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Allt guld som glimmar. Stormaktstidens medaljkonst från Krsitina till Karl XI

ABSTRACT
In the 17th century, especially after the Thirty Years War, Sweden was
engaged with demonstrating and presenting itself as the new great power it had
become. Particularly the visual culture was a fine way to express the royal desires
and ambitions, and what better way to show Sweden’s new age of greatness than
through medals, the baroque business card.
I strive to illustrate the significance of medals and the cultural context in which
they were produced, which includes all components as the ordering of the medal,
the medal artist and in the end the final item. The three German medal artists
Johan Rethe, Johan Georg Breuer and Anton Meybusch were one of the first of
their kind who came to Sweden to work for the Swedish Crown and they left
apparent impressions on the Swedish medal art. Their carreers shall act as an
example for cultural transfer, as well as it shall show the importance of hiring
abled medal artists to properly use the medal arts’ potential.
My focus is set on how the Swedish monarchs, Kristina, Karl X Gustav and
Karl XI used medals to merchandise themselves and in what manner their medals
were received. In addition to that it seems to be of importance to evaluate in
which way the medals reached their intended public and who the planned
recipients were. Analysis of the compound personifications of the royal court
produced during the baroque era call for a careful and observant deciphering of
their attributes and an awareness of how these medals could yield complex
messages. Paradoxical, through pictures the message becomes more apparent and
complicated at the same time. It is vital to understand the images’ function in
relationship to the commissioning body and his position and personal taste, as
well as the medals’ general significance as a cultural object.
Keywords: Medals, Sweden’s age of greatness, Kristina, Karl X Gustav, Karl XI, visual culture
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FÖRORD
Detta arbete skrevs som masteruppsats vid Konstvetenskapliga institutionen mellan
höstterminen 2013 och vårterminen 2015.
Jag skulle vilja tacka min handledare Hedvig Brander Jonsson, universitetslektor,
docent och prefekt vid Uppsala universitets konstvetenskapliga institution. Hon har
varit mig ett ovärderligt stöd i form av sin kunskap och uppmuntran samt genom
sin noggranna läsning i tid och otid.
Även den kreativa forskningsmiljön inom noden Early Modern Cultural History
har genom kloka synpunkter och ständiga utmaningar bidragit till uppsatsens
slutliga form. Stort tack vill jag även rikta till min opponent Elin Klingstedt för en
gedigen genomgång av uppsatsen. Likaså Harald Nilsson, före detta föreståndare
för Uppsala universitets myntkabinett som har läst och kommenterat manuset och
därmed bidragit med till att förbättra uppsatsen.
Till stor hjälp var även min kära vän Sofia Andersson som genom sitt sällskap
och ihärdighet har gjort uppsatsen både bättre och roligare att skriva.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Hendrik Mäkeler, 1:e antikvarie vid
Uppsala universitets myntkabinett. Inte bara har han introducerat mig i ämnet och
visat mig vägen till arkiven, utan han har men goda idéer och generösa lärdomar
alltid varit en inspiration och ett förråd av kunskap och uppmuntran.
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1.INLEDNING
Allt guld som glimmar är titeln för denna undersökning även om allt inte är guld som glimmar;
för den svenska Kronan var dock medaljerna, trots att de flesta var gjorda av silver lika värdefulla
som om de vore tillverkade av den gyllene metallen. Under 1600-talet blev Sverige en stormakt,
vilket skapade nya behov för den unga staten. Det fordrades marknadsföring för att kunna visa
att landet i norr var likvärdigt med de andra stora europeiska kungahusen. Varför inte presentera
sin nya status genom ett av barockens främsta medier nämligen medaljen? För att kunna uttrycka
meddelanden i medaljform krävdes också kunniga konsthantverkare i Sverige. På det viset blev
1600-talet en avgörande epok för medaljtillverkning och dess historia. Innan Trettioåriga kriget
hade svenska medaljer mestadels beställts och producerats utomlands, men efter det kallade
svenska kungahuset istället efter utländska medaljörer för att tillverka medaljerna på svensk
mark. Johan Rethe, Johan Georg Breuer och Anton Meybusch var några av de medaljörer som
kom till Sverige för att söka sin lycka och ge avtryck i medaljkonsten.
De tre tyska medaljörernas karriär ska fungera som exempel på kulturtransfer, och därigenom
påvisa vikten av att anställa kunniga stämpelsnidare för att få möjlighet att använda sig av
medaljkonstens politiska uttrycksförmåga och räckvidd. De stundom subtila koncepten som
förmedlas genom de tidigmoderna medaljerna informerar betraktaren samtidigt som de
uttrycker och formar budskap. En analys av dessa mångtydiga men komplexa bildmotiv kräver
noggrann dechiffrering och medvetenhet om hur medaljer kunde producera budskap och
mening. Vikten ligger i att förstå bildernas funktion i relation till den samtida kontexten, som
innebär allt från smak och mode till medaljens betydelse som kulturellt objekt. Så var
medaljkonsten under tidigmodern tid ett populärt verktyg för att representera och demonstrera
regenters ambitioner. Inte minst därför bör medaljens roll i stormaktstidens Sverige inte
underskattas. Likaså visar det sig att medaljkonsten och dess bildkultur som samhällsfenomen
utgör ett omfattande forskningsfält som bör undersökas ytterligare.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att synliggöra medaljens betydelse i den kulturella kontexten under
stormaktstiden och i samband med detta beakta alla komponenter från medaljens beställning och
medaljören till den slutliga produkten. Uppsatsen kommer att följa två huvudspår, varav det ena
är avsett att skildra tre tyska medaljörers verksamhet i Sverige under andra hälften av 1600-talet.
Medaljörerna Johan Rethe, Johan Georg Breuer och Anton Meybusch och deras alster ska
fungera som exempel på kulturimport och svenska kungahusets strävan efter att bli
representerat i medaljform. Medaljkonstens möjligheter att presentera och marknadsföra
kungamakten leder vidare till uppsatsens andra utgångspunkt som berör medaljens betydelse i
stormaktstidens Sverige. Detta innefattar medaljernas bruk från att vara ett samlingsobjekt till
deras roll i kungliga riter. Åtskilliga medaljer utformade av Rethe, Breuer och Meybusch ska
beskrivas med fokus på objektens ikonografi samt bildspråk men framförallt ska medaljernas
budskap undersökas. Likaså ska det i detta sammanhang beskrivas hur medaljens bildmotiv
formuleras och vilka möjliga förlagor som kan härledas ur samtidskonsten. Sammanfattade ska
uppsatsens båda infallsvinklar summera medaljkonstens betydelse för det svenska kungahuset
under stormaktstiden och hur den genom sin visuella retorik kan betraktas som politisk konst.
Mina frågeställningar är följande:
•

På vilket sätt kan medaljörernas vistelse i Sverige tolkas som kulturtransfer och hur kan
de kopplas till Kronans behov av marknadsföring?

•

Hur bidrog medaljkonsten till att representera kungamakten och vilka budskap
förmedlar medaljerna?

•

Hur yttrar sig medaljkonsten i den visuella kulturen under stormaktstiden?

1.2 Material och metod
Materialet som ligger till grund för denna uppsats är mångfaldigt. För att kunna ge en
någorlunda tydlig bild av medaljkonstens kulturella kontext är en avgränsning väsentlig.
Uppsatsens huvudmaterial utgör ett urval av nio kungliga medaljer som graverades av de tyska
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medaljörerna. 1 Arbetets huvudsakliga blickpunkt behandlar svenska kungahusets medaljer
under andra hälften av 1600-talet. Det innebär medaljer av drottning Kristina, Karl X och Karl
XI som utformades av Rethe, Breuer och Meybusch. Fokus ligger på tiden som tyskarna var
anställda i Stockholm, vilket täcker åren från 1649 till 1684. Detta sammanfattar tiden från att
den första medaljören Johan Rethe rekryterades och anlände på svensk mark, till Johan Georg
Breuers anställningsperiod och slutligen fram till dess att Anton Meybusch lämnade Stockholm.
Urvalet innefattar en brett spektrum från Kristinas kröningsmedaljer, över Karl X Gustavs
minnesmedalj över Slaget vid Stora Bält till medaljer som präglades under Karl XI tidiga
regeringsår. Till bildanalysen kommer det att beskrivas tre olika medaljer av varje nämnda
svenska regent. Urvalet gjordes med tanke på medaljernas olika tematiska utgångspunkter. Det
för att ge läsaren en bättre förståelse för medaljkonstens varierande möjligheter att representera
kungligheter, men samtidigt även en inblick i den historiska bakgrunden som kunde kräva en
marknadsföring i medaljform.
För att vidare kunna utröna medaljernas motiv- och inspirationskälla kommer bilder tagna ur
forskningslitteraturen samt Uppsala universitetsbibliotekets bildsamling utgöra ytterligare
bildmaterial. En viss del av mitt forskningsmaterial utgör anteckningar i arkiven. Anteckningar
om kungliga riter och hovceremoniel finns i Riksmarskalkens berättelser i Stockholms
slottsarkiv, och i tidigare forskning om nämnda ämne. Information om medaljörernas
anställning och vistelse i Sverige hittar man bland annat i bankprotokoll och räkenskaper som
mestadels befinner sig i Riksarkivet. Genealogiska uppgifter finner man däremot i kyrkoböcker.
Bredvid det skriftliga källmaterialet skulle arbetsmiljön bidra som källa. Tyvärr finns det inget
myntverk bevarat i Sverige som skulle kunna fungera som exempel för en autentisk arbetsmiljö. 2
De varierande materialen har valts med tanke på de olika frågeställningarna. För att kunna få
en inblick i 1600-talets visuella kultur krävs en samtida skildring, vilket man dels får genom
arkivmaterialet och dels genom samtida litteratur. Arkivmaterialet och den tidens litteratur har
fördelen att kunna återge händelser med samtida ögon, men det är däremot en fragmentarisk
inblick och måste kompletteras med litteratur för att vidare förstå den samtida kontexten.
Eftersom litteratur från drygt fyra århundraden används till tolkningen av medaljernas funktion
är ett källkritisk tillvägagångssätt synnerligen betydelsefullt. En aspekt som ska beaktas i detta
Medaljerna återfinner man alla på Uppsala universitets myntkabinett, förutom en (Kristina Hd.9) som finns i
sammlingen i Kungliga mynkabinettet i Stockholm.
2
För att ändå kunna få en uppfattning av medaljörernas arbetsplats har jag däremot besökt myntverket i
Kremnica, Slovakien, ett av de få bevarade gamla myntverken i Europa. Några tekniska analyser av
arbetsplatsen har inte gjorts detta sammanhang, då besöket mestadels var tänkt till att kunna få ett intryck
hur medaljörernas arbetsplats kan ha sett ut. http://en.wikipedia.org/wiki/Kremnica (2014-08-19) Exkursion
med Institutet för numismatik i Wien till Kremnica skedde den 7-8 juli 2014.
1
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sammanhang är att arkivmaterialet och den tidens litteratur återger beskrivningar som är färgade
av samtida åsikter och intryck. Därför är det viktigt att skildringar av medaljerna och händelser
undersöks med hänsyn till den samtida diskursen.
För att fylla uppsatsens syfte består denna studie av flera sinsemallan olika delar. En del av
arbetet diskuterar de avsnitt av medaljörernas liv som tilldrog sig i Sverige och därigenom kan
ses som konstnärsbiografier. För att kunna kasta ljus på deras livsförhållanden och arbetsvillkor
kommer jag att tillämpa biografiska metoder. Tidigare har den biografiska metoden ansetts vara
av mindre akademiskt värde, men för uppsatsens syfte är den oumbärlig. 3 Därtill har jag
inspirerats av Sune Åkermans och Ronny Ambjörnssons Att skriva människan (1997), en
samling av essäer om biografin som vetenskapligt genre. För att vidare undersöka och förstå de
socialhistoriska kontexterna som arkivmaterialet berättar kommer jag att ta hjälp av litteratur
rörande kultur och samhälle under 1600-talets Sverige, men även anteckningar från gångna
århundraden.
Denna tidigare nämda avgränsning avser medaljer som utformades av de tre tyska
medaljörerna som framställer drottning Kristina, Karl X Gustav och Karl XI. Jag vill försöka
beskriva och analysera ett urval av medaljer med olika motiv, som bland annat drottningens
kröning eller kungens uppfostran, för att ge en helhetsbild av medaljkonstens betydelse under
stormaktstiden samt exempel på medaljörernas arbete. Urvalet ska ge en inblick om praktiker
kring representation och manifestation i Sverige under denna historiskt betydelsefulla och
komplexa epok. Hur medaljerna brukas och på vilket sätt de fungerar som bärare av makt och
budskap, analyseras i enlighet med visuella kulturstudier. 4 Detta inbegriper en undersökning av
medaljen i förhållande till beställarens behov av marknadsföring. Att undersöka furstliga
personers interaktion med medaljen som konstobjekt, avsedd för ett brett område mellan
samling och representation, kräver en förståelse av legitimation av makt vilket historikern
Michael Walzer formulerar ”The state is invisible; it must be personified before it can be seen,

