
på grund av den närmast föregående tidens blidväder. Det var bokstavligen fråga 
om att vinna eller försvinna. Under sin tid som svensk rikshistoriograf författade 
den framstående tyske juristen och historikern Samuel Pufendorf (1632–1694) ett 
mäktigt historieverk över Karl X Gustavs gärningar, nämligen De rebus a Carolo 
Gustavo Sveciae rege gestis (1696, ’Om de gärningar som utfördes av Sveriges 
Konung Karl Gustav’). I denna framställning betonar författaren motsättningen 
mellan officerarnas åsikter och konungens. De förra hade betonat företagets risker, 
men Karl X Gustav lockades av den ära som skulle följa om det lyckades:

[Dixerunt] Salutem Sveciae in hoc exercitu consistere, et ubi secus quid acci-
dat, praeter inglorium exitium etiam apud posteros infamiam secuturam, velut 
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per vesanam audaciam caeco impetu in barathrum praecipitantes … Enimvero 
Rex invitantem occasionem sequi eo gloriosius ducebat, quo rariora ejusmodi 
expeditionum exempla in omni retro memoria occurrunt.8

[De sade] att Sveriges välbefinnande bestod i denna armé, och att om något 
skulle gå illa, skulle förutom en ärelös undergång till och med vanära följa 
hos eftervärlden, liksom om de i vanvettig våghalsighet störtade rakt ned i 
avgrunden i ett utsiktslöst anfall … Konungen ansåg det sannerligen vara 
desto mer ärofullt att följa det inbjudande tillfället, ju mera sällsynt exempel 
på krigsföretag av detta slag påträffades i all tidigare historia.

Att de invändningar som framfördes mot företaget var helt rimliga är lätt att kon-
statera. Man kan visserligen anta att det låg i Pufendorfs intresse att skildra per-
sonerna runt Karl X Gustav som mer tveksamma och försiktiga. Kungens ära var 
det centrala, och omgivningens motstånd framhäver då hans egen insats. Att om-
givningen hade starka skäl för sin ståndpunkt står likväl klart. Det handlade om ett 
spel med mycket höga insatser.

Karl X Gustavs uppbrott från Nyborg [på Fyn] har skett på vinst och 
förlust. Han hade i Nyborg ingen kunskap om isens styrka den 5 februari 
mellan Fyen och Låland. Isen på Stora Bält ligger icke som isen på en insjö 
orubblig under veckor och månader. Inga hållbara kalkyler kunna göras ens 
för morgondagen. Storm, tö och ström kunna göra isen ofarbar på några 
timmar.9

Om isen höll så att den svenska armén kunde ta sig ända till Själland skulle dans-
karnas läge blir desperat och Sverige stå inför en lysande seger. Det förstod man. I 
värsta fall skulle isen ge vika under allt manskap och katastrofen vara ett faktum. 
Vilka tankar som då skulle väckas beskrev Peter Englund i sin stora populärveten-
skapliga bok om Karl X Gustav:

Alla skulle de bli slukade av Bältens vågor precis som Faraos armé en gång 
slukats av Röda havets, i en katastrof som skulle vara lika gammaltestament-
lig i sina associationer som i sin skala.10

8 Pufendorf 1696, s. 371 f.
9 Weibull 1953–1954, s. 193.
10 Englund 2000, s. 562. Englund 2000, s. 562.
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I slutändan handlade det ändå om en enorm chanstagning, och när det gäller inci-
tamenten för Karl X Gustavs beslut är Pufendorfs berättelse övertygande. Den ära 
som skulle vederfaras kungen om spelet lyckades vägde tungt.11 Den skulle dess-
utom till viss del komma att dölja dumdristigheten.

Bragden
Isen höll alltså, och Sverige slöt strax därefter sin förmodligen mest förmånliga 
fred någonsin. Till den svenska propagandan passade allt detta perfekt. Nu ville ju 
furstepanegyrikens upphovsmän givetvis alltid, om möjligt, ha ett gott material att 
utgå från. Fanns det inte, då hittade man på, vände till och överdrev. Denna kritik 
mot genren fanns redan under antiken.12 Men när det gäller vad Karl X Gustav hade 
åstadkommit genom tåget över Stora och Lilla Bält är tonen en annan. Här hade 
något makalöst verkligen hänt.13 Det skildras där inte som bara en i raden av segrar 
och framgångsrika företag. Tvärtom, denna händelse utgjorde i sig själv ett bevis på 
att Gud stod på Karl X Gustavs och den svenska arméns sida. Jämförelsen med be-
rättelsen om det judiska folkets tåg genom Röda havet och Faraos armés undergång, 
såsom det skildras i Gamla testamentet, hade varit oundviklig om isen hade brustit, 
just som Englund påpekade. Nu väckte händelsen genast typologiska associationer 
till samma berättelse, men åt andra hållet, så att säga. På samma sätt som naturen 
hade hjälpt Guds eget folk att fly från de egyptiska arméerna, hade den nämligen 
hjälpt svenskarna, Guds nya utvalda folk, och dess ledare, Karl X Gustav, till seger 
i deras rättfärdiga sak.14 I ett poetiskt verk av en Nicolaus Jonae Salanus, enligt 

11 Jfr Englund 2000, s. 558 f. Jfr Englund 2000, s. 558 f.
12 Se exempelvis Plutarkos  Se exempelvis Plutarkos De adulatore et amico 56 F.
13 Jfr orden av lektorn vid gymnasiet i Strängnäs Laurentz Fredrik Peringer (1613–1687): Nam prius 
haud viso: Calcatas transiit undas, / Uno anno totam BIS superat daniam. ’Ty det har aldrig tidigare 
skådats: han korsade vågorna genom att gå på dem, på ett enda år besegrade han hela Danmark två 
gånger’ (Peringer 1660, fol. B2v). Att man även i propagandan kan särskilja nyanser ser man också 
i ett exempel som Burke anför från Frankrike. Vid denna tid kom där en särskild krigshändelse 
att väcka likartad beundran som det som gällde Tåget över Bält. Även där hade naturens hinder 
övervunnits på ett makalöst sätt. Detta gällde Övergången av Rhen 1672, där de franska soldaterna 
hade simmat över. Här hade Ludvig XIV enligt propagandan till och med överträffat Caesar, eftersom 
denne använt sig av en bro i ett likartat fall. Gärningen fick självaste flodguden att förskräckt darra 
inför kungens tapperhet. Burke 1992, s. 92 f.
14  Svenskarna som Guds utvalda folk är ett mycket vanligt nationalistiskt tema vid denna tid. Liknande   Svenskarna som Guds utvalda folk är ett mycket vanligt nationalistiskt tema vid denna tid. Liknande 
föreställningar om det egna folket fanns också i flera andra europeiska länder. Se exempelvis Ekedahl 
1999, i synnerhet s. 18 ff. och 68 ff., Ericsson 2002, s. 124 ff., samt Helander 2004, s. 408 ff., med 
referenser. Symptomatiska är några år senare Schultzes ord angående Karl X Gustavs död: Cecidit 
corona de capite nostro: Lumen in Israël exstinctum est (’Kronan har fallit från vårt huvud. Ljuset i 
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information på titelsidan färdigt redan i slutet av mars 1658, utbrister Calliope, i en 
dialog mellan henne och Thalia:

Israel ut siccus per concava gurgitis ivit, 
Siccis sic Svecus pedibus super aequora transit.15

På samma sätt som israeliterna gick torrskodda genom  
strömvirvlarnas djup, så gick svenskarna över havet med torra fötter.

Erik Lindschöld (1634–1690, före adlandet 1669 med namnet Lindeman), sedemera 
mycket framstående ämbetsman i Karl XI:s tjänst, skrev i sin ungdom en dikt med 
anledning av Karl X Gustavs tåg över Bält. Där återfinner vi samma tanke:

Non vos, Isacides, divina potentia solos,
   Nos quoque praesenti nobilitavit ope:
Illinc seu gemini, sublimia flumina, muri
   Erecta, et sicco sunt vada tacta pede.
Pensilis hinc fornix et pons christallinus undas
   Induit; insuetum his imposuitque jugum;
 /- - -/
Utraque gens victis illustrior hostibus egit,
   Utraque gens terris ditibus aucta fuit.
Quaeris, cur similes referant miracula casus?
   Utraque, gens nixa est, utraque causa, Deo.16

Den gudomliga makten har inte bara skänkt er ära, ni ättlingar av Isak,
   den har också skänkt oss ära genom sitt nuvarande bistånd.
Där reste sig de höga vattenmassorna likt två murar,
   och havsbotten vidrördes med torra fötter.
En svävande triumfbåge och en bro av kristall bildas av vågorna här,
   och lägger sitt ovanliga ok på dessa.
 /- - -/
Båda folken blev mer berömda efter att ha besegrat fienden,
   och båda folken blev rikare och expanderade med fruktbara marker.

Israel har släckts’). Schultze 1660, fol. E2r.
15 Nicolaus Jonae Salanus 1658, fol. B3v. Nicolaus Jonae Salanus 1658, fol. B3v.
16 Lindschöld, citerad efter Hanselli 1866, s. 236. Lindschöld, citerad efter Hanselli 1866, s. 236.
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Frågar du varför dessa mirakler berättar om likadana öden?
   Båda folken, och båda ärendena, stöder sig på Gud.

Tåget över Bält kom till och med att anföras som stöd för rimligheten i den bibliska 
berättelsen om Moses och det judiska folkets tåg igenom Röda havet. Detta sker i 
en panegyrisk dikt av Christian Cassius (d. 1699), professor eloquentiae et poëseos 
i Lund, några år efter Karl X Gustavs död:

 Felicem Dominum, cui pontem fabricat aether,
 Cui placidam ventis sese exhibet Amphitrite!
 Quis nunc Abramidas Erythraei flumina Ponti
 Divisisse neget pedibusque exisse reductis?
 Quis gressus stupeat siccos, glacialibus undis
 Dum trepidas, Nymphasque doces servire marinas?17

 Lycksalige Herre, för vilken himlen tillverkar en bro,
 för vilken Amphitrite [havet] visar sig stillsam med sina vindar! 
 Vem skulle nu förneka att Abrahams ättlingar klöv Röda havets 
 vattenmassor och tågade ut genom dem med orörda fötter? 
 Vem skulle förundras över de torra stegen, när du skyndar fram på de
 frusna vågorna och lär havsnymferna att tjäna dig?

Kungen själv var tvärsäker på Guds beskydd, och han var inte sen att framhålla det 
i förhandlingarna med danskarna.18 Vi skall återkomma till detta tema nedan. Tåget 
gav eko i hela Europa.19 Det ansågs som en helt enastående bragd. I Pufendorfs re-
lation betonas föga förvånande det märkvärdiga i företaget. När han i sin berättelse 
förekommer hur situationen skulle komma att lösa sig för Karl X Gustav i Danmark 
skriver han: Enimvero curam Regis praevertebat fati benignitas, quae pronam in 
Daniam viam isti muniebat (’Ödets välvilja övervann sannerligen Konungens be-
kymmer, eftersom den byggde en väg åt honom rakt in till Danmark’).20 Idén åter-
kommer på flera ställen. Lite senare i texten framhåller Pufendorf dels hur unik 
gärningen var i ett historiskt perspektiv, dels hur isen frusit med en förvånande 
snabbhet. Att ’ödets välvilja’ har bistått kungen ligger självfallet underförstått även 

17 Cassius [1670?], fol. D2v. Cassius [1670?], fol. D2v.
18 Englund 2000, s. 570. Englund 2000, s. 570.
19 Jfr Ericson Wolke 2008, s. 130 f. Jfr Ericson Wolke 2008, s. 130 f.
20 Pufendorf 1696, s. 367. Pufendorf 1696, s. 367.
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här. I det följande citatet avses specifikt övergången över Lilla Bält: 

Caeterum transitus iste per glaciem eo memorabilior fuit, quod non solum 
similem nulla retro historia tradat, sed et quia idem eo ipso loco fiebat, ubi 
praecedente die Martis nudum aequor fuerat, cum Rex sequenti die Saturni 
toto cum exercitu transiret, fluido elemento qua tridui spatio in tantam firmi-
tatem indurato.21

Denna övergång över isen var desto mer minnesvärd, inte bara eftersom tidi-
gare historieskrivning inte kan förtälja om något liknande, utan också efter-
som det därtill skedde på just det ställe, där det under den föregående tisdagen 
hade varit öppet hav. Men när konungen gick över med hela hären den föl-
jande lördagen, hade det flytande elementet stelnat och fått en väldig styrka 
där på bara tre dagar.

På ett liknande sätt hade också Johann Pommeresch (1624–1689), professor i juridik 
i Greifswald, formulerat saken i ett panegyriskt tal efter Karl X Gustavs död 1660:

[Insulae] Aditae non classe, sed per concretas ex insolito, et ab aliquot sae-
culis non viso frigore, et calcatas undas, ipsa propemodum natura leges suas 
immutante, ut CAROLO GUSTAVO incomparabilem ex devicta Dania tri-
umphum, mox innumeris potiorem triumphis ex Pace data palmam, stupente 
Europa, necteret [providentia].22

Öarna intogs inte med hjälp av någon flotta, utan genom att man gick på 
vattnet, som stelnat på grund av en kyla så ovanlig att den inte setts på flera 
århundraden, liksom om själva naturen hade ändrat sina lagar, så att Försynen 
virade en ojämförlig triumfens lagerkrans åt Karl Gustav över det besegrade 
Danmark och strax genom otaliga triumfer gav en än större seger i den fred 
som slöts, medan Europa häpnade häröver.

Sammalunda gjorde sedermera professorn i juridik i Lund Niclas Silfwerskiöld 
(1635–1702, före adlandet 1686 Hyltén) i ett tal ett år senare.

In quo, si quis superiora non omnino ut absurda damnaverit, nemo non fabulae 
similius quam historiae reputabit: transisse ipsum, uno eodemque semestri, 

21 Pufendorf 1696, s. 371. Pufendorf 1696, s. 371.
22 Pommeresch 1660, fol. E2v.
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sine navi, novum fabricante pontem hyeme, ex Fyonia in Zelandiam; et quod 
ultimum votorum illius fuit, stipulatis tot in perpetuum, quas supra memora-
vimus, provinciis, aeternam, utilem, gloriosam hosti extorsisse pacem.23

Om inte någon helt förkastar det som sagts ovan såsom absurt, kommer 
många att anse det mer likt något uppdiktad än en sann historia: att han själv 
gick över från Fyn till Själland under ett och samma halvår, utan något skepp, 
på en ny av vintern konstruerad bro. Och, vilket var hans högsta bön, att han 
betingade sig så många provinser på evinnerlig tid, som vi nämnde tidigare, 
och avtvingade fienden en evig, nyttig och ärorik fred. 