symbolized before it can be loved, imagined before it can be conceived.” 5 Med hjälp av
litteraturen ska materialet sättas i relation till sin samtida kontext som därigenom ska förmedla
kunskap om bruket av medaljerna och hur de kan ge uttryck åt makt och sociala relationer.
Litteraturen ska inte bara bidra till förståelsen av medaljernas funktion och budskap utan även
fungera som hjälpreda för bildanalysen. I olika skeden uppfattas och gestaltas bilder på
Bo G. Hall, ‘Kan biografisk metod vara vetenskap?’, Historisk Tidskrift, 127: 3, September 2007, 2–25.
Angående kulturstudier se kapitel 1.3.
5
Michael Walzer ”On the Role of Symbolism in Political Thought” Political Science Quarterly. A review
devoted to the historical, statistical and comparative study of politics, economics and public law 82. New York
1967, s.194.
3
4
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annorlunda sätt och uttrycks- och receptionskonventioner konfronteras ständigt med bildens
funktion. Med detta i åtanke utgör Panofskys ikonografiska analys den bäst lämpade
möjligheten för att interpretera och analysera medaljernas bildspråk. 6 Detta på grund av
storhetstidens förkärlek samt vaksamma sinne för allegoriska motiv med både synlig och dold
symbolik. Detta beror på att motiv, i form av bild och text, till allra största delen hade sitt
ursprung i antikens bildvärld. Medaljens visuella retorik som innebär kommunikationen från
sändare till mottagare är visserligen obestridlig men möjligtvis svår att genomskåda för det
otränade ögat, framförallt då de olika svenska regenterna har använt sig av varierande bildspråk
för att legitimera sitt arv.
Många författare som ägnar sig åt ikonografi och ikonologi påpekar att betraktaren behöver
kunna förstå bildens språk för att kunna ”läsa” det sedda. Då medaljernas bildspråk är
mångtydigt är det väsentligt att närma sig det på ett välbetänkt sätt. Bildens funktion är beroende
av dess betydelse i den historiska kontexten och bilden bör samtidigt begripas som ett
representativt meddelande av ett medvetet tema. 7 Detta inbegriper även en förståelse av motivet
i relation mellan avbildningen och betraktaren. 8 Panofskys trestegsanalys, (pre-ikonografisk,
ikonografisk och ikonologisk analys) är ett välfungerande redskap i en process som dels ska
fastställa och tolka motiven och dels ge en förståelse för dess idémässiga kontext.
Panofskys metod har utsatts för en del kritik som bland annat beskrivs i Hatt och Klonks
genomgång av Panofskys teorier. 9 Den främsta är att det finns en risk att överanalysera konsten
och tolka budskap som egentligen inte existerar. Panofsky själv var medveten om detta “There

is, I am afraid, no other answer to this problem than the use of historical methods tempered, if
possible, by common sense.”

10

Trots dessa fallgropar kan man anse att den ikonografiska

analysen är den mest användbara metoden för att tolka medaljernas visuella budskap. Tycke för
allegorier och symboler är en känd företeelse under barocken, vilket visserligen inte säkerställer
bildanalysen från risken för övertolkning, dock är kännedomen om detta faktum en viktig fördel.

För vidare läsning: Roelof van Straten, An Introduction to Iconology, New York 2000, 2a upplagan (1994).
Carsten-Peter Warncke, Sprechende Bilder - sichtbare Worte: das Bildverständnis in der frühen Neuzeit,
Wiesbaden, 1987. Göran Hermerén, Representation and meaning in the Visual Arts, Lund 1969.
8
För vidare läsning: van Straten (2000).
9
Art History – A critical introduction to it´s methods, Michael Hatt, Charlotte Klonk (eds), Manchester 2006, kapitel
6, s. 96-118;
10
Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting, Cambridge 1953, s. 142-143.
6
7
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1.3 Teoretiska utgångspunkter
Begreppet visuell kultur är en väsentlig aspekt av denna uppsats.

11

I den visuella kulturen

sammansmälter ett flertal funderingar kring hur beteenden, konsumtion, men även perception
och smak samt mycket annat manifesterar sig och uttrycks visuellt. I största allmänhet kan man
sammanfatta termen att studera bildkultur som samhällsfenomen, vilket innebär både en
förståelse för själva materialet samt interaktionen med det. 12 Nicholas Mirzoeff beskriver det
som så: ”Visual culture is concerned with visual events in which information, meaning, or

pleasure is sought by the consumer in an interface with visual technology.” 13 I detta fall innebär
den visuella teknologin allt som en person kan se eller betrakta, vilket då kan beröra en
oljemålning, teater eller just en medalj. Jag vill inte sträcka mig så långt som att försöka definiera
1600-talets kultur, utan istället fokusera på medaljernas part i stormaktstidens kulturliv för att
så förklara mina teoretiska utgångspunkter. Naturligtvis finns det flera olika ingångar i det
ämnet, då studiet av visuell kultur som samhällsfenomen täcker ett brett område. En av dessa
ingångar berör idén om att den visuella bilden är en central aspekt i kulturella praktiker. Lena
Johannesson skriver att presentation i form av en visuell utsaga kan förmedlas i olika former och
i varierande förutsättningar, vilka i sin tur påverkar det visuella budskapet och tolkningen av
detta. 14 Matthew Rampley beskriver till exempel visuell retorik som konceptet för att tala
offentligt ”[…] the notion of a connection between image and discourse has been central to the

understanding of visual art since antiquity.” 15
Utgångspunkten är att målningar har en narrativ och moralisk funktion, det vill säga att man
ska lägga fokus på den visuella kommunikationen och den visuella representationen av bilden,
men framförallt hur den planeras strategiskt med tanke på betraktaren. Medaljernas främsta
funktion var att bli uppvisade och i det sammanhanget var det speciellt viktigt att medvetet
planera hur medaljen skulle upplevas av betraktaren. Såväl i privata sfären som i den offentliga
bidrog medaljen till att skapa en identitet. Som Arne Flaten träffande uttrycker det: ”It can be

argued that the correlation between status and propensity to commission a medal is as much a

Svetlana Alpers och Michael Baxandall var banbrytande representanter för studerandet av visuell kultur i
samband med konsthistorisk forskning. Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy,
Oxford 1972; Svetlana Alpers, The Art of Describing: Dutch Art in Seventeenth Century, Chicago 1983.
12
Lena Johannesson (ed.), Konst och visuell kultur i Sverige, Stockholm 2007, s.15.
13
Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, London 1999, s. 3.
14
Johannesson (2007) s. 15.
15
Matthew Rampley, “Visual rhetoric” Exploring visual culture Matthew Rampley (ed), Edinburgh 2005, s.134.
11
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reflection of the function of medals as of social privilege or of socially conditioned attitudes
towards display”. 16
I allmänhet är uppfattningen nuförtiden att man förr enbart höll en medalj i handen, tittade
på de olika sidorna, njöt av dess finurlighet för att sedan lägga undan medaljen i ett skåp för att
aldrig ta fram den igen. Medaljens syfte var och är dock fortfarande just att bli sedd. Medaljer
kunde uppträda som halssmycken eller som vägg- och möbeldekorationer samt mycket annat
och låg inte enbart förvarade i dyra myntskåp. 17 Även när de förvarades i medaljskåp var det för
att kunna ta fram medaljerna i vittert sällskap och betrakta dem under lärda samtal. Individen
som beställde en medalj skulle och ville bli sedd, och mycket enkelt uttryckt kan man säga att
personen lyckades med det i samma ögonblick som medaljen blev beundrad.
Medaljens visuella retorik återspeglas i sättet hur den uppvisas och hur den når sin publik.
Retorik beskrivs oftast som konsten att övertyga och även den visuella retoriken strävar efter att
förmedla sändarens åsikter till åskådaren. Till skillnad från övertalning är propaganda en
kommunikationsform som förutsätter en för sändaren främjande reaktion hos mottagaren.
Jowett och O´Donnell definierar denna propaganda som ”[…] deliberate attempt to alter or

maintain a balance of power that is advantageous to the propagandist.” 18 Uppsatsens hypotes är
att medaljkonsten kan anses som politisk konst och därför kan nämnas i samband med visuell
retorik samt att den därigenom agerar som ett propagandainstrument.
En viktig infallsvinkel är hur propaganda praktiseras under tidigmodern tid, hur den
uttrycker sig i masskultur och vilka medier som användes för att sprida informationen. De olika
medierna, som medaljerna, bär på budskap och kan återkopplas till den förväntade publiken och
borde därför inte förbises. Med tanke på att mestadels aristokratin hade möjlighet att erhålla en
kunglig medalj under 1600-talet, är adeln följaktligen den avsedda åskådaren för medaljens
visuella retorik. Därigenom kan det vara tänkvärt att reflektera vilka behov kungligheterna hade
i samband med sin marknadsföring. Att använda sig av mynt för att kunna förmedla subtila
budskap är sedan antiken ett känt fenomen. Likaså är medaljen alltsedan renässansen ett
oumbärligt konstmedium för skapandet av identitet.
Detta leder vidare till Allan Ellenius forskningsbidrag om emblematik och bildpropaganda
under karolinska tiden som har varit grundläggande för min uppfattning kring

Arne R. Flaten, “Identity and the display of medaglie in Renaissance and Baroque Europe” Word &
Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry, 2003, 19:1-2 (publicerad online 2012-04-30) s.59. (2014-10-01).
17
Luke Syson, “Holes and Loops: The Display and Collection of Medals in Renaissance Italy” i Journal of Design
History, Vol. 15, No. 4, Approaches to Renaissance Consumption (2002), s. 229-244.
18
Garth Jowett, Propaganda and persuasion, Newbury Park, Calif, 1992, s. 2.
16
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ideologiproduktion och förutsättningar för den visuella kulturen. 19 Framförallt Ellenius
synpunkter kring den aristokratiska konsten är viktiga för förståelsen kring bildkultur, i detta
fall medaljernas betydelse för den furstliga representationen. På liknande sätt är även modeller
kring emblematikens multifunktionalitet väsentliga för tolkningen av medaljernas syfte.
Medaljkonsten och emblematiken har sedan medaljens uppkomst varit nära relaterade.
Emblematiken förenar bild och text till en helhet, vilket på liknande sätt motsvarar medaljernas
syfte.
Alla dessa utgångspunkter, från visuell kultur och visuell retorik till emblematikens
multifuktionalitet, sammanstrålar i teorier rörande kulturhistoria som studerar symboler och
deras interpretation. 20
Då detta arbete inte enbart ska belysa konstverken utan även laborera med medaljörernas
verksamhet i Sverige och huruvida de påverkar den svenska medaljkonsten, är fenomenet
kulturimport genom migration en viktig teoretisk utgångspunkt. Bernt Douhans dissertation
om valloninvandringen till Sverige under 1600-talet befattar sig i stor utsträckning med teorier
kring idéers migration. 21 Vidare är teorier kring kulturtransfer genom migration och huruvida
detta påverkas av konsthantverkarnas rörlighet något som verkar i bakgrunden av denna
undersökning. Termen kulturtransfer behandlar processen att överta kulturella fenomen mellan
olika kulturer eller länder. Detta beskrivs i Handwerk in Europa (1999), en samling av
forskningsteorier kring hantverk från senmedeltiden fram till tidig modern tid. Angående
hantverk i Europa har forskningen tidigare påpekat att andra diffusioner, som handel och
studenter, överskuggar hantverkets betydelse i samband med kulturtransfer. Forskningen verkar
på senare tid ha anammat åsikten att det redan under medeltiden har funnits utbyte som enbart
skedde genom hantverk, framförallt i områden konst och arkitektur. Knut Schulz påpekar att
det förekommer en förändring på 1500-talet i spridningen av ”vanliga” hantverkare, som
skomakare och skräddare till att även ”specialister”, det vill säga hantverkare inom de sköna
konsterna, som målare, guldsmeder, urmakare och liknande började röra sig friare i Europa. 22 I
synnerhet i storstäderna Rom och London märks ett intensivt och livligt utbyte inom europeiskt
hantverk.
Iconography, propaganda, and legitimation, Allan Ellenius and European Science Foundation (eds), Oxford, 1998;
Allan Ellenius, Karolinska bildidéer: [Pictorial ideas in Swedish art of the Caroline period], Uppsala
; Stockholm, 1966.
20
E. H. Gombrich, Art and illusion: a study in the psychology of pictorial representation, Washington, 1960; Norman
Bryson, Vision and painting: the logic of the gaze, London, 1983; Peter Burke, What is cultural history?, Oxford, 2004.
21
Bernt Douhan, Arbete, kapital och migration - Valloninvandring till Sverige under 1600-talet, Uppsala 1985.
22
Knut Schulz „Verflechtungen des europäischen Handwerks“ i Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur
frühen Neuzeit, München 1999, s. VIII.
19
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Undersökningen ska genomföras i ständigt samspel mellan material och de teoretiska
tolkningsperspektiven som är visuell kultur och visuell retorik och propaganda samt teorier
kring kulturimport. Alla dessa synvinklar, från visuell kultur samt konstproduktion till
arbetsorganisation och kulturtransfer påverkar varandra och utmynnar slutligen i de
eftertraktade medaljerna, orsaken varför medaljörerna överhuvudtaget kom till Sverige.

1.4 Tidigare forskning
Forskningsöversikten är uppdelad i två delar, där den ena sammanfattar det numismatiska
forskningsläget och det andra avsnittet inkluderar mer allmänna insatser kring stormaktstidens
visuella kultur och social historia.
Vid genomgången av Nordisk numismatisk årsskrift mellan 1936 och 2013 syns det att det
inte har tillkommit bidrag till svenska forskningen om de tre tyska medaljörerna och deras
anställning i Stockholm sedan 1950-talet. Nils Ludvig Rasmusson beskriver år 1966 i ”Medaillen
auf Christina” i Nationalmusei Skriftserie nr. 12 om drottning Kristina kort Rethes medaljer
men lägger inget fokus på Rethes liv eller anställning i Stockholm, utan beskriver allmänt
drottningens medaljer ur ett numismatiskt perspektiv. Däremot har tysken Bruno Dorfmann
i ”Die deutschen Medailleure Johan Rethe (Reteke) Vater und Sohn, in Riga und Stockholm –
Hamburg um 1615/20 bis 1720” (1960) gjort en insats genom att beskriva Rethes liv.
Bengt Thordeman skriver i ”Ett bidrag till Johan Georg Breuers biografi” (1935) om Breuers
sista år i Sverige och sammanhangen som resulterade i att denne lämnade landet, samt
medaljörens senare anställning som myntmästare i Braunschweig. Torgny Lindgrens ”Till Johan
Georg Breuers anställning vid myntet i Stockholm” (1955) är ännu ett bidrag till Breuers
livsförhållanden. Lindgren utökar i denna skrift sin tidigare forskning Anteckningar om rikets

ständers banks förvaltning av myntet i Stockholm 1668-1731 (1952) och kastar mer ljus på
Breuers tjänst. Lindgren återger en neutral sammanfattning av omständigheterna runt
medaljörens anställning. Vidare nämner Stig Stenström i sin avhandling Arvid Karlsteen - Hans

liv och verk (1944) alla tre medaljörerna men ger dem ingen större uppmärksamhet.
Anton Meybuschs alster har beskrivits i flera olika skrifter då han av både svenska och andra
europeiska numismatiker anses ha varit en framstående medaljör. Emellertid har texterna inte
visat sig vara särskilt utförliga. Medaljören nämns i förbigående vid flera tillfällen i svenska och
danska bidrag till medaljhistorien. Dock berörs Meybusch i flera franska numismatiska
forskningsbidrag i samband med Ludwig XIV:s medaljhistoria. Även i Svenskt biografiskt
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lexikon finns det ett omfattande bidrag om Meybusch där hans anställning och koppling till
Sverige tas upp, men ännu har ingen forskning behandlat enbart medaljören. 23
Litteratur som berör visuell kultur och samhälle är ett brett forskningsfält, däremot borde det
anmärkas att forskningsläget kring visuell kultur i samband med medaljer och framförallt
medaljernas användning är mycket tunt. Jag har försökt att göra ett representativt urval av de
som bäst kunde tillämpas till uppsatsens ämne och tidsrum. Ett av de mest citerade verken är
Oscar Levertins Svensk och fransk medaljkonst under 1600-talet (1910). Författarens tolkningar
och beskrivningar är i överensstämmelse med hans tidsanda tämligen färgstarka men inte desto
mindre informativa. Mark Jones ”The medal as an instrument of propaganda in late 17th and
early 18th century Europe” (1982/1983) har ingående beskrivit medaljens betydelse som en del
av den kungliga och kyrkliga propagandan i Europa under 1600 och 1700-talet. Det finns ett
fåtal vetenskapliga artiklar som har skrivits under de senaste decennierna, däremot beskriver de
mestadels hur medaljer har använts under renässansen, främst i Italien. Här bör ”Holes and
Loops: The Display and Collection of Medals in Renaissance Italy” (2002) av Luke Syson,
nämnas som är en representativ granskning av medaljernas användning. Visserligen redovisar
Syson för en annan tid än den som behandlas i denna uppsats, trots det underlättar hans
forskning förståelsen för senare konsumtionsbeteende rörande medaljer. Utställningskatalogen

Wettstreit in Erz (2013) redogör för hur tävlingsinriktad medaljkonsten var under den tyska
renässansen. Tyvärr finns det fortfarande enbart lite forskning om hur medaljer har använts
under 1600-talet förutom för samlandets och representationens syfte. Carolyn Edie med sin
studie ”The Public Face of Royal Ritual: Sermons, Medals, and Civic Ceremony in Later Stuart
Coronations” (1990) är en av de få som närmare har undersökt medaljernas ändamål, i detta fall
kring deras sammanhang i kröningsceremonier under Stuartfamiljens era i England. Rörande
svensk forskning kring medaljen som tecken på visuell retorik, är förvisso Mikael Alms

Kungsord i elfte timmen : språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 17721809 (2002) forskning kring Gustav III:s medaljkonst värd att nämna. Förutom denna är det
svenska forskningsläget inom detta ämne nästintill obefintligt. Det mest citerade referensverket
för typbeskrivning av kungliga medaljer är fortfarande Bror Emil Hildebrands två volymer av

Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer
(1874), vilket även jag kommer att använda i stor utsträckning.