Erik Dahlbergh
Nu var det ju flera som ville vara med och ta åt sig av äran för företaget. Som bekant 
har Erik Dahlbergh utövat ett betydande inflytande på tidigare historieskrivnings 
bild av händelseförloppet, dels genom sin egen dagbok, dels genom sina berättelser 
om händelseförloppet till Pufendorf för användning i det ovan nämnda arbetet om 
Karl X Gustav. 

Det var alltså länge Dahlbergh som ansågs vara den verklige mannen bakom 
tåget över Bält. Genom målande bilder i dagböckerna hade han gjort övertygande 
intryck angående sin egen avgörande insats i företaget; han hade bland annat be-
dömt isens hållfasthet och sedan ridit i spetsen för hären. Den gamla synen på 
Dahlberghs betydelse vid Bält återspeglas bland annat på Svenska Akademiens 
första minnespenning över framstående svenskar från 1786. Medaljen var ägnad 
just Erik Dahlbergh, och på den läses devisen, ett citat från Horatius’ Carmina 
2.19.17, Tu flectis amnes tu mare barbarum (’du tvingar floderna och det vilda havet 
att tåla ditt välde’). Som Bo Svensén har visat så hade idégivaren, Gudmund Jöran 
Adlerbeth, också noterat ett alternativt lämpligt citat från klassikerna, nämligen 
Ovidius’ Ex Ponto 4.10.60: nec patitur vires aequor habere suas (’det [el. han] låter 
inte havet ha kvar sina krafter’).24

Det har emellertid för länge sedan påvisats att Dahlberghs dagbok är uppenbart 
tendentiös. Viktigt för honom var, både i dagboken och i relationerna till Pufendorf, 
att framhålla sig själv och sin egen insats. Detta var en del i skapandet av bilden av 
sin person, och då drog han sig varken för överdrifter eller, har det visat sig, rena 

23 Silfwerskiöld 1661, fol. F1r. Silfwerskiöld 1661, fol. F1r.
24 Svensén 1995, s. 367 f. Svensén 1995, s. 367 f.
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lögner. I stort har personen bakom tåget över Bält varit kungen själv, även om Dahl-
bergh visst deltog och betroddes med i sammanhanget viktiga uppgifter.25

Medaljtexterna
De medaljer som slogs över händelsen bygger alltså alla på idén om Karl X Gustav 
som Guds utvalde.26 Det handlar om tre olika deviser som, trots att de är korta, har 
åtskilligt att meddela om den ideologiska grunden till tidens svenska furstepanegyrik 
och dess återbruk av citat från klassiska författare. Dessutom illustrerar de, som vi 
skall se, den nära samhörigheten mellan de olika konstarterna i tidens propaganda.

På sex av medaljerna återfinns på åtsidan Karl X Gustavs bröstbild, samt stan-
dardfrasen Carolus Gustavus, Dei Gratia Svecorum, Gothorum, Vandalorum Rex 
(’Karl Gustav, med Guds nåde svears, göters och venders konung’), med en viss 
varierande ortografi och ett olika antal förkortningar. På den sjunde (nr 31 hos Hil-
debrand) är texten i stället Carolus Gustavus Dei Gratia Rex Sveciae (’Karl Gustav, 
med Guds nåde Sveriges konung’). Samma devis, återigen med vissa varianter i 
ortografin, återkommer på frånsidan på inte mindre än fem av medaljerna. Låt oss 
således börja med den.

     1. NATURA HOC DEBUIT UNI – 
Denna hjälp var naturen skyldig att ge en enda man27

25 Uppgörelsen med äldre historieskrivning sker främst i Weibull 1953–1954. Uppgörelsen med äldre historieskrivning sker främst i Weibull 1953–1954.
26 Jfr Sandstedt 1986, s. 77 ff. och Ekedahl 1999, s. 78 ff. Jfr Sandstedt 1986, s. 77 ff. och Ekedahl 1999, s. 78 ff.
27 Översättningen följer Emanuel Svenbergs förslag. Svenberg utförde svenska översättningar till alla la-
tinska bidrag i Hildebrands två volymer. Materialet förblev opublicerat, men de latinska texterna med Sven-
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Vid de två första numren i Hildebrands förteckning där denna devis används anges 
Johan Georg Breuer (verksam ca 1658–1684) som gravör, och i de andra fallen Ar-
vid Karlsteen (1647–1718). Den senares medaljer, bland annat den på bilden ovan 
återgivna, slogs på Karl XI:s befallning först ca 1695.28 De fem medaljernas frånsi-
dor avbildar alla hur de svenska trupperna på isen går över Stora Bält. Men medan 
Breuers trupper vandrar ganska oordnat i en lång kolonn, är den svenska armén på 
Karlsteens medaljer ordnad på ett symmetriskt sätt som känns bekant. Om vi jämför 
dem med Willem Swiddes (ca 1660–1697) kopparstick över Tåget över Bält i Pu-
fendorfs historieverk29, förstår vi varför.

bergs översättningar har nyligen överförts till elektronisk form. Resultatet gjordes tillgängligt på hemsidan 
för Uppsala Universitets myntkabinett under 2008. Det är Svenbergs översättningar som används i förelig-
gande arbete, med något mindre undantag, för latinska medaljtexter från Hildebrands förteckning.
28 Stenström 1944, s. 192 och 307 f. Stenström 1944, s. 192 och 307 f.
29 Kopparsticket med titelinledningen:  Kopparsticket med titelinledningen: Expeditio Gloriosa Potentissimi Regis Svecorum Caroli 
Gustavi…, i Pufendorf 1696.

peter sjökvist

Kopparstick av Willem Swidde i Samuel Pufendorfs De rebus a Carolo Gustavo  
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Helt klart är bilderna släkt, och detta har också påpekats av Stenström i hans 
avhandling om Karlsteens liv.30 Kopparsticket utfördes redan 1689, och enligt upp-
gift på sticket skedde det efter teckningar gjorda av Erik Dahlbergh. Men denne låg 
också bakom Johan Philip Lemkes (1631–1711) målningar utförda för Drottning-
holms slott under 1690-talet. Och även där är Tåget över Stora Bält skildrat på ett 
sätt som har stora likheter med medaljen.

Om detta innebär att Dahlbergh var aktivt inblandad i utformandet även av denna 
medalj, vilket Stenström antyder, kan vi i detta sammanhang endast spekulera i. 
Helt klart är i vilket fall att det är Dahlberghs motiv som används.31 Därigenom ges 
här ett mycket konkret exempel på konstarternas samverkan och ömsesidiga influ-
enser i samtida propagandaalster.32

30 Stenström 1944, s. 193. Stenström 1944, s. 193.
31 Utkast i skissform fi nns bevarade i Erik Dahlbergs samling i Riksarkivet (vol. C, 1–2). Utkast i skissform finns bevarade i Erik Dahlbergs samling i Riksarkivet (vol. C, 1–2).
32 Jfr Burke 1992, s. 31 ff. och 80. Jfr Burke 1992, s. 31 ff. och 80.

Målning av Johan Philip Lemke på Drottningholms slott. Foto: Hans Thorwid / 
Nationalmuseum, Stockholm. (Bilden är beskuren.)
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Om vi då går till själva devisen, kan vi konstatera att dess pregnans är påtaglig. 
Ett ord på sex bokstäver följt av ett på tre, därefter ytterligare ett på sex och ett 
på tre. Kontrasten mot de många ord som behövs för den svenska översättningen 
är talande. På en av medaljerna följs den av de förklarande orden: TRANSITVS 
GLORIOSVS MARIS BALTICI D[IE] 7 FEB[RUARII] A[NN]O 1658 (’den ärorika 
övergången över Baltiska havet, den 7 februari år 1658’). Utvaldhetstemat antyddes 
ovan, och det är inte svårt att se att det är detta som är idén bakom frånsidans devis. 
Lika lite är det en slump att det lyfts fram i detta sammanhang. 

När Axel Strindberg i det mycket lästa arbetet Bondenöd och Stormaktsdröm 
karaktäriserar det idégods som låg bakom den bild av Gustav II Adolf som spreds 
under det 30-åriga kriget konstaterar han med välfunnen syrlighet:

Både kristna och hedniska, israelitiska och götiska sagoskatter och fornhisto-
riska äventyrsberättelser fick duga som stimulans för det vidlyftiga krigsföre-
taget. Gustav Adolf är den gudom, för vilken de flesta av denna tids profeter 
ödmjukt frambär sina av götisk teologi späckade läror … Tiden går, och han 
blir varken gud eller människa; han blir ett sagans vidunder, som bibelns 
profeter utsett till världens bestraffare, en Herrens väldige hämnare; han blir 
göt, en viking med lejonhud till naveln, en anomali som släktats på Noa och 
Magog.33

Författarens patos och stilistiska briljans bidrar onekligen till passagens effekt, men 
dess poäng är inte desto mindre viktig. När det gällde att legitimera de stormakts-
tida krigsföretagen hämtade man sitt stoff från flera olika håll, med den göticistiska 
ideologin och gamla testamentet som huvudsakliga källor.34 Och utifrån vårt sentida 
perspektiv kan vi slå fast att ärendet var viktigare än idémässig stringens och åt-
skillnad. Som vi såg ovan, var i fallet med Karl X Gustavs tåg över Bält emellertid 
parallellen till den gammaltestamentliga berättelsen om judarnas flykt från Egypten 
genom Röda havet det självklart ledande tolkningsmönstret. Det handlade ju i båda 
fallen om ett exceptionellt ingripande från naturens sida i ett prekärt läge. Eftersom 
Moses hade varit utvald, måste ju Karl X Gustav också ha varit det. Men kopplingen 
till Gamla testamentet hade en lång tradition att falla tillbaka på.

Föga förvånande finner man utan problem exempel på denna tanke i samtida 
propagandaalster. Men det skall också nämnas att danskarnas uselhet där givetvis 

33 Strindberg 1988, s. 47 f. Strindberg 1988, s. 47 f.
34 Jfr exempelvis Helander 2004, s. 398 ff. och Larsson 2007, s. 135 f. Jfr exempelvis Helander 2004, s. 398 ff. och Larsson 2007, s. 135 f.
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hade stärkt svenskarnas sak i de styrande makternas ögon. De hade ju brutit freden 
genom att angripa Sverige, som vi såg ovan. I åminnelsetalet över Karl X Gustav 
från 1660 av konrektorn vid skolan i Stettin Daniel Schultze (d. 1681) inleder den 
aspekten en passage på ämnet, vilken avslutas med ett stiligt men lätt justerat citat 
från den senantike romerske poeten Claudianus:

… tota natura cum elementis contra Danorum tunc perfidiam se armavit, im-
petuosissimique maris Baltici sinus glaciem induti pontem nostro Regi prae-
buere; ut idcirco haud immerito cum Claudiano ingeminem:

 O nimium dilecte Deo, cui militat aequor,
    Et conjurati veniunt ad classica venti.35

… hela naturen med sina element beväpnade sig då mot danskarnas löftes-
brott, och det Baltiska havets våldsamt stormande havsbukter belades med is 
och erbjöd en bro för vår konung. Därför skulle jag med Claudianus med rätta 
kunna utropa:

 O du som är så högt älskad av Gud. För dig strider havet, och till dig  
 kommer de sammansvurna vindarna när stridssignalen ljuder. 

I Pufendorfs verk över Karl X Gustav finns tillsammans med Swiddes ovan visade 
kopparstick över Tåget över Bält bland annat en panegyrisk dikt av Johan Bergen-
hielm (1629–1704). Dess två sista rader uttrycker även de kortfattat det som natu-
rens bistånd till kungen måste betyda. Gud höll den svenske konungen särskilt kär:

Esse DEO carum quis post haec ambiget illum
   Naturae illustrat quem famulantis opus.

Vem betvivlar efter detta att Gud håller denne man kär, 
   åt vilken den tjänstvilliga naturens verk skänker glans.

Varför Gud höll honom kär i synnerhet, och varför naturen under Guds styre alltså 
var skyldig att bistå endast honom, får vi klart för oss genom sätta in nästa medalj-
text i sitt sammanhang.

35 Schultze 1660, fol. C2r. Citatet är ett sammandrag av raderna 96–98 i Claudianus’ panegyrik över  Schultze 1660, fol. C2r. Citatet är ett sammandrag av raderna 96–98 i Claudianus’ panegyrik över 
Kejsar Honorius’ tredje konsulat. Ordet aether (himmel, väder) hos Claudianus har ändrats till aequor 
(hav).
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2. INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA – 
För dygden är ingen väg ofarbar

Medaljen i fråga, nummer 30 hos Hildebrand, göts av Peter van Abele i Amsterdam. 
Som vi ser på bilden ovan framställs på frånsidans bild Karl X Gustav sittande på 
en gående häst, och staden Roskilde skymtar i bakgrunden.

Dess devis är, som Emanuel Svenberg noterat, ett direkt citat från Ovidius’ me-
tamorfoser 14.113.36 På medaljen följs texten av tidsangivelsen AN[N]O 1658, dvs. 
året för tåget över Bält. En mycket kort kommentar till dess återbruk av Ovidius’ 
ord gjordes senare av samme Svenberg i en artikel om hur latintexter citerades på 
svenska kungamedaljer. Frågeställningen var en direkt följd av hans eget arbete 
med översättningarna av dem, som nämndes i en not ovan. Han konstaterar: ”Hos 
Ovidius … är det Sibyllan, som talar dessa ord till Aeneas, vilket väl implicerar, 
att medaljinskriften vill likställa Karl X Gustav med den antike hjälten”.37 Detta är 
onekligen korrekt, men gör knappast citatet rättvisa. När vi i högre grad tar hänsyn 
till ursprungskontexten blir det möjligt att urskilja flera viktiga nyanser. Dessutom 
förbigår Svenberg samtidens anledningar till att just detta citat från Ovidius valdes. 
Vad betyder det, kort sagt, i den nya kontexten, med hänsyn tagen också till det 
ursprungliga sammanhanget?

36 På grund av den sentensartade formen fi ck det i viss mån också ett eget liv som ordspråk. Se  På grund av den sentensartade formen fick det i viss mån också ett eget liv som ordspråk. Se 
Walther, 12739.
37 Svenberg 1983, s. 198. Svenberg 1983, s. 198.
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Citatet från Ovidius förekommer nämligen i det som brukar kallas ’den lilla 
Aeneiden’ (met. 13.623–14.580). Poeten återberättar där i avsevärt förkortad form 
händelserna i Vergilius’ Aeneid som ett led i sin aemulatio (tävlan) med den store 
föregångaren. Vårt citat återfinns där i ett parti som motsvarar berättelsen i sjätte 
boken hos Vergilius. Även om citatet är från Ovidius och skall läsas i sitt samman-
hang där, kan man således också utgå från att idégivaren till medaljtexten till stor 
del har associerat till Vergilius’ bild av Aeneas och hans öden. Detta torde i än högre 
grad gälla de läsare som kopplade citatet till Aeneas, men som inte hade Ovidius’ 
version klart framför sig.

I den senare har emellertid ganska kortfattat berättats hur huvudpersonen Aeneas 
efter en lång färd slutligen landat vid det italiska fastlandet och Cumae, den urgamla 
Sibyllans hemvist. Aeneas besöker då denna Sibylla, och ber att han skall få tillträde 
till underjorden genom Avernersjön, där man under antiken trodde att en nedgång 
dit fanns, för att få träffa sin avlidne fader Anchises’ skugga. När frågan hade ställts 
tittade Sibyllan länge i marken, och sedan svarade hon:

”magna petis,” dixit, ”vir factis maxime, cuius
dextera per ferrum, pietas spectata per ignes.
Pone tamen, Troiane, metum: potiere petitis
Elysiasque domos et regna novissima mundi
me duce cognosces simulacraque cara parentis.
invia virtuti nulla est via.”38

Du begär stora saker, sade hon, du som är så mäktig genom  
dina gärningar, vilkens hand har prövats genom svärdet,  
och vilkens pietas har prövats i eld. 
Men frukta inte, du trojan. Du skall få det du bett om. 
Med mig som ledsagare skall du få se Elysiens hus,
världens yttersta rike och din käre faders avbild. 
För dygden är ingen väg ofarbar.

Svaret blev alltså jakande, och Aeneas fick gå ned i underjorden och möta sin fader. 
Undantaget gjordes för Aeneas på grund av hans exceptionellt goda egenskaper. 
Han har visat prov på tapperhet i strid (per ferrum) och pietas (trohet, lojalitet, 
fromhet) i farans stund (per ignes). 

38 Ov.  Ov. met. 14.108–113.
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Det är alltså inte tillräckligt att, som Svenberg gjorde, bara ange att Karl X Gus-
tav motsvarar Aeneas, även om detta är korrekt och människor i vår tid tenderar att 
underskatta betydelsen av dylika jämförelser.39 Citatet är hämtat från ett samman-
hang där något oerhört händer. Sibyllan har låtit Aeneas erfara något som inte andra 
människor tillåts göra. Hon har låtit naturen göra ett undantag endast för honom, om 
man så vill, och genast ser vi kopplingen till Karl X Gustav. De på medaljen åter-
använda orden är hos Ovidius själva förklaringen till varför Aeneas vederfars denna 
utomordentliga ynnest. Han äger virtus, dygd. Det är den som gör att alla vägar är 
möjliga att färdas, också de vägar som inte är farbara av naturen.40

Att identifikationen med Aeneas inte är någon slump visar också det faktum 
att det stod andra passager ur den klassiska litteraturen till buds för medaljtextens 
idégivare på samma tema, utan att Aeneas är inblandad. Exempel på sådana är Ho-
ratius’ carmina 3.2.21 f.: Virtus, recludens immeritis mori / caelum negata temptat 
iter via (’Dygden, som öppnar himlen för dem som inte förtjänar att dö, prövar sin 
färd på en väg som förvägras andra’), och Tacitus’ Agricola 21.1: exercitus nihil 
virtuti suae invium … fremebant (’Armén vrålade att ingenting var oframkomligt 
för deras tapperhet [dygd]’). Och om de inte hade velat betona Karl X Gustavs 
dygd, skulle exempelvis något av de ovan nämnda citaten som kom att användas 
över Erik Dahlbergh ha passat alldeles utmärkt.

Aeneas’ dygd preciserades, som vi såg, några rader tidigare i Sibyllans tal hos 
Ovidius; han har visat prov på tapperhet i strid (per ferrum) och pietas (trohet, lo-
jalitet, fromhet) i farans stund (per ignes). Hos Vergilius är också Aeneas pius mer 
än något annat. Utan tvekan är det också dessa egenskaper som både idégivaren till 
medaljtexten avsåg och alla dess litterärt bildade läsare nu förknippade med Karl X 
Gustav. Kungen motsvarar inte bara Aeneas, han äger dessutom samma fantastiska 
dygder. Det är på grund av dessa som naturen stod kungen bi vid Tåget över Bält. 

Dessutom är just ordet dygd ett nyckelbegrepp, när det gäller bilden av den gode 
fursten i mitten av 1600-talet. I furstespegel-traditionen, med Erasmus’ Institutio 
Principis Christiani som humanismens viktigaste bidrag till denna genre, domine-
rar det fullkomligt. Och av dygderna är pietas den som i särskild mån anstår furstar. 

39 Jfr Burke 1992, s. 143 f. Jfr Burke 1992, s. 143 f.
40 Hos Vergilius är det emellertid Jupiters kärlek eller dygden som har gjort så att människor kan 
återvända från underjorden: … pauci, quos aequus amavit / Iuppiter aut ardens evexit ad aethera 
virtus, / dis geniti potuere. ’Några få, vilka den välvillige Jupiter har älskat, eller en lågande dygd har 
lyft upp till himlen, söner till gudarna, har kunnat göra detta.’ Verg. Aen. 6.129 ff.
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Den är ju i detta sammanhang också starkt förknippad med fromhet i kristen mening, 
dvs. en sann Gudsfruktan.41 Att detta verkligen var fallet i det svenska kungahuset 
finner vi tydliga belägg för i den samtida bildkonsten. Den starka kopplingen mellan 
dygd och ära, men också nåden som dygdens förutsättning, betonas exempelvis både 
på målningar och på emblem utförda av David Klöcker Ehrenstrahl under 1660-talet 
för paradsängkammaren på Drottningholms slott, vilken också fungerade som min-
nesrum över Karl X Gustav. ”Förhärligandet av personen har blivit liktydigt med ett 
förhärligande av dygden” skriver Allan Ellenius, som utförligt behandlat bilderna 
och deras idéinnehåll.42 

Vi ser detta tydligt överallt också i texterna om Karl X Gustav. I Daniel Schultzes 
ovan nämnda tal över den framlidne kungen finner man exempelvis utropet: O deplo-
randa igitur in uno tot virtutum funere funera! (’O, så många dygders beklagansvärda 
död i en enda mans död’).43 Lite senare i samma tal står att läsa: omnium retro Prin-
cipum virtutes unus expressit (’en enda man återgav alla tidigare furstars dygder’).44

Citatet från Ovidius om dygdens möjligheter passade därför perfekt in i bilden av 
den gode fursten, men det var knappast så att svenskarna var de första att använda 
det i detta sammanhang. Ett intressant och ganska roande faktum är att det tidigare 
hade utgjort mottot i ett emblem ställt till den danske konungen Fredrik II:s son 
Ulrik i Nikolaus Reusners (1545–1602) mycket spridda Aureola Emblemata (1587). 
Dels var hela emblemsamlingen dedicerad till Ulrik, det meddelas på verkets titel-
sida, dels var just detta emblem också särskilt adresserat till denne. Mottot lyder or-
dagrant: Invia virtuti via nulla. Därefter följer dedikationen: Huldricho Frid[erici] 
II Reg[is] Dan[iae] F[ilio] II (’Till Ulrik, den andre sonen till Fredrik II, Danmarks 
konung’). Nedanför en bild där den personifierade dygden är avbildad, följer så en 
latinsk dikt som lägger ut innebörden (därefter en parafras på tyska):

 Invia virtuti nulla est via: sola beata
    Monstrat iter coelo: laus comes huic et honos.45

 För dygden är ingen väg ofarbar. Endast den visar
    salig vägen till himlen. Lov och ära är dess följeslagare.

41 Jfr Sjökvist 2007, s. 67 f. och 189. Jfr Sjökvist 2007, s. 67 f. och 189.
42 Ellenius 1966, s. 55 ff. Citatet från s. 72. Jfr s. 140. Ellenius 1966, s. 55 ff. Citatet från s. 72. Jfr s. 140.
43 Schultze 1660, fol. D2r. Schultze 1660, fol. D2r.
44 Schultze 1660, fol. E2r. Schultze 1660, fol. E2r.
45 Reusner 1587, fol. A2r. Reusner 1587, fol. A2r.
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Nu är budskapet i detta emblem allmänt hållet, och mer att uppfatta som en upp-
maning än i fallet med Karl X Gustav och Tåget över Bält. I det senare fallet hade 
ju dygden hos kungen blivit för alla uppenbarad genom dennes gärningar. En extra 
poäng, som kanske inte var avsedd av idégivaren, vanns emellertid i de fall en 
läsare associerade citatet från Ovidius till Reusners verk. Det kan man också utgå 
från att en och annan gjorde, i synnerhet i Danmark. Sveriges konung hade visat 
att den verkliga dygden fanns hos honom, och inte hos medlemmar av det danska 
kungahuset.

Den medalj som har den tredje texten, nummer 31 hos Hildebrand, slogs i början 
av 1700-talet för att ingå i vad som kommit att kallas Karlsteens andra regentlängd. 
Gravören var dock inte Arvid Karlsteen själv, utan någon av dennes elever.46 Som vi 
ser avbildas på frånsidan Karl X Gustav sittande till häst, på väg att gå ut på isen.

Dess text grundar sig även den på temat om naturen såsom underställd Karl X 
Gustav, Guds utvalde härskare. Återigen ser vi här också hur tidens propaganda rör 
sig inom flera olika konstarter. Detta syns dels i hur devisen har utformats rent sti-
listiskt. Allitterationen på P, vilken fyra av inskriftens ord börjar med, har kombine-
rats med det stilgrepp som brukar kallas paronomasi, dvs. en ordlek eller ordvits.47 
Textens paret och parat, samt pontus och pontem är tydliga exempel på detta. De se-
nare orden är dessutom placerade sist i vad som blir en emfatisk antites. I samtidens 

46 Stenström 1944, s. 106 f. Stenström 1944, s. 106 f.
47 Lausberg 1973, s. 322 ff. Lausberg 1973, s. 322 ff.
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barocka litteratur är paronomasin mycket frekvent förekommande, även om den, 
precis som de flesta andra språkliga vändningar, förekommer redan under antiken.

Nu är inte bara medaljens devis tecken på paronomasins, antitesens och allitte-
rationens popularitet i allmänhet under barocken.48 Vi kan här nämligen inte undgå 
att se likheterna med formuleringar i samtida diktverk. I ovan nämnda dikt av Ni-
colaus Jonae Salanus, enligt titelbladet färdig redan i mars 1658, finner vi exempel-
vis: Tum superat pontum per pontem ex frigore factum (’Då övervinner han havet 
med hjälp av den bro som gjorts av kylan’).49 Likaså skrev Erik Lindschöld, under 
en tid även han flitig författare av latinska medaljdeviser50, i sin dikt med anledning 
av kungens tåg över Bält:

 Vertitur in Pontem Pontus, laquearque fit aequor,
    inque soli speciem cogitur omne salum.51

 Havet blir till en bro, den vågiga ytan blir platt, 
    och hela den öppna sjön tvingas att bli fast mark’

I båda fallen ser vi återigen flera exempel på paronomasi, men även den direkta 
användningen av just orden pontus och pontem. I alla avser paronomasin också det 
antitetiska förhållandet mellan ’hav’ och ’mark’.52 Allitterationer används flitigt. 
Nu skall man givetvis akta sig för att försöka fastställa alltför stort samband mel-
lan texterna. Det är inte nödvändigtvis så att exempelvis Nicolaus Jonae Salanus’ 
och Erik Lindschölds ord har influerat medaljens ordalydelse, även om det visst är 
möjligt. Trots allt är inte formuleringarna så originella, med tanke på att de behand-
lar samma ämne. Tanken om att isen blev till en bro finner man i de flesta poetiska 
skildringar av händelsen. Och att ’hav’ kan heta pontus, och att pons (-tis) betyder 
’bro’, visste alla med inte alltför rudimentära kunskaper i latin. Samtida etymolo-
giska teorier sade också att pons eventuellt var skapat ur pontus.53 I det episka verk 
som studenten Ioannes Onkelus enligt information på titelbladet framfört redan vid 
pingsthelgen 1658 ser vi det också. Där håller Karl X Gustav ett tal till sina trupper, 
och säger bland annat:

48 Se Helander 2004, s. 42 ff. och 466 ff. Se Helander 2004, s. 42 ff. och 466 ff.
49 Nicolaus Jonae Salanus 1658, fol. B3r. Nicolaus Jonae Salanus 1658, fol. B3r.Nicolaus Jonae Salanus 1658, fol. B3r.
50 Stenström 1944, s. 170 f. Stenström 1944, s. 170 f.
51 Lindschöld, citerad efter Hanselli 1866, s. 235. Lindschöld, citerad efter Hanselli 1866, s. 235.
52 Jfr Helander 2004, s. 468. Jfr Helander 2004, s. 468.
53 Se exempelvis Hofmann 1698, s.v.  Se exempelvis Hofmann 1698, s.v. pons.
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 Cernitis, ut pelagus nostris inserviat ausis,
 Frigore clausa senis famulentur guttura Ponti;
 Et Pater Oceanus posuit sua flumina pontem.54

 Ser ni hur havet främjar vårt företag, 
 hur det gamla Havets svalg, som slutits av kölden, betjänar oss, 
 och hur fader Ocean har lagt sina vattenflöden som en bro.

Likheten mellan orden är inte så accentuerad här, men ändå påtaglig. Stilistiska 
överväganden utifrån samtidens smak måste också ha spelat in i alla fallen. Hur det 
än förhåller sig kan vi konstatera att likheterna tydligt visar att genrerna överlappar 
varandra. Samma stilgrepp, idéer och ibland till och med samma ordkombinationer 
återkommer både på medaljer och i samtida poesi. Detta blir än tydligare om man 
betänker att ordlekar av det slag som texten på medaljen uppvisar på ett flagrant sätt 
bryter mot de regler för medaljdeviser, som exempelvis uppställts av den av Colbert 
i Frankrike 1663 instiftade Académie des inscriptions et numismatiques.55

Propagandans mottagare
Att de medaljer som slogs över Tåget över Bält måste ha nått en relativt begränsad 
publik är uppenbart. Någon masskommunikation var det knappast fråga om. Både 
medaljernas värde, storlek, och relativt lilla antal utgör här begränsande faktorer 
i jämförelse med andra propagandaformer. Dessutom var texterna på latin. De tre 
målgrupper Peter Burke hävdade var särskilt avsedda i den franska propaganda som 
han behandlat är troligen relevanta även i vårt sammanhang, nämligen den inhem-
ska och den utländska överklassen, samt eftervärlden.56 

Den senaste kategorin innefattar alltså åminnelsen hos oss sentida mottagare. 
Den stora betydelsen av eftervärldens uppmärksamhet ligger vid denna tid bakom 
panegyrik av vitt skilda slag. Som litterärt tema fungerar det både som anledning 
att prisa framstående män, och som motivering för panegyrikens upphovsmän att 
skapa. Det var ju de senare som gjorde att bemärkta män blev ihågkomna.57 Hos 
Ioannes Onkelus gör Karl X Gustavs dygd honom själv till historiens främste. I 
jämförelse med honom förbleknar alla tidigare härskares gärningar, i ett grepp som 

54 Onkelus 1658, raderna 261–264. Onkelus 1658, raderna 261–264.
55 Stenström 1944, s. 166 f. och 174. Stenström 1944, s. 166 f. och 174.
56 Burke 1992, s. 167 ff. Jfr Sandstedt 1986, s. 73 f. Burke 1992, s. 167 ff. Jfr Sandstedt 1986, s. 73 f.
57 Se Helander 2004, s. 478 ff., med referenserna till Curtius och Delblanc. Se Helander 2004, s. 478 ff., med referenserna till Curtius och Delblanc.
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Curtius kallar Überbietung (’överträffande’).58 Kungen själv skapar historien (men 
det är ju Onkelus som bidrar till att man minns det):

 In te virtutis specimen, Rex magne, videmus,
 Non opus annales, monumentaque plurima Regum
 Volvamus, tute annales, monumentaque condis.59

 I dig ser vi ett dygdens exempel, store konung. 
 Vi behöver inte läsa igenom historiska krönikor och kungars 
 mångahanda äreminnen. Du själv skapar historien och äreminnena.