För närvarade skrivs det dock en avhandling om Meybusch i Danmark, som fd overinspektör Jørgen Steen
Jensen vid Den Kongl. Mønt – og Medaillesamling i Köpenhamn informerade om.
23
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Fortsättningsvis är mycket av betraktandet kring medaljens visuella kultur mestadels
spekulation som endast kan härledas genom brev och samtida beskrivningar av medaljer och hur
de presenterades. Förståeligt nog handlar det om oftast svårtillgängligt material, vilket
återspeglas i det aktuella forskningsläget. Däremot är sakläget kring medaljernas tillkomst,
framförallt under 1700-talet mer utförligt behandlat. Bo Bennich-Björkman Författaren i

ämbetet – studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet
1550-1850 (1970) har varit en ovärderlig kunskapskälla.
Allan Ellenius Karolinska bildidéer (1966) med dess gedigna forskning kring stormaktidens
visuella kultur har varit ett rikt förråd av kunskap. Ellenius undersöker Ehrenstrahls panegyrik
och konstverkens moraliserande innebörd samt huruvida konstnären koncipierar den
dominerande idé- och moralsynen. Samtidigt reflekterar Ellenius över den allmänna politiska
situationen och erbjuder därigenom en bättre förståelse för den karolinska konsten och dess
idéinnehåll. Framförallt kapitlet ”I dynastins tecken” vilket bland annat nämner Ehrenstrahls
samarbete med medaljörerna, har varit en väsentlig del i förståelsen för medaljörernas hantering
av inspirationskällor. Kurt Johannesson följer I Polstjärnans tecken (1968) ett snarlikt perspektiv
som Ellenius, dock undersöker Johannesson diktning och dramatik under det karolinska
tidevarvet. Författarens perspektiv formulerar konsten som ett redskap för politiken, där den
kungliga propagandan får en tydlig plats i sammanhanget. Mårten Snickare utökar med

Enväldets riter (1999) i största allmänhet de tidigare författarnas tendens att undersöka konsten
med fokus på den politiska kontexten som den är gjord i och diskuterar konstens roll i skapandet
och förmedlingen av föreställningar om både samhället och regeringen. Författaren undersöker
enväldets ceremonier och hur de formulerar och iscensätter kungamakten, samtidigt som
relationerna mellan konst och politik blir mycket uppenbara. För en synvinkel på den
kontinentala utvecklingen kan Peter Burkes Fabrication of Louis XIV (1992) nämnas som
standardverk rörande ideologiproduktion i form av bildmedier. Slutligen borde även Malin
Grundbergs avhandling Ceremoniernas makt : maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga

ceremonier (2005) tas i beaktande. Hon anknyter till tidigare studier kring kungamaktens
ceremoniel och upplyser genom noggrann forskning om olika tolkningsperspektiv om kungliga
riter.

1.5 Disposition
En kort bakgrundstext skall introducera läsaren i medaljkonsten för att kunna ge en förståelse
till medaljens uttryckskraft och potential som konstmedium. Efter introduktionen i ämnet följer
en kort beskrivning över de förutsättningar som rådde under stormaktstiden, som vidare skulle
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komma att locka de utländska hantverkarna till att söka arbete i Sverige. En skildring av
medaljörernas levnadslopp kommer därefter för att ytterligare ge exempel på hur internationell
konstmarknaden var, samt de olika möjligheterna och utgångspunkterna för att hamna inom
denna yrkesgrupp. Detta leder vidare till en beskrivning av medaljernas motiv i kronologisk
ordning från drottning Kristina, Karl X Gustav och Karl XI. Fortsättningsvis ska medaljernas
bildförlagor undersökas. Den efterföljande analysen av medaljkonstens betydelse i 1600-talets
Sverige sker med fokus på medaljens bruk i de olika sammanhangen och hur detta yttrar sig i
den visuella kulturen. Undersökningen utmynnar slutligen i en sammanfattande diskussion och
resultat om medaljmediets möjligheter som politisk konst. I denna beskrivning ska alla
komponenter, som migrationen av medaljörerna till kungligheternas behov av marknadsföring,
sammanstråla och besvara de föreliggande frågeställningarna. I en avslutande sammanfattning
följer slutligen en kort summering av uppsatsens innehåll.
Uppsatsens innehåll blir en historisk resa från hur medaljörerna kom till Sverige, över
kungahusets behov och önskemål för att till slut redogöra för medaljernas användning och roll i
den visuella kulturen. På detta vis består arbetet visserligen av flera delar men ska samtidigt
framstå som en enskild hopknuten beskrivning och analys.
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2. DEFINITION
”Den skall präglas av en klarhet […] men den skall inte avslöja allt sitt innehåll i första
ögonkastet.” 24
En förutsättning för medaljkonstens uppkomst är fokuseringen på individen under
renässansen. De första renässansmedaljerna framställde självmedvetna personer som tillhörde
den italienska adeln och som använde konstmediet i sin visuella retorik. 25 En medalj är ett
myntliknande föremål utan betalfunktion och är i allmänhet tvåsidig men den uppträder även
som ensidig variant. Man brukar beskriva en medalj som rundrelief i miniatyr gjord av varaktigt
material. Materialets beständighet går hand i hand med det tidlösa budskapet som medaljen ska
förmedla. Medaljtillverkning som konstart hade sin avstamp i Italien runt 1400-talet och drygt
100 år senare kom medaljkonsten även till Sverige. 26
I Sverige gick medaljtillverkningen både tekniskt och ekonomiskt hand i hand med
myntväsendet, varför produktionen oftast skedde i myntverken vid sidan av mynten. Vid vissa
tillfällen fanns det medaljörer som arbetade i en privat verkstad. Innan 1650-talet hade landets
medaljproduktion skett i form av gjutning, därefter övergick man i huvudsak till prägling. 27
Medaljerna slogs i större eller mindre antal i guld men oftast i silver och kanske till och med i
koppar. I början av 1600-talet tillverkades i Sverige stampar till relativt små prismedaljer men
även nådepenningar och kastmynt av guldsmeder. 28 En orsak till medaljens popularitet utgick
från möjligheten att till ett jämförelsevis lågt pris kunna reproducera denna i större antal, och
därigenom nå en större publik än vad man kunde med ett målat porträtt.
I synnerhet efter Trettioåriga kriget började det svenska kungahuset beställa ett större antal
av medaljer, kanske för kunna mäta sig med andra europeiska kungahus eller för att helt enkelt
följa modet som den visuella kulturen förutsatte. I sinom tid började man även prägla medaljer i
Sverige istället för att beställa dyrgriparna och/eller stämplarna från annat land. Tidigare hade
svenska medaljer inte bara tillverkats av utlänningar, de präglades även i utlandet, bland annat i
Riga, Stettin och Hamburg. 29 Medaljerna bidrog, som flera andra genrer inom konsten, med att
Erik Lindberg, ”En medaljgravörs syn på sitt yrke” i Nordisk numismatisk årsskrift 1936, s. 167.
Johan Eriksson, Kondottiärfurstarnas visuella retorik: Leonello d´Este, Sigismondo Malatesta, Alessandro Sforza,
Federico da Montefeltro, Stockholm, 2002.
26
Lars. O. Lagerqvist, Ernst Nathorst-Böös, Mynt, sedlar och medaljer - ur numismatikens historia, Stockholm 1981,
s. 235-238.
27
Jämför Erik Person ”Mynt- och Medaljpräglingstekniken intill omkring 1800” i Kulturen – en årsbok, Lund 1935
samt Bo Bennich Björkman, Författaren i ämbetet, Stockholm 1970, kapitel ”Historieskrivning i medaljform”.
28
Nils Ludvig Rasmusson, ”Medaillen auf Christina”, Queen Kristina of Sweden Documents and studies,
Nationalmusei Skriftserie nr 12, Stockholm 1966, s. 296-322.
29
Bennich-Björkman (1970) s. 326.
24
25

—13—

Ylva Haidenthaller

uttrycka den barocka bildkulturen som genomsyrade Europa på 1600-talet. Under drottning
Kristinas regeringstid blev medaljen inte bara kronans, utan hela personmedvetandets och adliga
maktens symbol.
Bildmotivet på medaljens åtsida var i princip redan givet från början: en bild av den lovprisade
personen (obs! inte alltid samma som beställaren). Frånsidan krävde däremot lite mer fyndighet
och var öppen för flera utformningar och motivet skulle inte bara vara kreativ marknadsföring
utan även förbluffa dess betraktare. Personen eller händelsen på medaljens frånsida skulle med
hjälp av allegorier, symboler eller andra berättande fenomen på fyndigt sätt beskrivas och
karakteriseras. Motiven, både på åt- och frånsidan, kompletterades med ett par visdomsord på
latin. På åtsidan läser man för det mesta om personens namn och rang och på frånsidan stödjer
en kort sentens eller enstaka ord den avbildade innebörden.
Under de senaste århundradena förändras medaljens syfte väldigt mycket. I dag känner man
medaljer främst som prismedaljer som bland annat Nobelmedaljen och OS-medaljerna. Men
idag används medaljer även för att ära eller påminna om en betydande person, som till exempel
Linnémedaljen som instiftades 2006 med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse
1707. Den förlänas för ”utomordentligt framstående vetenskaplig gärning särskilt inom de

linneanska vetenskapsområdena men också för synnerligt befrämjande av Linnéminnet eller
Uppsala universitet”. 30

https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/linne-medaljer/(15-05-12)
Professor Allan Ellenius erhöll denna medalj 2007 (första gången den delades ut), vilket bör nämnas vid detta
tillfälle då hans forskning har visat sig ovärderlig för den föreliggande uppsatsens tillkomst.
30
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3. DE TYSKA MEDALJÖRERNA
Att leta i de svenska arkiven efter de tyska medaljörerna visade sig vara en stor utmaning, inte
minst hanteringen av arkivens källmaterial där största delen av forskningsmaterialet ligger
bevarat. I samband med sökandet i arkiven stötte jag på motstånd i form av olika luckor i
anteckningarna och underliga stavningsformer. Tidigare forskning har även påpekat problemen
med källmaterialet som bland annat protokoll av kammarkollegiet. Redan i början på 1900-talet
påpekar Oscar Levertin ”intressanta men tyvärr ofullständiga handlingar i riksarkivet”. 31 Både
förnamn och efternamn stavades annorlunda efter aktuell dialekt beroende på var medaljörerna
vistades, men även i en och samma stad kunde Meybusch stavas Meibush, Maybusch, eller
Maibusch. Likaså Rethe finns även nämnd som Reteke. Numismatikern Jesse uppmärksammar
att just familjenamnen förändrades starkt när personen flyttade till ett annat land. Inte bara olika
stavningsformer eller dialekter visade sig försvåra situationen utan de samtida källorna var tyvärr
oftast

även

slarviga

och

ofullständiga.