I förordet till det panegyriska tal av Nils Silfwerskiöld över den framlidne Karl X 
Gustav från 1661 som nämndes ovan, förklarar författaren på liknande sätt anled-
ningen till sitt verk: Posteris debetur inusitata virtutis memoria (’Eftervärlden bör 
minnas den sällsynta dygden [dvs. Karl X Gustavs]’). Det att vi alla fortfarande 
känner till och med skräckblandad förtjusning fascineras av Tåget över Bält visar 
ju också att den svenska propagandan från denna tid (ovan behandlade medaljer 
inräknade) har fyllt sin funktion, trots att våra sentida böjelser för det mesta är 
långt mindre krigiska, och trots att latinet blivit oss allt mer främmande. Helt säkert 
skulle dess upphovsmän ha känt belåtenhet däröver. 

Summary
When the Swedish army under Charles X Gustav had carried out the dangerous 
march across the ice of the Danish straits Lillebaelt and Storebaelt in 1658, a di-
rect result was the favourable peace at Roskilde. In itself the march was regarded 
as an outstanding achievement, evoking admiration from the entire contemporary 
Europe. It was also immeditately exploited in Swedish propaganda. At least seven 
medals, showing both pictures and three different Latin devices, were struck in 
celebration and commemoration of the event. These serve perfectly to demonstrate 
the interdependency of different arts and genres in propaganda at this time, as well 
as how quotations from classical authors were used within it. They also show how 
the king was made an object of typological associations; just as nature aided Moses 
when the Jewish people escaped from Egypt through the Red Sea, nature aided the 
virtuous Charles X Gustav and his army in the war against the Danes.

58 Curtius 1948, s. 169 ff. Curtius 1948, s. 169 ff.
59 Onkelus 1658, raderna 425–427. Onkelus 1658, raderna 425–427.
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TILLKOMSTEN AV ÅBO 
AKADEMIS MYNTKABINETT 
OCH DESS RELATIONER MED 

UPPSALA UNIVERSITET

Tuukka Talvio

Finlands första universitet grundades i åbo år 1640. På 1700-talet fick det en mynt- 
och medaljsamling, vars början kan dateras till 1740-talet. Detta var ett viktigt de-
cennium i den svenska numismatikens historia, för rikets alla tre universitet grun-
dade sina numismatiska samlingar senast då. Den bästa samlingen har fortfarande 
Uppsala Universitet, vars myntkabinett leder sitt ursprung till 1694, då universitetet 
med det s.k. Augsburgska konstskåpet erhöll en serie romerska mynt och medaljer. 
Betydande blev samlingen först med gåvorna från president Fredrik Gyllenborg år 
1746 och kronprinsessan Lovisa Ulrika år 1750.1 Mynt- och medaljkabinettet i Lund 
grundades 1745, när universitetet köpte Kilian Stobæus samling.2 

Myntkabinettet i Åbo
Före självständighetstiden hade Finland endast ett universitet, det som grundades 
som Kungliga Akademien i åbo och efter 1827 års brand flyttades till den nya hu-
vudstaden, där det först var känt som Kejserliga Alexanders-Universitetet och nu-
mera som Helsingfors universitet.3 Universitetets mynt- och medaljsamling bevaras 
sedan 1920 i Finlands nationalmuseum.

I sin Historik öfver Finska universitetets mynt- och medaljkabinett ansåg Wilhelm 
Lagus den första accessionen till samlingen vara en silvermedalj, som universitetet, 
enligt konsistoriets protokoll av den 26 juni 1747, hade fått genom dess dåvarande 

1 Wærn 1978: 68–69.
2 Silvegren 2000: 154.
3 I åbo finns det i dag två universitet, Turun yliopisto (gr. 1920) och åbo Akademi (gr. 1918).

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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kansler, greve C. G. Tessin, från Uppsala Universitet.4 Den hade präglats till minne 
av tronföljaren Adolf Fredriks utnämning till Uppsala Universitets kansler tidigare 
samma år.5 Medaljen finns fortfarande kvar, illa skadad i åbo brand 1827 (fig. 1).

Vid sidan av kronprinsessan Lovisa Ulrika var Tessin den mest inflytelserika 
numismatikern i riket. Under hans medverkan hade man i Stockholm i december 
1744 grundat en kommitté vars syfte var att åstadkomma en fullständig historia 
numismatica patriae – ett projekt som sedermera flera gånger har återupplivats.6

I Åbo kände man till Tessins intressen, och år 1745 publicerade professor J ohan Bro-
wallius en akademisk dissertation om ett romerskt mynt som hade hittats i Finland.7 
Det var Finlands första numismatiska publikation, och han tillägnade den Tessin.

Med hänsyn till att medaljen från 1747 var dagsaktuell, kan man tänka, att Åbo 
akademis samling i ett antikvariskt sinne egentligen började år 1749, då professor 
C. A. Clewberg skänkte elva kufiska mynt till universitetet. Inom de följande åren 
kom andra gåvor till. Den första större accessionen var historikern Johan Arcken-
holtz’ (1695–1777) testamentgåva, som bestod av bl.a. 550 romerska mynt.8 Arck-
enholtz var född i Helsingfors men hade levt länge utomlands och varit bibliotekarie 

4 Lagus 1885: 16–17; Vallinkoski 1975: 174–175.
5 Hildebrand 1875: 90–91.
6 Den svenska mynthistorien… 2007: 10.
7 Browallius 1745.
8 Om Arckenholtzista se Vallinkoski 1975, 111–117.

Fig. 1. Daniel Fehrman: Tronföljaren Adolf Fredrik blir kansler för Uppsala Universitet 1747. 
Åtsidan är från medaljen som universitetet sände till Åbo Akademi och som skadades i Åbo 
brand 1827. Frånsidan är från ett bättre bevarat exemplar i Antellska samlingen. Foton 1–5: 

Outi Järvinen / Finlands Nationalmuseum.
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i Kassel. Donationen förmedlades till åbo år 1778 av C. F. Fredenheim, som också 
själv gav och skaffade olika gåvor till sin födelsestads universitet.

Med tiden fick samlingen motta också ”etnografiskt” – antagligen delvis arkeo-
logiskt – material som tillsammans med mynten och medaljerna bevarades i biblio-
teket. Akademins gamla bibliotek var beläget vid domkyrkans tidigare ringmur, på 
platsen där kyrkan nu har sina monumentaltrappor. Detta bibliotek, av vilket ingen 
användbar bild är känd, kan anses som Finlands nationalmuseums tidigaste före-
gångare. Bland den numismatiska samlingens vårdare under den svenska tiden kan 
särskilt nämnas professorerna H. G. Porthan och J. F. Wallenius. 

I början av den ryska tiden normaliserades kabinettets existens genom att det år 
1811 fick ett eget anslag. Två år senare fick det också ett eget rum i den nya akademi-
byggnaden, som ritades av C. C. Gjörvell och som nu tillhör Åbo hovrätt. Senare 
lyckades den inflytelserike Wallenius att byta det lilla mörka rummet mot en rymlig 
lokal i byggnadens översta våning. Fastän Finland nu tillhörde det ryska imperiet, 
samlade man fortfarande svenska mynt och medaljer – t.ex. år 1812 köpte Wallenius 
från den kände samlaren, vinhandlaren D. G. Nescher i Stockholm ”en wäl conditio-
nerad Swensk mynt Samling”, som bestod av mer än 900 mynt och medaljer.9

I litteraturen sägs det ibland, att alla Åbo akademis samlingar förstördes i Åbo 
stora brand år 1827, efter vilken universitetet följande år flyttades till Helsingfors. 
I verkligheten klarade sig mynten och medaljerna relativt väl med hänseende till 
att de hade från översta våningen störtat ned i glöden och gruset, såsom Lagus 
beskrev händelsen.10 Efter det att de mest förstörda styckena hade utgallrats, fanns 
ca 4 000 föremål kvar, ungefär två tredjedelar av vad som hade funnits i samlingen 
före branden. Men många av dem var svårt skadade, och när Bror Emil Hildebrand 
trettio år senare besåg samlingen i Helsingfors, kunde han konstatera, att den ännu 
röjde ”många bedröfliga spår” av 1827 års eldsvåda.11

Gåvor från Uppsala 
Efter greve Carl Gyllenborgs död år 1746 ihågkom universitetet i Uppsala sin fram-
lidne kansler med en porträttmedalj.12 Gyllenborg, vars broder, president Fredrik 
Gyllenborg kort tidigare hade skänkt till universitetets samling 600 romerska mynt, 

9 Konsistoriets protokoll 24.9.1812, Helsingfors universitets arkiv.
10 Lagus 1885: 66.Lagus 1885: 66.
11 Talvio 2004: 33–34. Talvio 2004: 33–34.
12 Hildebrand 1860: 130–131.Hildebrand 1860: 130–131.
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var den första universitetskanslern i Sverige som blev hedrad på detta sätt av sitt 
eget universitet. 

När arvprinsen Adolf Fredrik valdes till Gyllenborgs efterträdare och blev den 
första kungliga person i Sverige att inneha kanslersämbete, ansågs präglandet av en 
minnesmedalj igen vara en passande hyllning. Det var denna medalj som universite-
tet sände till akademien i åbo, som den första av flera dylika gåvor.

Nästa kansler var greve Carl Ehrenpreus, en känd numismatiker, som för ett bil-
ligt pris hade sålt sin myntsamling till universitetet. Även han fick en medalj, kort 
före sin död 1760.13 Och så fortsatte det med medaljer över A. J. von Höpken och 
kronprins Gustaf 1764, Carl Rudenschöld 1773, Gustaf Philip Creutz 1786… När 
ett universitet utger medaljer, brukar de distribueras också till andra universitet, och 
det var inte på något sätt oväntat att även åbo akademi fanns på listan. När Fin-

land upphörde att tillhöra Sverige ändrades dock situationen. Den år 1814 präglade 
medaljen över kronprins Carl Johan fick man genom professor L. G. Rabenius, som 
besökte Åbo 1815. (År 2005 köpte Nationalmuseets myntkabinett ett nytt exemplar 
för att ersätta den ursprungliga medaljen som hade blivit illa skadad i 1827 års 
brand; fig. 2). Medaljen över kronprins Oscar, som präglades 1822, fick man först 
1832. Därmed var det slut med kanslermedaljer, men ännu år 1878 sände Uppsala 
Universitet sin jubelmedalj i guld till universitetet i Helsingfors (fig. 3).  

13 Hildebrand 1860: 141–142.Hildebrand 1860: 141–142.

Fig 2. Carl Enhörning: Kronprinsen Karl Johan blir kansler för Uppsala Universitet 
1810. Åbo Akademis exemplar av medaljen blev illa skadat i Åbo brand. År 2005 köpte 

Nationalmuseets myntkabinett ett nytt exemplar.
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Gåvornas betydelse för Finlands medaljkonst
Under årens lopp hade myntkabinettet i Åbo också erhållit medaljer som studentna-
tioner i Uppsala hade låtit prägla över deras inspektorer. Bland dessa var Östgötska 
nationens medalj över J. H. Lidén 1781 och Finska nationens medalj över Torbern 
Bergman 1784. Båda dessa kan ses som direkta förebilder för den medaljen som 
Borealiska nationen i Åbo år 1799 lät slå för att hedra sin inspektor, H. G. Porthan. 
Medaljen graverades och präglades i Stockholm, men dess ritningar gjordes i Åbo, 
och man har ofta sett den som Finlands första ”inhemska” medalj, även om den-
na heder egentligen tillhör Finska Hushållningssällskapets prismedalj, som också 
präglades 1799, på Porthans initiativ.14

Porthan kan mycket väl ha varit initiativtagaren också när Åbo akademi 1802 lät 
slå en medalj till minne av nedläggningen av grundstenen till dess nya huvudbygg-
nad.15 För medaljens åtsida lånade man från Uppsala universitet en stamp, som hade 
använts till 1798 års medalj över konungens återtagande av kanslersbefattningen 
två år tidigare.16

Snart efter det att Finland hade införlivats med det ryska riket lät åbo akademi 
slå två andra medaljer. Den första präglades för att tacka kejsaren för akademins 

14 Talvio 2007: 32–35.Talvio 2007: 32–35.
15 Hildebrand 1875: 249.Hildebrand 1875: 249.
16 Hildebrand 1875: 238–239.Hildebrand 1875: 238–239.

Fig. 3. Adolf Lindberg: Uppsala Universitets jubelmedalj från 1877, en gåva till Helsingfors 
universitet. Den tunga guldmedaljen bevaras i universitetets myntkabinett, som sedan 1920 

finns i Finlands nationalmuseum. 
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ansenligt förbättrade anslag år 1811 (fig. 4), den andra till minne av storfursten 
Nikolaj Pavlovitjs (senare kejsar Nikolaj I) utnämning till akademins kansler 1816 
(fig. 5). I åbo hade man knappast vågat be en medlem av det kejserliga huset att bli 
kansler utan att känna till traditionen i Uppsala, och det är klart att också medaljen 
hade sina förebilder på detta håll.

Båda medaljerna planerades av J. F. Wallenius. På frånsidan av den första med-
aljen ses Åbo akademis huvudbyggnad på samma sätt som Gustavianum på Uppsa-
lamedaljen av 1747 (fig. 1), med en kvinnlig personifikation på förgrunden. Över-
skriften är vetat mori, en hänvisning till Horatius vers där ”musan gör en värdig 
man odödlig” (Dignum laude virum musa vetat mori).17 På den andra medaljen finns 
musan (akademien) tillsammans med Apollo (den unge storfursten), och citaten 
är från Vergilius: eris mihi magnus apollo, ”Du kommer att för mig vara en stor 
Apollo”. Wallenius kände naturligtvis 1796 års kanslermedalj från Uppsala med 
Vergilius ord tuus iam regnat apollo, ”Nu är din egen Apollo konung”, och vad be-
träffar idén om storfursten som Apollo, hade man på Uppsalamedaljen av 1810 visat 
kronprinsen, den förre franska marskalken, som Hercules Musagetes (fig. 2).18

Medaljkonstens blomstring i Åbo på 1810-talet var kortvarig och ganska besyn-
nerlig: man beställde från Rysslands ledande gravörer, Carl Leberecht och F. P. 
Tolstoj, medaljer som fortsatte traditioner från den svenska tiden. Därefter utgavs 

17 Samma citat hade förekommit år 1803 på Vetenskapsakademiens medalj över Daniel Melanderhjelm, Samma citat hade förekommit år 1803 på Vetenskapsakademiens medalj över Daniel Melanderhjelm, 
se Hildebrand 1860: 268.
18 Talvio 2007: 44–49.Talvio 2007: 44–49.

Fig. 4. Carl Leberecht: åbo Akademis tacksamhet till kejsar Alexander I, 1811. Medaljen 
präglades i anledning av akademins förbättrade anslag.
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minnesmedaljer i Finland mycket sporadiskt före 1800-talets slut,19 men när univer-
sitetet 1840 firade sin tvåhundraårsfest utgav man en medalj med omskriften nico-
laus primus camenarum decus et praesidium, ”Nikolaj den första musernas prydnad 
och skydd”. Här har man igen citerat Horatius, som i sitt första ode lovprisar  Mae-
cenas: O et praesidium et dulce decus meum. 

Användandet av latin inskränkte sig dåförtiden ännu inte till medaljer och 
högtids tal: i listan över medaljens mottagare står det bl.a. ”Regiæ Academiæ, quæ 
Upsaliæ floret”.20

Antika skaldecitat är medaljkonstens allmängods.21 Medaljer bidrog att hålla dem 
levande, och här kunde också de finska medaljerna från 1800-talets början spela en 
roll. År 1874 präglades en medalj över greve Gustaf Sparre, som hade varit gemen-
sam kansler för Uppsala och Lund. På frånsidan har den orden præsidium et dulce 
decus meum omkring en kvinnlig figur, musa, som symboliserar universitetet och 
uppenbarligen är baserad på medaljen från 1747.22 Eftersom det är fråga om en så väl-
känd fras lönar det sig inte att spekulera om saken – men det är i alla fall inte omöjligt 
att omskriften kunde vara inspirerad av den finska medaljen av 1840 och således 

19 Talvio 1989.Talvio 1989.
20 Helsingfors universitets arkiv (kopia i Nationalmuseets myntkabinett). Helsingfors universitets arkiv (kopia i Nationalmuseets myntkabinett). 
21 Härom Svenberg 1983. Härom Svenberg 1983.
22 Olsén 1962: 221. – Olsén synes ha missförstått texten som hon översätter ”[min kanslerstid] var även Olsén 1962: 221. – Olsén synes ha missförstått texten som hon översätter ”[min kanslerstid] var även 
min ljuva ära”. Orden torde syfta på figuren (musan) vars ”skydd och prydnad” Sparre hade varit.

Fig. 5. F. P. Tolstoj: Storfurst Nikolaj Pavlovitj blir kansler för åbo Akademi 1816. åren 1811–
1817 beställde man från St. Petersburg fyra medaljer över händelserna i Finland. åtminstone 
tre av dem planerades av J. F. Wallenius, som var professor i vältalighet i åbo.
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återspegla medaljutbytet mellan Uppsala universitet och dess finska motpart. 

Summary
The present University of Helsinki was originally founded in Turku (Åbo) in 1640. 
It has had a numismatic collection since the 1740s. Since 1920, the collection is 
housed in the National Museum of Finland.

The first medal acquired by the collection was a gift from Uppsala University, is-
sued in honour of Crown Prince Adolf Fredrik, who had been appointed Chancellor 
of the university in 1747. As long as Finland remained a part of Sweden, Uppsala 
University continued to send its new medals to the sister institution in Finland, and 
there have been a number of such gifts even in later times.

When, in the beginning of the Russian period, several commemorative medals 
were issued in Finland, their designs were clearly influenced by the Swedish medal-
lic art of the Gustavian era, even though they were engraved by Russian engravers 
and struck in St Petersburg. This was no coincidence, for the medals were designed 
by Professor J. F. Wallenius, who was keeper of the numismatic collection.
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”HÖR, I ORPHEI DRÄNGAR” 

- en kör med världsrykte

Eva Wiséhn

Vad är mer självklart än att Uppsala universitets myntkabinett ska ha minnen av en 
av Sveriges mest uppskattade körer, nämligen Orphei Drängar, i sina samlingar? 
Och att det är viktigt med ett tydligt varumärke vet alla idag. Det ska vara en symbol 
som ger positiva associationer och känsla av kvalitet.

Orphei Drängars främsta kännetecken var från början helt enkelt bokstäverna O 
och D. Flera konstnärer har försökt skapa det ultimata kännetecknet. Redan 1867 
skapade Fredrik Scholander en mytologisk bild med de två bokstäverna som central-
motiv inför sångarfärden till Paris. Albert Engström skapade ett sångarfärdsmärke 
1914 där han placerat OD centralt på märket. Så sent som 1983 skapade Karl-Erik 
Forsberg en grafisk bild av initialerna.

Hur skapades OD?
På kvällen den 30 oktober 1853 samlades en grupp studenter i traktören Österbergs 
våning i hörnet av Gamla Torget och Östra ågatan i Uppsala. Huset skulle senare 
omvandlas till Hotel d´Upland. Tillsammans med tolv studiekamrater hade teolo-
gistudenten Jonas Widén1 beslutat sig för att roa sig och andra med sång och musik 
då det rådde reseförbud både till och från staden pga koleraepidemin och nöjeslivet 
därmed var starkt begränsat. 

Man sjöng bl.a. Bellmans ”Hör, I Orphei drängar”. Detta blev lystringssången  
och uppslaget till körens namn, nämligen Orphei drängar (OD). Till att börja med 

1 Jonas Widén blev senare kontraktsprost i Vintrosa.

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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var målet endast att träffas och ”göra musik tillsammans”. Först senare utvecklades 
kören till att bli en elitkör och ganska snart dominerade den Uppsalas akademiska 
körliv. Kören reste också på framgångsrika turnéer i Europa.

Som dirigent utsågs den tillfällige dirigenten för Allmänna sången i Uppsala, 
Oskar Arpi. Den ordinarie dirigenten hette Jacob Axel Josephson. Arpi var utbildad 
i Tyskland med ekonomiskt stöd från sångerskan Jenny Lind. När han återkom 1854 
inträdde han som dirigent för OD. Han förblev deras dirigent fram till sin död 1880.

Under åren har ett flertal framträdande musiker dirigerat kören: Ivar Eggert He-
denblad (1880-1909), Wilhelm Lundgren (1909-1910), Hugo Alfvén (1910-1947), 
Carl Godin (1947-1951), Eric Ericson (1951-1985) och tillsammans med Robert 
Sund (1985-1991), Robert Sund ensam (1991-2008) och Cecilia Rydinger Alin 
(2008-).

Under Hugo Alfvéns ledning utvecklades kören kvalitativt. Alfvén modernise-
rade kören och införde ny modern musik på repertoaren. När Eric Ericson tog över 
ledningen skedde ytterligare en höjning av kvaliteten. Körklangen blev mer nyan-
serad, mjuk och luftig och ”det svenska ljudet” gjorde Ericson berömd över hela 
världen. Hans sätt att leda körer blev skolbildande. 

Det var också under Ericsons tid som kören äntligen fick ”egna lokaler”, nämli-
gen i Orangeriet i Linnéträdgården, Odeum.

De var också Ericson som 1962 införde den mest populära återkommande kon-
serten, nämligen Capricen, en alternativ konsert som utvecklades till en spektakulär 
show med gästartister och lekfulla upptåg som gett körsångarna möjlighet att ”för-
hålla sig skämtsamt till musiken”. 

Folk kan köa hela nätter för att få biljetter till föreställningarna. Artister som 
medverkat är bl.a. Povel Ramel, Håkan Hagegård, Robert Broberg, Brazz Brothers, 
Barbara Hendricks, Martin Stenmarck och Mikael Samuelsson. Även skådespelare 
och komiker som t.ex. Margareta Krook, Hasse Alfredsson och Fredrik Lindström 
har deltagit.

Åren 1966 och 1967 segrade OD i BBC:s körtävling ”Let the people sing”. Av 
stor betydelse var också körresorna till USA, Asien, Kanada och Mexico.

Under Robert Sunds ledning har kören medverkat vid Nobelfestligheterna, vid 
kung Carl XVI Gustafs 50-årsdag och vid The Proms i Albert Hall i London. Den 
har också medverkat i en musikvideo inspelad under nio veckor på MTV.

2003 firade kören sitt 150-årsjubileum med jubileumskonsert och med kunglig 
närvaro. 

EVA WISÉHN
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OD:s ”sound” är berömt, speciellt för fraseringen och precisionen. Möjligen har 
det också att göra med blandningen av unga och äldre röster som ger kören dess 
speciella klang.

De speciella uttrycksmöjligheter som manskören OD har, har utvecklat och ska-
pat ett ännu mer nyanserat instrument av röster. Även om a capellasången är ett av 
körens viktigaste sångsätt så är modet att blanda röster med andra instrument i t.ex. 
symfoniorkestrar ett exempel på hur man tänjer gränserna. I sin lekfullhet imiterar 
de gärna instrumentklanger, eller ackompanjerar dramatisk lyrik och dans.

Orphei drängar har ca 80 aktiva sångare och ca 800 medlemmar bestående av 
äldre sångare och hedersmedlemmar. 

Varumärket
Ofta kombinerades bokstäverna med en lyra. Lyran förekommer emellertid som 
symbol för en mängd andra körer och musikaliska sällskap. Man behövde därför en 
lyra som var typisk för just OD. Inför körens 60-årsjubileum 1913 utformade Olle 
Hjortzberg en lyra, efter en form hämtad från antikens kithara.

När kören var på körresa i USA 1935 skickade Carl Milles en liten Orpheus-lyra 
i guld till Alfvén. Alfvén tackade för gåvan med orden: Jag är glad och stolt över 
gåvan…Vi har ju nu genom din gåva fått direkt samhörighet med din Orpheus.

Vad Alfvén syftade på var naturligtvis skulpturgruppen av Orpheus och hans 
drängar utanför Konserthuset i Stockholm.

Till 100-årsjubileet, 20 år senare, fastställdes Carl Milles lyra som den offici-
ella symbolen för kören. Alfvén var mycket nöjd och kommenterade beslutet med: 
Ingen kör i Norden …har ett så ärorikt emblem, och till utseendet så ädelt och aris-
tokratiskt, utan varje onödigt bjäfs.

Genom åren har kören låtit tillverka medlemsnålar och medaljer. Några av dessa 
finns bevarade i Uppsala universitets Myntkabinett. 

Summary
This essay presents medals and badges connected with the Uppsala choir Orphei 
drängar. Medals and badges are designed by  famous Swedish artists like Olle 
Hjortzberg and Carl Milles. The choir was founded in 1853 in Hotel d´Upland in 
Uppsala. The choir is still very popular and is famous for the OD-sound.
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1.  Märke , försett med ring, att hängas i band.  
En större lyra smyckad med lagerlövskrans.  
Formgivare okänd, märket delades ut första  
gången 1911. Vitmetall, 38 mm lång, lyrans  
största bredd 25 mm. UUM 200280.

2.  Nål med en lyra smyckad med en lagerlövs- 
krans. På lyrans bas bokstäverna O D. Form- 
givare okänd, märket delades ut första  
gången 1911. Märket är 32 mm långt  
och lyrans största längd är 22 mm och  
bredd 14 mm. UUM 200971.

3.  Nål med en lyra smyckad med en lagerlövskrans.  
På lyrans bas bokstäverna O D. Formgivare okänd,  
märket delades ut första gången 1911. Märket är i  
gul metall, 52 mm långt inkl. nål och lyrans största 
bredd är 13,7 mm. UUM 200281.

3b.  Som ovan fast saknar OD på lyrans bas. Märket  
är i gul metall, 20 mm lång och lyrans största  
bredd är 12 mm. UUM 201521.

3c.  Som ovan fast saknar OD på lyrans bas, att  
fästas på mössa eller rockslag. Märket är i  
gul metall, 15 mm långt med en största  
bredd på 9 mm. UUM 201522.

4.  Nål med en lyra i form av en grekisk kithara,  
emaljerad i blått och vitt. Formgiven av Olle  
Hjortzberg 1913 i samband med 60-årsjubileet.  
Märket är 20 mm långt, med nål 60 mm långt,  
och lyrans största bredd är 18 mm. UUM 200970.

EVA WISÉHN
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5.  Nål med en Orpheuslyra. På lyrans bas bok- 
stäverna OD. Formgiven av Carl Milles  
1935 men började användas som symbol  
för kören först i samband med 100-årsjubileet  
år 1953. Märket är 70 mm långt, lyrans  
största längd 27 mm och bredd är 22 mm.  
UUM 200969.

6.  Nål med en Orpheuslyra, nålen avbruten.  
På lyrans bas bokstäverna OD. Formgiven  
av Carl Milles. Lyran är av guld, största  
längd är 27 mm och bredd är 22 mm.  
UUM 201523. 

7.  Nål med en Orpheuslyra i grön rosett. På  
lyrans bas bokstäverna OD. Formgiven av  
Carl Milles. Märket är 63 mm långt och  
lyrans största längd är 14 mm och bredd är  
12 mm. Rosettens diameter är 35 mm.  
UUM 200972.

8.  Nål med en Orpheuslyra i svart rosett. På  
lyrans bas bokstäverna OD. Formgiven av  
Carl Milles. Lyran är av silver, märkets  
största bredd 12 mm, höjd 13 mm. Rosettens  
längd 50 mm, UUM 201524.

9.  Medalj präglad 1928, vid körens 75-årsjubileum, till minne av att konung Gustav V varit 
medlem i OD i 50 år. Medaljen utdelas till medlemmar som tillhört kören i 50 år samt till 
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andra medlemmar som utmärkt sig på annat sätt.  
åtsidan med Gustav V:s porträtt. Frånsidan med Alfvén dirigerande Orphei Drängar.  
Omskriften: KONUNG·GUSTAF·50·åR·MEDLEM·OD:S·75·åRSMINNE.  
Randskrift: JOEN LAGERBERG 1951. Förgylld och i brons, diam. 56 mm. Präglad  
efter modell av professor Nils Sjögren. UUM 200057, 200304.

10.  Medalj tilldelad Eric Ericson efter 40 år 
som dirigent (1951-1991). Medaljen  
utformad som ett D med en rund 
medaljform som ett O ovanpå. På 
medaljen ett porträtt av Ericson med 
dirigentstaven i hand. Omskrift nedtill: 
1951-1991, Milles lyra med OD,  
ERIC ERICSSON. Konstnär Olof 
Hellström, tillverkad hos Stibe,  
Uppsala. Storlek 72x70 mm.  
UUM 200973.