I

anknytningen

av

undersökningen

om

myntmästarfamiljen Koch, senare adlad Cronström, från Königsberg träffar man på initialerna
DK som källorna beskriver såväl som Daniel och David. Det visade sig vara två olika personer i
samma släkt med flera år som skiljde dem åt, däremot refererade källorna ibland till dem som en
och samma person. Likaså att Johan Rethes son kallades efter fadern Johan, ledde till att tidigare
forskning blandande ihop årtal så att den förstnämnde skulle ha nått en ålder av hundra år. 32
Med detta i åtanke vill jag anmärka att beskrivningen av medaljörernas levnadslopp måhända
verkar vara en aning kortfattade, men uppsatsens omfång begränsade tyvärr ett mer intensivt
arbete med arkivmaterialet samt möjligheten att ta hänsyn till utländska arkivalier.
Jag har valt att undersöka dessa medaljörer, då de arbetade under denna korta period när
svenska medaljer producerades i landet men av icke-svenskar. Stig Stenström skriver bland annat
att de tre tyskarna inte hade någon större betydelse för den svenska medaljkonsten, vilket jag
inte kan hålla med om. 33 Av vilken anledning bör man inte studera de första medaljörerna som
verkligen arbetade i Sverige? 34 Det kommer att visa sig att alla tre förr eller senare på sätt och vis

Oscar Levertin, Svensk och fransk medaljkonst under 1600-talet, Stockholm 1910 s.23.
Wilhelm Jesse, ”Probleme und Aufgaben der Münzmeisterforschung“, i Hamburger Beiträge zur Numismatik,
Band III, Heft 9-11,1955/57; Bruno Dorfmann, „Die Medailleure Johan Rethe (Reteke) Vater und Sohn, in Riga
und Stockholm – Hamburg um 1615/20 bis 1720“, Zeitschrift für Hamburgische Geschichte, Nr. 46, 1960, s. 105129.
33
Stig Stenström, Arvid Karlsteen Hans liv och verk, Göteborg 1944, s.9.
34
Samtidigt med Johan Rethe anställdes även Erich Parise, dock utlämnas han här i beskrivningen av
medaljörerna, då han enligt min uppfattning inte har haft lika stort inflytande på den svenska medaljkonsten
som de tre tyska medaljörerna.
31
32
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har haft kontakt med varandra, antingen i Sverige eller i Tyskland, och uppenbarligen också med
Arvid Karlsteen. 35 Även om medaljörerna inte hade möjlighet att bilda en skola i Sverige, kan
man likväl tycka att de lämnade uppenbara spår. Likaså är deras insatser ett utmärkt exempel på
hur gränsöverskridande konstmarknaden var på sena 1600-talet i Sverige.

3.1 Immigrera till Sverige under tidigmodern tid
Hur kommer det sig egentligen att så många utlänningar, framförallt tyskar, arbetade i Sverige?
De svenska kungarna hade genom släktskap och giftermål sedan lång tid tillbaka starka band till
de tyska länderna. Dessutom fanns det en lång tradition sedan medeltidden av tysk invandring i
Sverige men framförallt under Gustav II Adolfs och Kristinas tid kan man tala om en intensivare
kontakt mellan Sverige och resten av Europa. Detta dels genom krigande och dels genom
drottningens stora intresse för konst och kultur. I början av 1600-talet ansågs den svenska
befolkningen, i jämförelse med den från kontinenten, vara ett ociviliserat folk i Europas periferi,
men efter Trettioåriga kriget då Tyskland låg i ruiner och Sverige gått segerrikt ur kriget
fick ”polstjärnan” en helt ny plats på Europas spelbräde. Ett politiskt och kulturellt uppsving
dominerade andra hälften av 1600-talet i Sverige. Denna ekonomiska uppgång skapade ett nytt
behov av lyxproduktion i form av statussymboler som mestadels tillfredsställdes av utländsk
arbetskraft. 36
Trettioåriga kriget skakade om Europa och drev människor på flykt medan andra valde att
flytta och lämna sina hem frivilligt. I första hand inom bergshantering, boktryck och
metalltillverkning hade det dåvarande Tyskland en central roll i Europa i fråga om teknik och
kunskap. Som alla lycksökande människor gick man dit där det fanns arbete. Yrkeskunniga
personer erbjöd sina kunskaper i andra länder. Just det nämnda nya behovet av lyx var en av
orsakerna till varför dessa medaljörer skulle hamna i Sverige.
Kulturimporten var ett positivt inslag i samtidens arbetsmarknad. Ändå måste man komma
ihåg att migrationen av hantverkarna inte är synonym med gesällvandringen. Anteckningar i
stadsarkiv som berättar om invandrade gesäller hänvisar i sådana fall bara till individens
slutdestination, men förtäljer inget om varför denna person lämnade sin hemort. Även
Reininghaus beskriver flera olika koncept och teorier om varför folk, speciellt hantverkare,

Arvid Karlsteen var den första svensk födde medaljören som även utomlands gjorde stor succé. Jämför
Stenström 1944.
36
Sten Carlsson, ”Tyska invandrare i Sverige” i Fataburen 1981, Nordiska museets och Skansens årsbok,
Uddevalla 1981, s.20.
35
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vandrade förr i tiden. 37 Han anmärker att inte bara historiker har undersökt vandringens
fenomen, utan även sociologer och nationalekonomer har funderat kring migrationen av
arbetskraft. Elkar skriver att specialkunskap bland yrken inom metalltillverkningen var en
konkurrensmässig fördel. 38
Framförallt i Sverige välkomnades detta humankapital. Högadelns ambitioner och
maktdemonstrationer återspeglas i alla möjliga konstarter som helst skulle följa den kontinentala
trenden. 39 Immigranterna kom till ett land med en stark centralmakt och kanske till och med ett
av de dåvarande ländernas effektivaste administrativa maskineri. De integrerades i ett samhälle
som visserligen kulturellt sett hade mycket att ta igen, men ur ett politiskt perspektiv var ovanligt
stabilt. 40 Sverige låg inte bara politiskt sett i en någorlunda säker hamn, utan även statens
ekonomi i form av råvaror var hyfsat stadig. För merkantilister mättes landets rikedom dels
genom dess invånarantal och dels genom dess metallresurser. Det fanns en silvergruva i Sala och
den stora koppargruvan i Falun. Visserligen förtvinade silvergruvan långsamt, men Sverige
innehade alltjämt kopparmonopol i Europa. Under Kristinas och Karl X Gustavs regeringstid
kunde man utan problem låta prägla enorma kopparplåtmynt istället för silvermynt. 41 Koppar
var en viktig inkomstkälla men avlöstes sakta men säkert genom järnbrytning. Järn ansågs som
viktig kvalitetsprodukt under andra hälften av 1600-talet, vilket det ännu gör idag då denna
metall bryts i stor stil i Sverige. 42
Kapitalsatsningar på internationell nivå var en av de dynamiska krafter som kännetecknade
1600-talet. Oberoende av nationella avgränsningar investerade man i arbetskraft och flyttade den
till passande verksamhetsområden för maximal vinst. Sten Carlsson skriver om en kontinuerlig
invandring från andra europeiska länder bland annat från Estland och Livland men framförallt
från Tyskland. 43 I synnerhet var, som tidigare nämnt, Sveriges ekonomiska uppsving orsak till
den intensiva immigrationen. I Stockholm runt 1650-talet märktes denna tendens tydligt bland
hantverkarna, där drygt 40 % av gesällerna visade sig vara från Tyskland. Uppenbarligen var just