11.  Plakett till minne av Orphei Drängars  
bildande 1863. Texten PÅ DENNA  
PLATS/LåG HOTEL D´UPLAND/DÄR  
STIFTADES/DEN 30 OKTOBER 1863/ 
SÅNGSÄLLSKAPET/ORPHEI 
DRÄNGAR/  
ANDERS DIÖS BYGGDE 1973.  
Foto Helena Wiséhn.

Foto: Gabriel Hildebrand, där ej annat 
angives.

Ref.:
http://susning.nu/Orphei_Drängar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orphei_Drängar
Åsberg, Christer: En orkester av röster: Orphei drängar 150 år. Uppsala 2003
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GULDMEDALJEN 
SOM TILLDELATS 

NILS COLLIN

 Delaware-svenskarnas 
siste präst från hemlandet

Ian Wiséhn

Under cirka 17 år hade Sverige en koloni i Delaware på Nordamerikas östkust. Ko-
lonin kallades Nya Sverige och existerade under åren 1639–1655. Ett antal svenskar 
och finnar kom tidigt att bosätta sig i Delaware, men också i de angränsande områ-
dena Pennsylvania, New Jersey och Maryland.

 Arkeologiska undersökningar från olika bosättningsplatser i Pennsylvania och 
New Jersey har bland annat resulterat i fynd av ett mynt från Johan III:s regeringstid 
och en liten oval medalj med Gustav II Adolfs porträtt. Dessa fynd är små spår efter 
de tidigaste svenskarna. Flera kyrkor finns också kvar från den gamla svensktiden.

De svenskar som bodde i området var nästan samtliga bönder som plöjde jorden, 
arbetade på fälten och i skogen. Länge behöll de svenska seder i mat och dryck. 
Något bråk med indianerna eller engelsmännen förekom inte. Delaware tillhörde de 
tretton stater som år 1776 förklarade sig självständiga från Storbritannien och 1787 
var staten med och bildade Amerikas förenta stater. Den svenska befolkningen var 
delaktig i dessa förändringar.

Den svenska statskyrkan skickade ut sammanlagt ungefär trettio präster till de 
svenska församlingarna under en period av 130 år. Det var präster som efter varand-
ra tjänstgjorde på amerikanska östkusten. En del av dem återvände till hemlandet 
efter endast några få år och fortsatte sin gärning där, andra stannade kvar till sin 
död. Det senare var fallet med den siste i raden, Nils (Nicholas) Collin, som anlänt 
år 1770. Från denne mångkunnige man finns en annorlunda och synnerligen sällsynt 

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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guldmedalj bevarad i Uppsala universitets myntkabinett. Det är om Collin och hans 
medalj som denna text handlar om.

Nils Collin föddes i Funbo socken i Uppland den 2 augusti 1746. Hans föräldrar var 
kontraktsprosten Nils Collin och Maria Nordstedt. Collin d.y. blev student vid Uppsala 
universitet 1759 och prästvigdes nio år senare strax före julen 1768 (fil. mag. 1770). 
Endast fem månader senare utnämndes han till extra ordinarie predikant vid svenska 
kyrkans mission vid Delaware. Utnämningen skedde 19 maj 1769. Den unge predikan-
ten erhöll respengar av statskontoret och kunde därefter i juli 1769 resa till London. I 
den brittiska huvudstaden blev Collin kvar mellan september 1769 och mars 1770. Han 
fick sedan följa med ett segelfartyg som ankom till Philadelphia 12 maj 1770. 

Nils Collins första tid i det nya landet ägnades åt arbete som biträde åt vice 
prosten Johan Wicksell i Racoons och Pensnecks församlingar. Nästan direkt fick 
Collin hålla inträdespredikningar i Racoon (nuvarande Swedesboro i New Jersey) 
och i Christina församling. Några år senare utnämndes Collin 1772 till kyrkoherde 
i de två nämnda församlingarna.

 Meningen var att Collin skulle återvända till Sverige 1782, men han reste ald-
rig. År 1786 valdes han dessutom till kyrkoherde i Wicacoa. Tre år senare blev han 
återigen hemkallad till Sverige, men inte heller den här gången blev det någon resa. 
år 1786 flyttade Collin till Philadelphia, där han 1788 blev medlem av styrelsen för 
stadens nygrundade universitet. Samma år blev han teologie doktor. Från maj 1791 
var Collin den ende kvarvarande svenske prästen. Hans verksamhet utgick från kyr-
kan Gloria Dei, som efter hans död 7 oktober 1831 uppgick i staden Philadelphia 
och den protestantiska episkopalkyrkan.

IAN WISÉHN

1. Nils Collin i yngre år. Miniatyrmålning 
som tillhör Old Swedes’ Church, Philadelphia.
Reprofoto: Gabriel Hildebrand, KMK.
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Collin beskrev sig själv som ”en orolig vildhjärna”, och det är kanske där som 
vi finner orsaken bakom hans resa till Nordamerika. Men han lugnade sig med 
tiden. I 61 år utövade han troget sitt kall, och ännu på 1820-talet predikade han 
stundom på svenska, fastän språket  nästan dött ut i Nordamerika. Han ägnade sig 
åt en massa intressen såsom språkforskning och medicinska studier. Framför allt 

2. Den gamle Nils Collin. Stentryck efter förlaga utförd av prästen H. J. Morton.
Reprofoto: Gabriel Hildebrand, KMK.
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roade han sig med botanik och trädgårdsskötsel.
Redan från starten i det nya hemlandet började Collin i tidens anda att samla på 

naturalier. Han stod i kontakt med svenska naturforskare och sände växter, frukter, 
frön, insekter, djurhudar m.m. till Uppsala. Han skickade även naturvetenskaplig 
litteratur till Vetenskapsakademien, Uppsala universitet, Lunds universitet och före 
1809 också till Åbo akademi. En trettio sidor lång uppsats som han själv skrivit 
trycktes i Vetenskapsakademiens Handlingar 1822, nämligen ”Förslag af några 
Nord-Americas träd, som äro särdeles värde att i Sverige odlas”.

Det amerikanska frihetskriget innebar naturligtvis påfrestningar för hela befolk-
ningen på östkusten. Collin själv tillfångatogs i februari 1777 av den engelska mili-
sen och befann sig i livsfara. Lika illa råkade han ut i oktober samma år, då han utan 
orsak anklagades för att vara spion av en amerikansk kommendant. Hälsan påverka-
des också av det dåliga klimatet i Racoon. Han drabbades då och då av misströstan 
om församlingens framtid och han kände ofta en stark hemlängtan.

 år 1786 gifte Collin sig med en amerikanska vid namn Hannah Fisler, men hon 
avled redan i september 1797. Ett barn hade fötts i äktenskapet men detta dog tidigt 
före hustrun.

Nils Collins vetenskapliga rön uppmärksammades. Han hedrades därför med att 
inväljas som ledamot i Vetenskapsakademien 1793, men redan året innan hade han 
hedrats med akademiens Linnémedalj i guld och 1825 fick han dess stora medalj. 
Collin blev ledamot av den naturvetenskapliga akademien The American Philo-
sophical Society 1789. År 1802 invaldes han i Vetenskapssocieteten i Uppsala och 
1815 i Fysiografiska sällskapet i Lund.

The American Philosophical Society tilldelade Collin en guldmedalj 1795 som 
är mycket speciell och ovanlig. Collin hade nämligen uppfunnit en maskin som 
kallades ”a Speedy Elevator”. Stegen finns beskriven i 4:e volymen av societetens 
”Transactions”:

”This machine combines these advantages: ready approach to heights otherwise 
not accessible without great trouble: speedy ascent and descent: convenient folding 
for keeping under cover, and for easy conveyance. It can be applied to several useful 
purposes: – Quick hoisting and lowering of things on many occasions; particularly 
saving of goods from upper stories in cases of incend: High elevation and speedy 
exchange of signals: These being light may be raised three hundred feet, and above 
interjacent hills: Elevation of a person for taking views, and a quick descent when 
required; as on reconnoitering an enemy within shot: a machine for lifting him at 

IAN WISÉHN
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least one hundred feet by eight men can be light enough for carrying on a waggon 
by two horses.”

Själv kallade Collin (i ett brev till professor Carl Peter Thunberg den 27 maj 
1816) medaljen för en ”guldskiva”. När man tittar på medaljen så förstår man vad 
Collin menar. Collin var den tredje personen i sällskapet historia som erhållit denna 
märkvärdiga medalj. Guldmedaljen, som kallas The Magellanic Gold Medal, är oval 
och mäter 57 x 45 mm. Dess båda sidor är graverade med text och med lagerkransar 
utmed sidorna. Ovanför texten finns ett hål med en mindre graverad ring. Hålet är 
gjort med avsikt och innebar att medaljen skulle kunna bäras.

Åtsidan har följande text på sex rader: ”Awarded by the / AMERICAN PHILO-
SOPHICAL SOCIETY / to Nicholas Collin DD [d.v.s. Doctor of Divinity] / for his 
Invention of a / SPEEDY ELEVATOR. / 1795”.

Frånsidan har texten: ”NITITUR IN ARDUA VIRTUS [d.v.s. Dygden uppstår ge-
nom ansträngning] / The Premium of / John Hyacinth de Magellan / OF LONDON / 
established in the year / 1786.”

American Philosophical Society håller till i ett hus byggt 1768 på 104 South 
Fifth Street i Philadelphia. Sällskapet startade som en diskussionsklubb av Benja-
min Franklin 1743. Redan från början sökte skarpa hjärnor sig till sällskapet. Tidiga 
kända medlemmar var t.ex. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, 
Alexander Hamilton, Thomas Paine, James Madison och David Rittenhouse. Bland 
de utländska medlemmarna märks Alexander von Humboldt, markisen de Lafay-
ette, baron von Steuben och Tadeusz Kościuszko. Mellan åren 1746 och 1767 var 

3. Åt- och frånsidorna av The Magellanic Gold Medal som tilldelats Nils Collin 1795. 
Foto: Gabriel Hildebrand, KMK.
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verksamheten låg. Under sistnämnda året förenades sällskapet med The American 
Society for Promoting Useful Knowledge. Två år senare, 2 januari 1769, återfick 
sällskapet sitt ursprungliga namn. Bland senare medlemmar återfinns namn som 
Charles Darwin, Robert Frost, Louis Pasteur, John James Audubon och Thomas 
Edison. I dag (2008) har sällskapet cirka 920 medlemmar. Sällskapet har ett stort 
vetenskapligt bibliotek, håller i föredragsserier, ger ut publikationer m.m.

The Magellanic Premium eller The Magellanic Gold Medal utdelas till personer 

4. Kyrkan Gloria 
Dei i Philadelphia. 
Reprofoto: Gabriel 
Hildebrand, KMK.
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som har gjort betydande insatser inom navigation (på havet, i 
luften eller i rymden), astronomi eller naturvetenskaplig filosofi. 
Medaljen är uppkallad efter en man vid namn John Hyacinth de 
Magellan. Han överlämnade pengar till inrättandet av medaljen 
och Benjamin Franklin, som då var sällskapets president, tog 
emot pengarna.

Antingen har Collin själv skickat medaljen till Uppsala eller 
så har detta skett efter hans död. Den ovanliga medaljen har tro-
ligen legat orörd som en exklusiv solitär i universitetets myntka-
binett sedan början på 1800-talet.

Summary
During a period of 17 years Sweden had a colony – New Sweden – in Delaware on 
the east coast of North America. Swedish clergymen were sent there to uphold the 
Lutheran faith among the population. This practice of sending clergymen continued 
long after Sweden had lost the colony. The last Swedish Lutheran Minister was 
Nicholas (Nils) Collin (born in Uppland, Sweden 1746 and died in Philadelphia, 
USA 1831). Collin never became an American citizen. His political loyalties always 
lay  with Sweden. He was a Lutheran Minister first and foremost. Collin was also a 
”man of the people”. He was intrinsically bonded to the general populace of Phila-
delphia and the Delaware Valley. He cared for the sick, buried the dead, performed 
baptisms and marriages, and was engaged in the vital civic duties that the general 
populace depended upon. He was the last Lutheran Minister who held sermons in 
the Swedish language.

Collin had a dynamic intellect that also delved into invention. One of his inventions 
was the ”speedy elevator”. This invention provided for a fast approach to heights with 
a ”speedy accent and descent”. It was portable, easily folded, and could be used for 
purposes such as an upper storey fire escape or surveying enemy positions in battle.

Nicholas Collin won the Magellanic Premium in 1795 for his ”speedy elevator”. 
Included in this prize was an oval gold medal (57 x 45 mm) with an inscription tell-
ing us about the invention made by Collin. This medal, one of the first medals in The 
United States, was sent as gift from Collin to the University of Uppsala. It probably 
arrived in Uppsala after the death of Collin.

5. The Speedy Elevator 
som uppfunnits av Nils 
Collin. 
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MYNTKABINETTETS KAMMARE

 
Hanna Östholm

Claes Annerstedt säger i sin universitetshistorik, att myntkabinettet 1787 flyttades 
från biblioteket i Gustavianum till Mindre konsistoriets rum i konsistoriehuset.1 Li-
kaledes anger Bertil Waern i sin uppsats om myntkabinettet att samlingen, vid Erik 
Götlins tillträde som prefekt 1781, varit uppställd i ”Gustavianska bibliothequet”, 
tillsammans med böcker och manuskript i Gustavianum, samt att kabinettet – då 
bestående av ett skåp – hade flyttats till konsistoriehuset under november 1787.2 

Under den senare delen av 1800-talet var kabinettets utveckling mindre hän-
delserik. Det blev svårt att finna någon professor villig att sköta det. Till sin 
tjänst fick han ta en amanuens. Den stora händelsen var att kabinettet efter 
det att universitetshuset färdigställts 1887, flyttade över dit efter omkring ett 
hundra år i Mindre akademiska konsistoriets lokal.3 

Annerstedt var emellertid inte säker på om kabinettet under hela denna period för-
varades i konsistoriehuset. Den kunde, antog han, ha flyttats till det nybyggda Caro-
lina Rediviva då biblioteket fördes dit 1841, men han hade inte sett några uppgifter 
om det. Han hade däremot sett uppgifter om att samlingen 1870 funnits i dåvarande 
länslasarettet, det så kallade Ekermanska huset (under sent 1900-tal bekant som 
Historicum) samt att den 1871 återförts till Gustavianum.4

Myntkabinettet hade väl sin plats i Bibliotheket så länge detta fanns i Gus-
tavianum. Om det vid dettas flyttning till Carolina 1841 fick plats i Gam-

1 Claes Annerstedt, Uppsala universitets historia 3:2 (1914), 543
2 Bertil Waern, ”Uppsala universitets myntkabinett”, Myntkontakt 1978, 70.
3 Waern, 70.
4 Annerstedt, Biblioteket: Kronologiska excerpter 1740–1917 i volymerna U 40:72–73, ”Samlingar 
till Upsala universitets historia”, handskriftssamlingen, UUB. 

Harald Nilsson (utg.): Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, 4), Uppsala 2009
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la Kons[istorie]huset eller annorstädes vet jag ej. Af kanslerns [bref] 18/1 
1870 synes at Fornsaks- och Myntsamlingen då hade plats i f.d. Länslasaret-
tet (Aurivilliska huset). 1871 flyttas myntsamlingen från kons[istorie]huset 
till ”Museihuset” (vilket väl skall betyda Gustavianum). […] Vid Nya 
Univ[ersitets]husets uppförande fick Samlingen på 1880-talet egen bostad i 
källarvåningen åt norr.5 

Annerstedt brukar sällan sväva på målet, men han kostade på sig denna osäkerhet i 
sina excerpter till de volymer han inte hann skriva (anteckningar och excerpter finns 
för de flesta områden fram till 1877). Hans antagande om Carolina Rediviva base-
rar sig sannolikt på ritningarna över den nya biblioteksbyggnaden. I planerna från 
1819, som närmast liknar den färdiga byggnaden, angavs två rum i vänsterflygeln 
(eller mot den södra gaveln) som mynt- respektive medaljkammare. Pendangen i 
höger flygel var två små modellkammare. Sannolikt hade dåvarande akademibib-
liotekarien Pehr Fabian Aurivillius, och/eller andra i den byggnadskommitté som 
tillsattes 1817, drivit fram myntkamrarna, som inte finns i tidigare ritningar.6 

Tyvärr är handlingarna från byggnadskommitténs arbete endast delvis bevarade 
och innehåller inte heller mycket information. Ledamöterna i kommittén finns för-
tecknade för höstterminen 1817, läsåren 1829/30 och 1830/31, samt höstterminen 
1835. Normalt ingick universitetets sittande rektor, räntmästare och bibliotekarie, 
representanter för fakulteterna samt byggledaren, överstelöjtnant Jakob Magnus 
Nordencreutz.7 Götlin, som var prefekt för myntkabinettet till 1820, kan ha suttit 
med i kommittén under de år från vilka material saknas, men det kan inte beläggas. 
Om kommitténs arbete vet vi inte mer än kommitténs rapporter i konsistoriet ger vid 
handen, och vad vi kan avläsa av förändringar i arkitektritningarna, eller att plan-
ritningarna från 1819 utrustats med två rum för mynt och medaljer. Det innebär att 
det mellan 1817 (den föregående versionen av byggnadsplanen) och 1819 måste ha 
uttryckts en idé om att placera myntkabinettet i bibliotekets bottenvåning.

5 Annerstedt, Samlingar botaniska, medicinska instrument, U 40:68, ”Samlingar till Upsala 
universitets historia”, handskriftssamlingen, UUB. Anmärkningarna inom parentes är Claes 
Annerstedts och behöver förtydligas ytterligare – det Ekermanska huset är det som avses; det hade 
varit i släkten Aurivillius’ ägo och blev sedan länslasarett.
6 C. F. Sundvall 1817 och 1819, ”Ritningar till Carolina Rediviva”, AA I, Kart- och bildavdelningen, 
UUB.
7 Protokoll och handlingar 1809–1901, ”Övriga kommittéers protokoll och handlingar”, F IX h:1, 
Kansliarkivet, UUA.
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Flyttades myntkabinettet till Carolina Rediviva 1841, eller stod det kvar i kon-
sistoriehuset? En central källa härvidlag är föreläsningskatalogerna, eftersom de 
numismatiska föreläsningarna hölls med de dyrbara och tunga samlingarna som 
åskådningsmaterial. Andra viktiga källor är uppgifter från dem som vid den ak-
tuella tiden arbetade på biblioteket och som vistades i konsistoriehuset. Givetvis 
måste man även se till Uppsala universitets och universitetskanslerns arkiv, vilka 
Annerstedt gått igenom med stor noggrannhet, i synnerhet det material som förvaras 
i Uppsala.8

Erik Götlin, professor i myntvetenskapen
Erik Götlin var prefekt för universitetets mynt- och medaljsamling från 1781 till 
1820, samt föreläste från 1796 till 1805 i numismatik. Under den kände filologen 
Johan Ihres presidium hade Götlin disputerat på avhandlingar i runologi 1771 och 
1773, presiderade själv för en avhandling om Birkas läge 1775 och kallades föl-
jande år till docent i nordiska fornspråk och litteratur. Götlin utsågs till biblioteks-
amanuens 1779, vilket även var skälet till att han blev prefekt för myntkabinettet, 
blev adjunkt i estetik 1787 samt extra ordinarie professor 1794, från 1796 med 
skyldighet att två gånger i veckan hålla ”kollegie i myntvetenskapen”. 

Universitetets kansler, Carl Rudenschöld, förklarade vid Götlins tillträde som 
prefekt 1781 att biblioteksamanuensen och prefekten för myntsamlingen alltid bor-
de vara samma person. Han betonade att samlingen inte bara fick bevaras som en 
kuriositet, utan skulle användas för undervisningen, och tillhöll därför amanuensen 
att hålla föreläsningar i myntkabinettet. Kansler stödde även konsistoriets hemstäl-
lan att de numismatiska samlingarna skulle stå under historieprofessorns och biblio-
tekariens vård, samt inventeras vid prefektskifte.9 

Myntkabinettet flyttades 1787 från biblioteket i Gustavianum till det mindre kon-
sistoriets rum, där föreläsningarna i numismatik därefter hölls. Samlingens värde 
beräknades 1793, enligt Akademiska konsistoriets protokoll den 26 januari, uppgå 

8 För artikeln har delar av Claes Annerstedts excerptsamling tjänat som referenslitteratur, även om 
särskilda hänvisningar inte kommer att göras. Det gäller i synnerhet vad Annerstedt (och andra forskare 
för hans räkning) antecknat om myntsamlingarna (U 40:63) men även kronologiska och biografiska 
excerpter (U 40:30, U 40:31 a, U 40:31 b, U 40:45–52) samt anteckningarna om bibliotekets lokaler 
och verksamhet (U 40:76). Vidare skall nämnas arkivmaterial efter Johan Henrik Schröder i Uppsala 
universitetsbiblioteks handskriftssamling, ”Monetaria”, Z 8, jämte numismatisk litteratur av Theodor 
Högberg, Svenska numismatiker under fyra sekler (1961) och Ernst Nathorst-Böös, & Ian Wiséhn, 
Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet (1987).
9 Annerstedt, U 40:72.



282

till 16.900 riksdaler och bestod av över 5.600 enskilda föremål. Den försäkrades 
emellertid inte, då samlingen (som fortfarande i huvudsak förvarades i ett enda 
skåp) i händelse av olycka ansågs lätt att flytta.10

År 1796 utnämndes Götlin till professor i myntvetenskapen, den ende i univer-
sitetets historia. Från läsåret 1796/97 behandlade Götlin numismatikens svenska, 
danska och ryska historia, persiska och indiska mynt, samt de samlingar univer-
sitetet fått genom Carl Ehrenpreus, Carl Albrekt Rosenadler och Axel von Fersen. 
Ehrenpreus’ samling bestod av svenska mynt, hade köpts av universitetet 1751, och 
utgjorde då starten för såväl prefekturen som den numismatiska undervisningen. 
Rosenadler donerade sin samling av europeiska mynt i sitt testamente år 1797, av-
led 1799 medan Götlin ännu var prefekt, och lämnade även medel till årliga inköp 
av gångbara europeiska mynt samt för anskaffning av ett nytt myntskåp. Även den 
dåvarande akademikanslern, Axel von Fersen, donerade till kabinettet. Han iscen-
satte en anonym donation av ryska mynt år 1801, vars ”anonymitet” emellertid snart 
avslöjades.11 

De ordinarie professorernas föreläsningar hölls vid denna tid fyra dagar i veckan, 
en timme åt gången på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. De var planerade 
fakultetsvis, så att de inte krockade och studenterna alltså kunde följa alla föreläs-
ningsserier inom exempelvis teologi eller medicin. Onsdagar och lördagar var för-
behållna disputationer och övningsdisputationer, men man kunde även schemalägga 
excercitieämnen som moderna språk, eller exempelvis akademibibliotekariens före-
läsningar, på dessa dagar.12 

Götlins föreläsningar i myntvetenskap ägde rum onsdagar och lördagar klockan 
åtta om morgonen i mindre konsistoriets rum i konsistoriehuset, där mynt och med-
aljer alltså förvarades. År 1806 utnämndes Götlin till ordinarie professor i välta-
lighet och poesi (eller latin) och föreläste därefter i Auditorium Gustavianum fyra 
dagar i veckan om Cicero, Vergilius, Livius och Ovidius. Han kvarstod dock som 
prefekt för myntkabinettet till 1820, även sedan han 1811 lämnat latinprofessuren. 

Under Götlins prefektur befriades biblioteket från ansvaret för myntsamlingen. 
Den 18 november 1795 besvarade kansler, hertig Carl, ett memorial från den dåva-
rande akademibibliotekarien Pehr Fabian Aurivillius, som påpekat att det var flera 

10 Annerstedt, U 40:72; Waern, 70.
11 Waern, 70; Elsa Lindberger, ”History and growth of the collection”, Anglo-Saxon and later British 
coins (2006), 6ff.; Annerstedt, U 40:72.
12 Catalogus praelectionum (1792–1852).
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år sedan myntkabinettet flyttades från biblioteket: ”Detsamma gäller om matema-
tiske och fysiske instrumenterne samt naturalie och arte facta, hvilka till största 
delen lära vara förstörda och odugliga. Dessa skola genomgås av historia naturalis 
och fysices professorerna, gallras och för framtiden bortflyttas från biblioteket.”13 

Av bibliotekets museala skyldigheter återstod i det biblioteksreglemente som ut-
färdades 1795 endast ansvaret för det Augsburgska konstskåpet. I samband med att 
boksamlingarna under 1841 fördes till den nya biblioteksbyggnaden medan konst-
skåpet lämnades kvar i Gustavianum, fördes ansvaret över till prefekten för det 
konstmuseum som inrättades, och som konstskåpet då blev en del av.

Johan Henric Schröders fornsaksmuseum 
I astronomiprofessor Johan Bredmans rektorsprogram den 15 maj 1820 sades mynt-
kabinettet bestå av tre samlingar: den Ehrenpreusiska, den romerska och den Ro-
senadlerska. Under Götlins fyrtioåriga vård hade samlingen vuxit från 5.187 till 
11.039 mynt och medaljer (eller fördelat på respektive samling: 3.404, 3.120 resp. 
3.615 stycken). 

Johan Henric Schröder, amanuens vid akademibiblioteket, efterträdde 1820 Göt-
lin på prefekturen. Götlin hade ju varit biblioteksamanuens då han först blev pre-
fekt, och sedan dess var det formella ansvaret för myntsamlingen inte längre knutet 
till biblioteket, men i praktiken kom ändå ett visst samband att leva kvar. Vid revi-
sionen 1820 omtalades ett Ehrenpreusiskt och ett Rosenadlerskt skåp. Kring 1828 
förvärvades ett tredje skåp, som användes till de antika, bysantinska, orientaliska 
och övriga utländska mynten. Schröder bytte sedermera till sig ytterligare två skåp, 
i rokoko och tillverkade 1752, vilka 1803 kommit till universitetets naturalhisto-
riska museum från Drottningholm, där de innehållit Lovisa Ulrikas fjärilssamling.14 
Det naturalhistoriska museet befann sig ännu i den botaniske professorns hus i Lin-
néträdgården, men flyttades under åren Ulrikas fjärilsskåp lediga i samband med att 
de nya naturalieskåpen färdigställdes.15 

Schröder hade riktat in sig på en karriär vid universitetsbiblioteket, där han redan 
under sin studietid assisterat historieprofessor Erik Michael Fant vid ordnandet av 
den Nordinska handskriftssamlingen, köpt och skänkt till Uppsala universitet av 

13 Kanslersbrev 18 november 1795 i avskrift av Annerstedt. 
14 Waern, 70; Lindberger, 12ff.; Akademiska konsistoriets protokoll ht 1805, A I 209, kansliarkivet, 
UUA, flera ställen. 
15 Hanna Östholm, ”Carolina Rediviva och de projekterade rummen”, Lychnos 2009 (in press).
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dess dåvarande kansler, kronprins Carl Johan, 1814. Schröder skrev sina excerci-
tie- och gradualavhandlingar under akademibibliotekarien Pehr Fabian Aurivillius 
presidium, kallades efter promotion till docent 1815 i dennes ämne, historia litte-
raria (lärdomshistoria och bibliografi), och året därpå till extra ordinarie bibliotek-
samanuens. Avhandlingarnas ämne var det stora biblioteket i Västerås gymnasium, 
där Schröder själv varit lärjunge och vars bibliotek han fortsatte att behandla som 
docent i ytterligare några avhandlingar, då tillägnade den nämnde Fant. 