Wilfried Reininghaus ”Migration von Handwerkern. Anmerkungen zur Notvendigkeit von Theorien,
Konzepten und Modellen“ Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit, Knut Schulz (ed),
München 1999, s. 195-205.
38
Rainer S. Elkar ”Lernen durch Wandern?” i Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit,Knut
Schulz (ed), München 1999, s. 221.
39
Peter Burke, ‘State-making, king-making and image-making from renaissance to baroque: Scandinavia in a
European Context’, Scandinavian Journal of History, 22: 1, January 1997, 1–8.
40
Sven Erik Åström ”The Swedish Economy and Sweden´s Role as a Great Power 1632-1697” Sweden´s Age of
Greatness 1632-1718, London 1973, s.60.
41
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Aldre-valutakurser-forskningsprojekt/Valutakurser-iSverige-1534-1834/ (2015-05-04).
42
Åström (1973) s. 65.
43
Carlsson (1981) s.20-21.
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Sveriges nya håg för lyxföremål en anledning för de tyska hantverkarna att flytta till staden i
norr, där utlänningar var flest inom skrån med inslag av lyxproduktion. 44 Douhan berättar likaså
om flitig invandring och import av vallonsk arbetskraft i järn och textilindustrin. 45 Dalhede
skriver att invandrarna togs emot med öppna armar, under förutsättning att de var skickliga,
pålitliga samt hedersamma och givetvis att de lovade svära trohet mot kungen.
Språkdifferenserna visade sig inte heller vara mycket avskräckande utan sågs snarare som en
tillgång. Självfallet kunde man på 1600-talet inte utgå ifrån institutioner som dagens SFI utan
man trodde istället att utlänningarna lärde sig språket bäst i samband med arbetet och samröre
med svenskarna. 46
Invandrarna medförde inte bara språkkunskaper och kulturarv utan de hade även kontakt
med familj eller andra handelsmän ute i Europa, ett kontaktnät som kom väl till pass när det
gällde att knyta nya handelsförbindelser och dylikt. Precis som idag såg dock inte alla på
invandringen med blida ögon. Rädslan att förlora sitt arbete och en maktkoncentration runt
nykomlingarna orsakade säkert motvilja emot utlänningarna. I fall där antipati uppstod berodde
det ändå mestadels inte på deras härkomst utan att utlänningarna hade lyckats allt för väl och
hade fått för mycket makt. 47
Josef Ehmer skriver att migration var en grundläggande del i den sociala och ekonomiska
ordningen under tidigmodern tid. 48 Konsthantverkarna i Europa var en mycket mobil grupp och
majoriteten av mästare och lärlingar i storstäderna var immigranter. Man kan till och med påstå
att migration var en nyckelmekanism i den sociala reproduktionen av den konstnärliga
arbetsmarknaden. Ehmer delar in konsthantverkarna i tre grupper: i etablerade mästare som var
permanent bosatta i staden, vilka följs av konsthantverkare som likaså var permanent bosatta i
staden men däremot icke väletablerade och snarade arbetade i illegala verkstäder och slutligen
den största gruppen som utgjordes av vandrande konsthantverkare. 49 Dessa bestod av unga män
som var ute och reste efter att de hade avslutat sin period som lärling och stannade där de fann
arbete fram tills de fick möjligheten att etablera sig själva. Denna grupp kan anses som ett
utmärkt komplement till de etablerade mästarna då de fungerade som kreativ stimulans för
konstmarknaden. De tyska medaljörerna skulle just ingå i gruppen av de sistnämnda
konsthantverkarna.
Carlsson (1981) s. 22.
Douhan (1985) s.10-11.
46
Christina Dalhede, Invandrare som resurs, Göteborg 2009, s. 16.
47
Dalhede (2009) s. 24.
48
Josef Ehmer, “Worlds of mobility: migration patterns of Viennese artisans in the eighteenth century” i The
artisan and the European town, 1500-1900, Edgren Lars och Geoffrey Crossick (eds), Aldershot, 1997, s. 172-199.
49
Ehmer (1997) s. 173
44
45
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3.2 Johan Rethe
Rethes livsomständigheter verkar i jämförelse med hans två tyska kollegor mycket besvärliga att
klarlägga. Det visade sig oerhört svårt att leta reda på klara fakta gällande medaljörens
levnadslopp. Bruno Dorfmann är en av de få som närmare har studerat Johan Rethes liv. 50
Dessvärre har även han påpekat att största delen av medaljörens liv är höljt i dunkel. Även
konstnärslexikonet Thieme-Becker nämner Rethe (Reteke) som en medaljör i Hamburg,
däremot finns det orimligheter i samband med hans ålder som härrör från den tidigare nämnda
sammanblandningen som uppstod med hans son. 51 Dorfmann söker emellertid mycket mer
ingående efter Rethes odefinierbara födelseår. Efter långvariga jämförelser mellan kyrkoböcker
från Tyskland och Sverige verkar han komma fram till ett förmodat födelsedatum kring 16151620 i Riga eller Danzig. Mestadels härrör detta antagande framförallt från Rethes anställning i
Stockholm som förutsatte en färdig utbildning. Då jag tyvärr inte har haft tillgång till tyska
arkivalier vill jag i nuläget hålla mig till Dorfmanns antaganden och komplettera och verifiera
dessa med arkivalierna ur Riksarkivet.
Redan flera år före drottning Kristinas kröning börjar förberedelserna inför den stora
händelsen. Nya mynt, kastpenningar och medaljer skulle präglas. I samband med detta fick
myntmästaren Daniel Kock uppdrag att anlita en kunnig stämpelsnidare, då drottningen
tydligen var missnöjd med de konstnärliga utförandena av dem som arbetade vid myntet i
Stockholm. Myntmästaren Kock korresponderade med sin kollega Wulffenskiöld i Riga som
skulle sända en skicklig stämpelsnidare. 52
Tidigare hade man sänt efter Sebastian Dattler som var en mycket framgångsrik tysk
medaljör under Trettioåriga kriget. Medaljören hade redan vid tidigare tillfälle tillverkat
medaljer åt Gustav Adolf. 53 Även till Kristinas tillträde till regeringen 1644 blev Dattler anlitad
för att tillverka en medalj och levererade en medaljstamp som skickades från Tyskland. 54
Däremot avböjde Dattler uppenbarligen fler uppdrag och den därigenom krävda resan till
Sverige, förmodligen på grund av hans höga ålder. Dattler rekommenderade istället sin före detta
elev Rethe ”[…] meinen gewesenen Discipol Hanss Reteke vor eineim Müntz-Eysenschneider

Vidare härrör följande biografiska utdrag mestadels från Dorfmanns uppsats (1960) s.105-129. I artikeln
anger författaren även Thieme-Beckers konstnärslexikon och likaså Stenströms och genealogens Karl-Egbert
Schulzes dateringar av Rethes liv. Alla tre visar sig vara felaktiga, varför jag inte ämnar att fördjupa mig i
dessa försök att reda ut Rethes födelsedatum.
51
Thieme-Becker, Allg. Lexikon der bildenden Künste, Leipzig 1934, Bd 28 s.187.
52
Dorfmann (1960) s. 108.
53
Jämför Hermann Maué, Sebastian Dadler 1586-1657. Medaillen im Dreissigjährigen Krieg, Germanisches
Nationalmuseum, Nürnberg 2008.
54
Hildebrand (1874) no. 16, s. 264.
50

—19—

Ylva Haidenthaller

recommendiert”. 55Även om man inte exakt kan fastställa Rethes utbildningsväg, kan man genom
denna uppgift anta att Rethe har gått i lära hos en av 1600-talets mest framgångsrika medaljörer
i Europa.
I oktober 1647 anländer en icke namngiven stämpelsnidare i Stockholm och erhåller 70
riksdaler som kompensation för resekostnader och förskott på lön. 56 Denna vistelse varade
enbart en kort tid, då stämpelsnidaren återvänder samma år till Riga. Dorfmann förmodar att
det korta uppehållet hade syftet av en provanställning samt organisation av flytten och dylikt. 57
Först så sent som augusti 1648 utgår en kunglig fordran till myntmästaren i Riga att
skicka ”Medailie snidaren Johann Rethe” varpå Rethes kontrakt skrivs den 17 oktober 1648. 58

”Oppå H. K. M:z nådige befallning blef med Isersnidaren Johan Reddike accorderat at han
skulle bekomma till åhrligh löhn ett för alt 600 Rijks D:r män hwad widkommer den afgång
som han bewijsar att blifwa oppå dhet sölfwer eller Guldh som honom till något Arbete
lefwereras skall honom av Cronan blifwa bestådt.” 59
Redan två dagar senare kan man läsa ”nådig Recompence for något arbete som af denne

Isensnidare Johan Rethe till wårt behof är förfärdiget”. Kompensationen omfattar 200 riksdaler
som doneras till Rethe samt ytterligare 100 riksdaler ”till en hjelp att transportera hit ofver sin

famille och saker”. 60 Samma dag utfärdas även en ”fullmackt att wara uthi Hennes May:ts
tiänst”. 61
I Stockholms kyrkoböcker dyker Rethe för första gången upp när hans dotter Catharina
döps i den tyska församlingen i Stockholm.

1650 Juli 16 wird getauft Catharina, Tochter des ”Johan Rhete Ihr. May´´ medalien
Schneider.” 62
Dopet innebär att medaljören har flyttat med sin familj i Stockholm och bosatt sig i staden.
Samtidigt som Rethe rekryterades till Sverige, anställdes även medaljören Erich Parise. Parises
härkomst ska ha varit fransk, men han värvades i Rom och anlände till Stockholm 1649. Parise
lär ha varit äldre och mer erfaren än Rethe och därför även fått mer förtroende för att framställa
medaljer. Framförallt kan Rethes brist på bildningsresor till kulturhuvudstäderna på södra
kontinenten ha påverkat ett avvaktande med uppdrag för Rethes första medalj.

R.A. Kammararkivet Reg. 1650. Dorfmann (1960) s. 113.
R.A. Reg. 1647 september till oktober, s. 2856.
57
Dorfmann (1960) s.108.
58
R.A. Diarier 1636-1659, 1648, s.10.
59
K.A. Kammar Koll. Prot. 17 Oktober 1648, s. 296, Stenström (1944) s. 10, Dorfmann (1960) s. 108.
60
R.A. Reg. Oktober 1648, s. 154, Dorfmann (1960) s.108.
61
R.A. Diarer 1636-1659, 1648, s. 13, Dorfmann (1960) s.108.
62
Tyska S:ta Gertruds församling, dopböcker, SE/SSA/0017/C I/1a 1639-1688.
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Oscar Levertin skriver ”Men hur högt Rethe och Parise i sina svagaste verk stå öfver de

inhemska försökarna i konsten […]”. 63 Under sin första tid i Stockholm skar han enbart stampar
till mynt och kastpenningar. I och med att Parise försummade sitt arbete och inte verkar ha varit
någorlunda pålitlig, följde Rethes första uppdrag till en medalj redan inför drottningens
kröning. 64 Levertin beskriver Rethes första svenska medalj som ”tyskt genomsnittsarbete med

en sigillgravörs kärleksfulla och petiga omständighet”. 65 Inte desto mindre lär Rethe, som
tidigare nämnts, även i sina svagaste artistiska stunder, ha stått över de inhemska försöken att
utföra medaljer eller kastmynt. Allt som allt verkar Rethe ha haft en fast arbetsplats i Stockholm
och graverade fem medaljer för det svenska kungahuset. Förutom det arbetade han även som
sigillgravör, då han 1654 anlitades att göra ett nytt rikssigill. 66
Hans tjänst förändras emellertid 1654 då drottning Kristina abdikerar. Drottningens
efterträdare Karl Gustav, är i jämförelse med Kristina och hans son Karl XI, inte känd i historien
som konstmecenat, vilket är förståeligt med tanke på att prioriteringarna låg i krigen mot
Danmark och Sverige. Denna prioritering påverkade nämnde medaljör som förr eller senare
måste frukta för sin arbetsplats. Inte desto mindre graverade Rethe två medaljer åt kungen men
likväl lämnade han sin tjänst i Stockholm och flyttade till Hamburg. Dorfmann nämner ett flertal
tyska arkivalier som upplyser om Rethes nya hemort. 67 Bristen på uppdrag lär har varit en orsak
till varför Rethe har flyttat till Hamburg, och man kan även utgå ifrån att Rethe insåg att det
fanns en lönsammare arbetsplats. Den i Hamburg arbetande Dattler hade redan nått en ansenlig
ålder, varför Rethe måste ha utgått från att han skulle kunna förvänta sig att få uppdrag i staden.
Sebastian Dattler dog 1657, samma år som Rethe och hans familj flyttade till Hamburg. 68 I
fortsättningen producerade Rethe under sin tid i Hamburg sju medaljer, varav en beställdes från
Sverige av Per Brahe, och de andra medaljerna rekvirerades av olika tyska kungahus och
adelsmän. 69 På grund av att Rethe på 1660-talet graverade en medalj åt Per Brahe har det tidigare
även förmodats att han hade bott kvar i Sverige fram till dess, men det finns det inga bevis för
detta. Förutom detta försörjde sig Rethe med arbete som guldsmed, var anställd på myntverket
Levertin (1910) s. 23.
Bengt Thordeman „Erich Parises Anställning i Svensk Tjänst“ i Numismatiska Meddelanden XXVIII, 1935, s.3.
Erich Parise och Jean Parise verkar ha varit samma person. Bolzenthal (1840) s.203, skriver att Jean Parise kom
till Stockholm under drottning Kristinas tid och dog senare 1655 på Läckö slott. Hildebrand nämner Jean
Parise vid flera tillfällen som medaljör. Magnus Gabriel de la Gardie hade anställt Erich Parise skriver däremot
August Hahr, Konst och konstnärer vid Magnus Gabriel de la Gardies hof. : bidrag till den svenska konstforskningen,
Uppsala 1905.
65
Levertin (1910) s. 21.
66
Stenström (1944) s. 247-248.
67
Dorfmann (1960) s. 114.
68
Jämför Maué (2008).
69
Bror Emil Hildebrand, Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor, Stockholm 1860, no.2, s. 48.
63
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och skar stämplarna för portugaleser. 70 Dorfmann antar slutligen att Rethes dödsår var 1685,
drygt tre år efter att den sista signerade medaljen daterats. 71
Orsaken till Rethes rekrytering verkar väldigt tydligt vara drottningens krav på en skicklig
stämpelsnidare. Rethe visar sig vara ett uppenbart exempel på import av arbetskraft, men man
undrar huruvida hans artistiska talang kom till sin rätt eller om det överhuvudtaget fanns en
sådan. Medaljören arbetade mestadels efter förlagor från tidigare medaljer eller egna tolkningar
av samtida gravyrer. Hans stil och utformning av medaljer påminner starkt om Dattlers
produktioner för det svenska kungahuset som beställdes under Trettioåriga kriget. Några av
sina bidrag till drottningens kröning lär han ha graverat i Riga. Medaljer som Hildebrand anger
med signaturen HR eller IHR skulle kunna referera till Johan Rethe, då Johan i Tyskland gärna
förkortas som Hans. 72 Medaljernas stil liknar Rethes senare i många drag men de skiljer sig från
signaturen IR. Även efter granskningen av andra arbeten som Rethe har utformat, kan man
förvisso se en individuell stil men däremot svarar det inte på frågan varför man just valde Johan
Rethe och ingen annan. Hade han enbart turen att arbeta vid rätt myntverk under rätt tid? Det
må visserligen vara en aspekt, men Sebastian Dattlers rekommendation kan tvivelsutan ha varit
av fördel för Rethes flytt till Sverige.
Kontakten mellan den svenska regeringen och myntmästaren samt brevväxlingen med
Dattler är ett tydligt tecken på hur gränsöverskridande marknaden var på 1600-talet. Likaså att
det var en självklarhet att man på grund av utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kunde
migrera till ett annat land. Rethes betydelse för den svenska medaljkonsten visar sig genom
Kronans rekrytering av honom som kunnig medaljsnidare och därigenom viljan att presentera
sig genom denna konstart. Även om Rethe oftas ställs i skuggan av Erich Parise, som hämtades
från Rom, visade han sig lämna större avtryck efter sig än Parise trots att denne lär ha varit mer
erfaren. Rethes självständiga produktioner markerar ett tidsenligt val av motiv samt noggrannt
utförande av uppdragen.

3.3 Johan Georg Breuer
Rethes efterföljare Johan Breuers liv beskrivs i en artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL),
vilken däremot varken nämner döds- eller födelseår. 73 Inte heller den tyska forskningen verkar

Portugaleser är guldmynt som efterliknade de portugisiska myntet Portuguez och var mellan mitten av
1500-talet till drygt mitten av 1600-talet vanliga i norra Tyskland och i områden kring Östersjön.
71
Dorfmann (1960) s. 118.
72
Hildebrand (1874) no.46,47,49.
73
Johan Georg (Hans Jürgen) Breuer, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16948, Svenskt biografiskt lexikon
(art av Efraim Lundmark.) (2014-10-01).
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ha kunnat utreda varifrån Breuer kommer. 74 Skogh skriver i sin avhandling att Breuer var född
i Nürnberg, däremot anger författaren inga referenser till varifrån denna information
härstammar. 75 Den allmänna uppfattningen är att han måste varit tyskfödd. 76 När Breuer har
kommit till Sverige förblir en gåta. Författaren Norberg förmodar att Breuer fanns under
namnet Göran Isersnider på myntverket i Avesta år 1649. 77 När man tittar igenom
mantalslängderna ifrån Avesta från samma tid kan man tyvärr inte hitta Breuer bland dem.
Däremot består myntmästarens Marcus Kochs hushåll av 20 personer, vilket kan tyda på att
Breuer bodde hos den tyska myntmästaren. 78 Kontakten med familjen Koch eller Kock, senare
adlad Cronström, blir påtaglig vid flera tillfällen i granskningen av Breuers liv, vilket skulle
kunna anses som stöd för Norbergs uttalande.
Mellan åren 1666 och 1669 fanns Breuer bevisligen i Stockholm där han arbetade som
stämpelsnidare. Myntmästaren Abraham Cronström, som var son till Marcus Koch, visade ett
intresse för Breuer och var även positivt inställd till att främja medaljkonsten. Bröderna Isak och
Abraham Cronström verkar på eget initiativ ha bekostat Breuers medaljörsutbildning. 79 Om
detta skedde av ren välvilja eller klokt förutseende är öppet för spekulationer. Vilket det än kan
ha varit, får man inte glömma att medaljörer var en viktig ekonomisk inkomstkälla för ett
myntverk. Stenström nämner Breuer som svensken Karlsteens första lärare i medaljkonsten. 80
Breuer verkar ha haft stor framgång i Sverige och utformat kring 25 medaljer för det svenska
kungahuset och ett antal adelsmän. Förutom medaljer utformade Breuer kopparplattorna i
Hedvig Eleonoras paradsängkammare på Drottningholm. 81
1668 medförde en stor förändring i Breuers vistelse i Sverige när den nygrundade Rikets
Ständers bank skulle överta förvaltningen över Stockholms myntverk. Numismatikern Lindgren
har mycket utförligt redovisat för denna reform och Breuers anställning vid banken. 82 Abraham
Cronström välkomnade inte denna förändring vilket resulterade i stridigheter mellan
Sedan år 2014 finns det även en kort artikel på „Wikipedia“ som bygger på texten från SBL,
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Georg_Breuer, (2014-10-01).
74
Wolfgang Leschhorn, Braunschweigische Münzen und Medaillen : 1000 Jahre Münzkunst und Geldgeschichte
in Stadt und Land Braunschweig, Braunschweig 2010, s.240.
75
Lisa Skogh, Material Worlds Queen Hedvig Eleonora as collector and patron of the arts, Stockholm 2013,
s.125.
76
Leschhorn (2010), Stenström (1944).
77
P. Norberg ”Avesta myntverk” Nordisk Numismatisk Årsskrift 1938, Stockholm 1938, s 153.
78
Mantalslängder Avesta: SE/RA/55203/55203.23/3(1649) Bild 58.
79
Breuer arbetade som stämpelsnidare hos Marcus Kock och kom sedan till Stockholm för att arbeta hos sonen
Isak, vilken senare överlämnade myntverket till sin bror Abraham, Stenström (1944) s.16-19.
80
Stenström (1944) s. 19.
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Allan Ellenius, Karolinska bildidéer, Uppsala 1966, s. 74.
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Torgny Lindgren ”Anteckningar om Rikets Ständers bank förvaltning av myntet i Stockholm 1668-1731“,
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1952, Stockholm 1954, s. 95 ff; Torgny Lindgren ”Till Johan Georg Breuers
Anställning”, Nordisk Numismatisk Årsskrift 1955.
—23—

Ylva Haidenthaller

myntmästaren och banken. Överlämnandet av myntverket till banken innebar en stor förlust för
Cronström, vilket han försökte förhindra på alla möjliga sätt. Myntmästaren avskedade all
personal och vägrade att avstå från att kvarlämna de till mynpräglingen nödvändiga
maskinerna. ”Cronström skulle afträda Myntett som var i en mykett obeqwämligh tidh uthi

Janu:månadt, utbhblottadhe han icke allena dettsamma medh allehanda Reskap, så att icke
Spiken i wäggen, Städhståcken i Smidian, watnhon i Härden […] och förskingrandes Fålkett den
ena hijtt den andra tijtt uthur Staden […]”. 83 Genom detta beteende trodde sig Cronström kunna
förmå banken att behålla honom som myntmästare på de villkor som han tidigare haft. Detta
lyckades dock icke. Bankens kommissarier var amgelägna med att nå en okomplicerad och
framförallt snabb lösning, vilket utmynnade i att de kontaktade Breuer. Det framgick att Breuer
hade erhållit lön av Cronström för att ej hjälpa banken med deras besvär att hitta en efterträdare
för myntmästaren. Kommissarierna lyckades likväl med att övertala Breuer att arbeta för banken,
bland annat genom nya kläder och andra förmåner. ”[…] måste man altså genom hwadh wägar är

wäll än mångom bekant; Förährades honom en del af Commiss: af egna medel både nya kläder
och annadt.” 84 Därefter skrev banken ett kontrakt med Breuer. Kontraktet skrevs på tyska och
publicerades för första gången 1955 i Torgny Lindgrens artikel i Nordisk Numismatisk

Årsskrift. 85 Breuers kontrakt var mycket omfångsrikt och berörde allt från införskaffandet av
material, avlöningen av arbetarna, myntens produktion samt att inga främmande var välkomna
i myntverket som skulle kunna bedriva företagsspionage. Förutom detta hade Breuer
konstruerat förbättringar för präglingsmaskinerna som banken ville att han skulle medföra.
Kontraktet undertecknas kort före årsskiftet 1668-1669. När man granskar kontraktet uppstår
däremot funderingar huruvida detta var ett lönande avtal för Breuer. Tjänsten som myntmästare
var visserligen mycket lukrativ, men myntverket var utblottat på både personal och redskap som
Breuer skulle införskaffa på egen bekostnad. ”[…] auf seine eigenen Unkosten mit allen

zugehörigen Instrumenten einzurichten, beyzubringen, und zuunterhalten in allen Dingen, so,
als eine woleingerichtete Königl. Müntze es erfordert […]”. 86 Visserligen fick Breuer en rik lön,
samtidigt krävdes enorma utgifter för att återupprätta myntet till ett vinstdrivande företag. Efter
bara några månader lämnade Breuer Sverige utan att ha uppfyllt sitt kontrakt med Rikets
Ständers bank. 87