Pehr Fabian Aurivillius dog 1829. Han efterträddes som akademibibliotekarie av 
Schröder, vilken kort efter tillträdet utnämndes till professor i historia litteraria och 
arkeologi. Disciplinen nordisk och jämförande fornkunskap hade funnits vid Upp-
sala universitet från 1662 till 1682, men sedan inföll ett nästan etthundrafemtioårigt 
uppehåll. Schröder hade tidigt visat intresse för nordiska fornsaker, konst och bygg-
nadsminnen. Bland annat reste han från 1817 på det Rosenhaneska stipendiet runt i 
Sverige för att uppteckna fornlämningar, beskriva monument och se samlingar och 
arkiv. Redan 1820 blev han, som nämnts, prefekt för universitetets myntkabinett. 
Han kom också från 1832 att förestå det historisk-etnografiska museet, bestående 
av Carl Peter Thunbergs samling som filosofiska fakulteten detta år köpte för 666 
riksdaler och 32 skillingar. Kansler (kronprins Oscar) gick däremot inte med på att 
man för samma summa köpte botanikdemonstratorn Carl Peter Forsbergs etnogra-
fiska samling, vilken konsistoriet menade skulle bli ett värdigt motstycke till den 
Thunbergska samlingen. Schröder placerade den etnografiska samlingen i ”ett av 
de översta smårummen” i den nya biblioteksbyggnaden (Carolina Rediviva), där 
den stod ännu 1844, enligt Carl Johan Bergman i resebeskrivningen Mälarens min-
nen.16

Från 1841 förestod Schröder universitetets konstmuseum, som då började ta 
form. De nordiska fornsakerna vid universitetet utgjordes, förutom mynt, av den 
samling runstavar som från 1755 till 1874 förvarades på Observatoriet. Så såg det 
åtminstone ut, såvitt jag förstår, under Götlins och Schröders tid – någon nordisk 
fornsakssamling omnämns inte förrän i ett rektorsprogram från 1858.17 

Schröder använde konst-, etnografi- och myntsamlingarna i sin undervisning. 
Hans första föreläsningsserie berörde grekisk och romersk arkeologi efter mynt och 
monument, som han behandlade i offentliga föreläsningar på onsdagar och lörda-

16 Annerstedt, U 40:73; Carl Johan Bergman, Mälarens minnen (1844), 236.
17 Annerstedt, U 40:73.
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gar under läsåret 1830/31, samt i privata kollegier det följande läsåret.18 Givetvis 
fortsatte myntsamlingen att växa under Schröders egid – han var den formelle mot-
tagaren av en mängd större och mindre donationer till samtliga de samlingar han 
förestod. I Samuel Grubbes rektorsprogram den 14 december 1828 angavs kabinet-
tet ha vuxit från 11.039 till 13.121 stycken. År 1834 skänkte Jonas Hallenberg sin 
mynt- och medaljsamling till Uppsala universitet, som det följande året beräknades 
bestå av 15.000 mynt.19

Att Schröder var mån om samlingarna, och att han också hade planer för dem, 
framgår av ett brev skrivet 1830 till den kände danske fornforskaren och museiman-
nen C. J. Thomsen,20 för att tacka för ett besök i dennes samlingar. När Schröder 
skrev hade han nyligen utnämnts till akademibibliotekarie. Han beskrev tillståndet 
vid Uppsala universitet, och menade att man skulle kunna samla ett riktigt vackert 
fornssaksmuseum om bara de skilda, nog så dyrbara, samlingarna kunde placeras 
tillsammans, vilket han också hade för avsikt att göra. Stycket förtjänar att citeras 
i full längd: 

På astron. Observatorium står en rik samling af 200 Runstafvar!!! I Mine-
ral-Cabinettet finnes rätt wackra Stenyxor, wiggar o.s.v. I Mynt-Cabinettet 
Guldbracteater!!! På Biblioteheket och i Konstcabinettet likaledes flera anti-
kviteter, t.ex. en aldeles prägtigt conserverad urna, af de största jag sett, fun-
nen i Upsala Högar på 1740-talet. Slagsvärd, lapptrummor m.m. Upsala Kgl. 
Vetensk. Societet förvarar och flera Antiquiteter. – Dessa strödda Samlingar 
hoppas jag, sedan jag nu blifvit chef för Biblioteheket, kunna samla och ordna 
på ett ställe, och det så fort som möjligt, då jag till grundläggning tänker af-
lemna min egen icke obetydliga antiquitetssamling. Jag äger den största hit-
tills i Norden funna Vigge af Flinta öfver ½ aln lång. Från Bohus län. Äfven 
åtskilliga Fynd i Ättehögar. Parter af åskilliga slags färgade Flusser, Agather, 
Glas osv. Två Bracteater, en af Guld, en af Silfwer.21

18 Catalogus Praelectionum(1830–58). 
19 Annerstedt, U 40:73. Lindberger, 15, beskriver perioden från 1830 som en guldålder för 
myntkabinettet.
20 Se t.ex. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 I–II 
(1937–38).
21 Schröder till Thomsen 29/4 1830, ”Brev från J. H. Schröder”, G 263 v, handskriftssamlingen, UUB. 
”Vigge” enligt NE från fornsvenskan ”kil; vigg”; ett gemensamt germanskt ord med grundbetydelsen 
”något vasst”.
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Som framgår av citatet fanns åtskilligt av fornsakerna i samlingar förvaltade 
i anknytning till de naturvetenskapliga disciplinerna. Runstavarna hade samband 
med astronomiundervisningen för studium och utvecklande av kalendrar, medan 
stenyxor och färgad fluss kunde anses vara mineralier. Somliga objekt förvarades 
som märkvärdigheter i det Augsburgska konstskåpet, som ju var fyllt med såväl 
konst- som naturföremål, och somliga hade placerats i bibliotekets vård.

Biblioteket flyttar till nya lokaler
Schröders största enskilda uppgift som bibliotekarie var när han 1841 flyttade aka-
demins bibliotek från Gustavianum till det nybyggda Carolina Rediviva. Tomten 
för det nya universitetsbiblioteket hade utsetts 1811, men byggnadsarbetet hade gått 
långsamt. Av ritningarna kan man sluta sig till att bottenvåningen, vari man faktiskt 
började flytta in en del material så fort utrymmena var säkert under tak, var avsedd 
att fungera dels som lokaler för fysikundervisningen, dels som ett slags museum. 
Det material som skulle förvaras i huvudlängans nedersta våning var inkunabler 
(de äldsta av de tryckta böckerna), fysikinstrument, modeller, mynt och medal-
jer.22 Schröder kom, som vi sett, att ansvara för samtliga universitetets antikvariska 
samlingar (manuskripten hörde till biblioteket), vilket talar för att det funnits flera 
poänger med att placera samlingarna i anslutning till varandra. Som vi sett hyste 
Schröder själv sådana ambitioner.

Schröder brevväxlade länge och regelbundet med Reinhold Scheringson, sin 
gymnasielärare i Västerås.23 Breven har ett rikt innehåll av akademiska nyheter 
– tjänstetillsättningar, festligheter och dödsfall – och ger en redogörelse för flytt-
ningen av biblioteket från Gustavianum till Carolina Rediviva. Den 26 augusti 1841 
skrev han att han sent omsider fått flytta in böcker i ”det Nya Bibliotehekets huf-
vudvåning”. Arbetet hade försiggått från sex om morgonen till åtta på kvällen. Med 

22 Östholm, Det öppna biblioteket: Carolina Rediviva, Carl XIV Johan och de projekterade rummen 
(2005); Östholm (in press); C. F. Sundvall 1817, AA I.
23 Reinhold Scheringson (1759–1848) promoverades till magister 1780, utnämndes till docent i latin 
vid Uppsala universitet 1791, uppfördes på förslag till adjunkturen i latin 1805 och utsågs till extra 
ordinarie adjunkt 1806. Scheringson vikarierade som latinprofessor under vårterminen 1807 och fick 
därefter lektorat i Västerås. Där verkade han från 1808 till 1838, hedrades med professors titel 1829 
och promoverades till jubelmagister 1839. Schröder blev student 1810 och hade dessförinnan läst vid 
trivialskolan och gymnasiet i Västerås, då Scheringson var nybliven lektor där. I årsskiftet 1829/1830 
lade brevskrivarna, då båda nyutnämnda professorer, bort titlarna, och Schröder tilltalade därefter 
den tio år äldre mannen ”Farbror”. Brevväxlingen mellan Schröder och Scheringson 1810–1848 
omfattar fyra volymer i handskriftssamlingen, UUB.
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hjälp av sex av de mest pålitliga nationsvaktmästarna och frivilliga studenter hade 
man transporterat böckerna i särskilt tillverkade lårar på vagnar genom Odinslund. 
I rask takt hade Gustavianum tömts och Carolina fyllts, och resultatet var storartat.24 
Den 6 september återkom han till boksamlingen, som på den korta tiden 12–30 au-
gusti kunnat ”flyttas, uppställas och systematiskt fördelas efter vetenskaperna”, och 
förklarade att detta fungerat tack vare hans egen väl genomtänkta organisation.25

I breven till Scheringson, som tydligen var boksamlare, skrev Schröder ofta om 
bokauktioner men mer sällan om antikviteter av annat slag. I november 1841 kunde 
han berätta att man flyttat akademins bokauktionskammare till ”3 ljusa och glada 
rum på nedre botten i Strandmanska Huset, nu mera Uplands Nations sal”, samt 
att man öppnat akademins konstmuseum för första gången i samband med Oscars-
dagen. Han kallade museet en ”god början”, och berättade att de tavlor som gene-
ralmajoren Carl Hård hade donerat, var upphängda i rummen mitt emot det större 
auditoriet.26

I den mångåriga brevväxlingen med Nils Wilhelm Forsslund, som arbetade på 
riksarkivet och var en nära vän till Schröder, handlade det mycket om köp och trans-
port av böcker.27 Schröder berättade bland annat om öppnandet av de gustavianska 
handskrifterna 1842, som försiggick i det ”fordna Manuscriptrummet å Gustavia-
num”, om att kronprinsen besökt Uppsala i november 1843 och varit mycket nöjd 
med både det nya biblioteket och med ”Museum”, troligen konstsamlingen.28 Sex år 
senare skröt han belåtet: ”Vårt vackra Museum, till hvilket Du hedersamt bidragit 
är [nu ordnadt] och flitigt besökt.”29

Undervisningsutrymmena i Carolina Rediviva togs i bruk hösten 1841. Föreläs-
ningarna i fysik kunde hållas i sina nya lokaler och professorn i estetik, Per Daniel 

24 Schröder till Scheringson 26/8 1841, ”Brev från J. H. Schröder till R. Scheringson 2: 1841–1848”, 
G 263 u, handskriftssamlingen, UUB.
25 Schröder till Scheringson 6/9 1841, G 263 u. Hans väl förberedda organisation och uppställning 
inskränktes dock till de mest använda böckerna; resten av biblioteket beskrivs av Annerstedt, som 
inte uppskattade Schröder, som ett ”chaos indigestum” i Förteckning å Uppsala universitetsbiblioteks 
ledare, 25f.; Annerstedt, U 40:73. Se även Ulf Göranson, ”Schröder, Johan Henrik”, Svenskt biografiskt 
lexikon, 632.
26 Schröder till Scheringson 1/11, 30/11, 6/12 1841, G 263 u.
27 Nils Wilhelm Forsslund (1788–1870) var förste expeditionssekreterare, aktuarie i riksarkivet. Även 
detta är en lång brevväxling, 1818–1855, som handlar mycket om köp och transport av böcker. Men 
även Uppsalanyheter, som majkarnevalen 1849 och koleraepidemin 1854, berörs. 
28 Schröder till Forsslund 29/3 1842, 29/11 1843, ”Brev till Nils Wilhelm Forsslund”, G 70 b, 
handskriftssamlingen, UUB. 
29 Schröder till Forsslund 14/10 1849, G 70 b.
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Atterbom, använde under två läsår Auditorium Physicum för sina offentliga föreläs-
ningar. Här behandlade han läsåret 1841/42 poesins allmänna historia och fortsatte 
följande läsår med fornskandinavisk litteraturhistoria och estetik. Föreläsningarna i 
fysikauditoriet fortsatte emellertid inte så länge – läsåret 1842/43 är det andra och 
sista som tyder på regelbunden undervisning där.30 

Under 1830-talet ägde Schröders offentliga föreläsningar rum i Akademiska 
myntkabinettets kammare (Atrium Nummophylacium Academicum), men då bok-
samlingen flyttades till den nya byggnaden bytte han föreläsningstid. Han hade 
föreläst klockan nio på morgonen och 1841 senarelades föreläsningarna till efter-
middagarna, klockan 15–16.31 Sannolikt bytte Schröder till en annan tid för att det 
fungerade bättre med bibliotekets öppethållande, när avståndet hemifrån blev ett 
annat. Ingen särskild anmärkning finns emellertid om att föreläsningarna skulle hål-
las i nya biblioteksbyggnaden, varför vi nog måste förutsätta att myntkabinettet låg 
kvar på samma plats som tidigare. 

Schröder införde för första gången ett bredare studium av isländskan i den aka-
demiska undervisningen. Hans föreläsningar handlade vanligen om de fornskandi-
naviska och isländska språken enligt Eddan. Under läsåret 1838/39 behandlade han 
emellertid nordisk arkeologi och numismatik (det första myntväsendet bland skan-
dinaver och anglosaxare – initia rei monetaria apud Scandinavos et Anglosaxones) 
i sina offentliga föreläsningar, vilket annars var vanligare ämnen för hans privata 
undervisning, tillsammans med paleografi, runologi, bildkonsternas historia samt 
svensk och isländsk lärdomshistoria.

Under de första åren av 1840-talet utgavs några reseskildringar över Uppsala, 
Upsala och dess nejder (1842) och Mälarminnen (1844). Författaren, Carl Johan 
Bergman, blev extra ordinarie amanuens vid universitetets bibliotek den 3 maj 1842 
och väl insatt i hur det såg ut året efter flyttningen till den nya byggnaden. På Ca-
rolina Rediviva fanns 1842 flera samlingar av antikvariskt värde. Bergman beskri-
ver bottenvåningen, där man ställt de rara samlingarna, ”utställnings-” eller ”upp-
visningslitteraturen” – inkunabler (en del från klosterbiblioteken i Vadstena och 
Sigtuna), aldiner, juntiner och pergamentstryck, tidskriftssamlingen, den svenska 
”normalsamlingen”, den nordiska litteraturen, manuskriptsamlingen som ställts upp 
enligt donationerna. Första våningen hyste den vetenskapliga litteraturen: teologi, 
juridik, klassisk litteratur, biografi, litteraturhistoria, modern litteratur, lingvistik, 

30 Catalogus Praelectionum(1840–58). 
31 Ibid.
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estetik, filosofiska, matematiska och historiska vetenskaper.32 
Bergman beskriver även hur den forna bibliotekssalen i Gustavianums mellan-

våning hade inretts till konstmuseum, sedan böckerna flyttats därifrån. Den provi-
soriska uppsättningen av tavlorna återges schematiskt och i detalj, och han med-
delar att det Augsburgska konstskåpet har sin plats på Gustavianums övre våning. 
I konsistoriehuset återfanns enligt Bergman andra samlingar. I anatomisalen fanns 
ett medicinskt-anatomiskt museum, instiftat av anatomiprofessor Adolph Murray. I 
huset förvarades även det fysiska kabinettet och myntkabinettet. Myntkabinettet be-
skrivs inte fullt så ingående som konstmuseet, men Bergman uppger att det omfattar 
fem skåp. Även på Carolina Rediviva fanns enligt Bergman ett museum, nämligen 
det etnografiska museum som byggde på Thunbergs japanska samlingar.33

Sammanfattningsvis kan vi så konstatera, att det under en period funnits en idé om 
att låta Carolina Rediviva, den nya praktbyggnaden, inhysa flera av de samlingar 
som besökare kom för att se. Tanken att placera i synnerhet de antikvariska samling-
arna tillsammans var särskilt omhuldad av samlaren och fornforskaren Johan Henric 
Schröder, som uppenbarligen använde de numismatiska samlingarna i sin under-
visning. Men om det stämmer stannade projektet i så fall på idéstadiet – Schröder 
flyttade bara boksamlingarna. Myntsamlingen måste ha förvarats i konsistoriehuset 
under ganska precis ett sekel, från 1787 till 1887. 

Summary
During the early decades of the 19th century, there were people wishing to let the 
new university building, Carolina Rediviva, house a number of the collections visi-
tors came to see. Plans were made for special coin and medallion rooms and Chief 
Librarian Johan Henric Schröder (1791-1857) envisioned a museum of antiquities, 
but in the end the numismatic collection remained in the Senate’s House, where it 
had been moved in 1787, and only the books were moved.

32 Carl Johan Bergman, Upsala och dess nejder (1842), 142ff.
33 Bergman 1844, 200ff., 220ff.
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