Lindgren (1955) s. 112.
Lindgren (1955) s.112.
85
Lindgren (1955) s. 116.
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Lindgren (1955) s. 111.
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Lindgren (1952) s. 17-18.
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Flera år senare lovade den före detta myntmästaren Cronström att återskaffa pengarna som
Breuer hade fört med sig, men utan resultat. 88 Silvermynten som Breuer lär ha burit med sig var
knappt 1000 daler. Emellertid måste man påpeka att uppgiften att Breuer rymde med pengarna
måste betraktas med försiktighet. Under 1600-talet och även senare saknades det meningsfulla
kontrollmetoder vid smältprocessen som krävdes vid myntproduktionen. Oftast gick mer silver
än beräknat bort vid legeringen. Därigenom är det knappast möjligt att säkerställa hur mycket
silvermynt som verkligen försvann när Breuer lämnade Stockholm. Därför kan man inte vara
säker på om Breuer flydde eller reste från Sverige, forskningen är fortfarande oense i denna
fråga. Även under tidigmodern tid behövdes det resepass och förberedelser för att lämna landet.
Hur det än må ha varit, har Breuers beteende betraktats som ohederligt. Dock vet vi strängt taget
inget om hur det egentligen gick till.
År 1669 lämnade Breuer Sverige och lär ha vistats en tid i Danmark, vilket inte är bevisat.
Historikern Leschhorn sammanfattar i sitt verk om mynt och medaljer från Braunschweig vad
tidigare forskning har kunnat finna om Breuers liv efter att han hade lämnat Sverige. 89 Det finns
belägg för Breuers anställning som myntmästare i Braunschweig under åren 1675, 1676 och 1684.
Leschhorn skriver att Breuer 1679 köpte en tomt i utkanten av staden Braunschweig och
inrättade ett privat myntverk där han producerade mynt. År 1684 präglade han mynt för hertigen
Rudolph August, vilkens tecken man kan se på mynten från det året. 90 Samma år blev han
avskedad för att ha präglat mynt under egen regi och i en annans myntherres namn, greven
Heinrich II von Reuss zu Greiz. Förutom det hade han exporterat mynt till utlandet.
Då mynttillverkning var ett lukrativt företagande stod detta under stränga regler från staten
eller staden där de präglades. Framförallt under vilkens namn de producerades och gavs ut, var
en väsentlig del i myntproduktionen. Myntherrens namn stod för myntens värde, vilket kunde
medföra negativa konsekvenser i fall att en auktoritet fick rykte om sig att ha producerat dåliga
mynt. Situationen utmynnade i att Breuer med all fog anklagades för bedrägeri och skulle betala
10.000 tyska daler i straffavgift. Istället enades man om att Breuer enbart skulle betala 1000 daler
och leverera 25 silvermedaljer till greve Heinrich. Bara fem år senare lät greven
tvångsauktionerna Breuers myntverk. Leschhorn anmärker att Breuer möjligtvis har tagit sig till
Ryssland under tiden, och skulle kunna vara identisk med den 1685 i Moskva belagda
medaljören ”Brauer”. Både SBL och Leschhorn avslutar sina biografiska utläggningar år 1695 i

Lindgren (1955) s. 119.
Leschhorn (2010) s. 240 ff; Wilhelm Jesse, ”Johan Georg Breuer als Medailleur in Schweden und
Deutschland”, Blätter für Münzfreunde und Münzforschung, Braunschweig 1954, s. 20-24.
90
Leschhorn (2010) s. 241.
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Altona, Hamburg. SBL skriver däremot att Breuer ”synes ha levt i Altona” vid denna tidpunkt
samtidigt som den tyska författaren anslår 1695 som Breuers dödsår. 91
Om man antar att Breuer vid sin anställning som stämpelsnidare i Avesta redan hade avslutat
en färdig utbildning, måste man utgå ifrån att han under den tiden åtminstone hade nått en
ungefärlig ålder på 25 år. Detta framförallt med tanke på hans senare uppdrag i Stockholm som
modellör och gravör av kopparplattor. När man följer detta antagande, skulle Breuer dött i åldern
mellan 70 och 75, en ålder som påminner om hans tidigare kollega Johan Rethe. Svenska
arkivalier visar inga tecken på att Breuer lär haft en familj, inte heller nämner tyska författare
något om detta. Då jag tyvärr inte har haft tillgång till de tyska källorna kunde jag inte verifiera
något av dessa antaganden. Vidare vill jag i motsats till tidigare forskning undvika att värdera
Breuers levnadssätt.
Visserligen var Breuers beteende i både Sverige och Tyskland inte alltid hedersamt, men det
visar sig inte heller vara ovanligt bland myntmästare under hans samtid. Inte desto mindre kan
man inte negligera Breuers insatser och alster som myntmästare och medaljör. I och med att
Breuer var en av de första medaljörer som verkade i Sverige har han uppmärksammats vid flera
tillfällen ”[...] invandrade den tyske äventyraren Johan Georg Breuer, som efterlämnade ett stort

antal festliga och expressiva men stundom vulgära och tomma medaljkompositioner [...]. 92
Likaså skriver Warburg ”[…] käckt och kraftigt intryck, som stämmer med tiden och de män det

gällde att framställa”. 93 Dessa kommentarer utgör bara ett kort urval av de många tillfällen där
han nämns i samband med den svenska medaljkonsten, likväl visar de att Breuer uppenbarligen
har lämnat avtryck efter sig.

3.4

Anton Meybusch

”Behofvet av medaljer hade slagit rot, och en senare resande tysk konstarbetare blef […] den
förste utöfvaren af medaljkonst i större stil och utsträckning i Sverige. Det var den särskildt […]
kände Anton Meybusch.” skriver Levertin i sitt utdrag om svensk och fransk medaljkonst. 94
Anton Meybuschs födelsedatum visar sig lika ovisst som hos hans kollegor. Såväl tyska,
danska som svenska anteckningar utgår ifrån att Meybusch föddes i mitten av 1640-talet på
obestämd ort i Tyskland. Var denna hypotes har sitt ursprung är fortfarande mycket oklart. Som
i så många andra numismatiska fall är källorna få och alltjämt enigmatiska. Warburg hänvisar till
Jämför Leschhorn (2010), Jesse (1954), SBL.
Utställning av nutida svensk medaljkonst, Kungliga Myntkabinettet och Nationalmuseum, Stockholm 1936, s.6.
93
Karl Warburg, Hedlinger Ett bidrag till frihetstidens konsthistoria, Göteborg 1890, s. 19.
94
Levertin (1910) s. 26.
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en författare (Christoffer Eichhorn), som vid närmare granskning visade sig ha skrivit en artikel
om Meybusch i Nordisk familjebok, men författaren av artikeln anger däremot inga källor men
har en kommentar att artikeln har granskats av en sakkunnig person. 95 Likt hans kollega Breuer
finns det om Meybusch en artikel i SBL och följande beskrivning rörande Meybuschs liv härrör
främst, om inte annat anges, från Tamás Sárkánys artikel i SBL och Stig Stenströms detaljrika
avhandling om Arvid Karlsteen. 96
Vid närmare granskning av källorna verkar det inte finnas spår av Meybusch innan hans tid
i Sverige. På 1660-talet dyker Anton Meybusch för första gången upp som gesäll hos
guldsmeden Valentin Toutin i Stockholm. Toutin var drottning Hedvig Eleonoras
hovjuvelerare, vilket innebär att Meybusch redan genom hans ställning som gesäll hos denne
hade goda förutsättningar att senare hamna i Kronans tjänst. 97
Meybuschs utbildning hos guldsmeden kan spåras tillbaka till traditionella hantverk och
skråförbindelser, vilka oftast hade starkt inflytande på sina medlemmar och deras livsöden.
Vägen genom en sådan utbildning och konstnärskap under tidigmodern tid liknade ett
livstidsprojekt. I den klassiska cursus honorum började en ung man som lärling varefter han gick
på vandring för att skaffa sig ytterligare kunskaper. Under åren på vandring skulle gesällen lära
sig mer om handel och själva hantverket för att senare återvända till sin hemstad för att öppna
en verkstad. Skråna förespråkade resandet då det medförde flexibilitet i den lokala
arbetsmarknaden och en spridning av information och teknisk kompetens samt
produktionsmetoder. Efter flera års resande kunde gesällen slutligen själv bli mästare efter att
ha övertygat sitt skrå med sitt mästerverk. I det tidigmoderna Europa var det nästan norm att
mästaren efter sitt mästerprov skulle skapa ett hushåll samt en egen verkstad där han anställde
lärlingar och gesäller på vandring. Mästerskap, äktenskap samt upprättandet av en egen verkstad
var nära länkade och förutsattes av skrået. Ett sådant hushåll krävde ett äktenskap, då mästaren
behövde en partner för att säkerställa produktionen och säljandet samt organisationen av
hushållet med lärlingar, gesäller och tjänstefolk. Oftast var kvinnan i fråga från en liknande
bakgrund vilket stärkte skrået och hantverkarnas ställning och sammanhåll. 98

Warburg (1890). S.19; Eichhorn i Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon, huvudredaktör: [d. 1]
Erik Thyselius, [d. 2-18] Verner Söderberg, [d. 19-23] Yngve Lorents, 3., väsentligt omarb. och koncentrerad
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Även Meybusch gifte sig inom sitt skrå då han äktade Margareta Römer, änkan efter
guldsmeden Wulff. 99 Att Meybusch var så inblandad inom guldsmedsyrket tyder på att han kom
till Sverige som vandrande guldsmed och först här började få möjligheten att vidareutbilda sig
till medaljör.
Levertin skriver att Meybusch var ute på bildningsresor och mellan åren 1667-1669 höll till i
Köpenhamn och slog matta medaljer. 100 Uppenbarligen sökte sig Meybusch tillbaka till Sverige
och antagligen genom sin anställning hos guldsmeden Toutin fick Meybusch kontakt med
myntverket då han 1669 fick en provanställning som gravör på myntverket i Stockholm. Det är
tyvärr osäkert om Meybusch påbörjade sin anställning innan hans kollega Breuer hade lämnat
Sverige, men man kan nog anta att båda kände varandra då denna yrkesgrupp var liten och intim.
Kort tid efter att han hade börjat sin anställning som stämpelsnidare uppmuntrades Meybusch
av Riksbanken att ägna sig åt medaljkonsten, däremot verkar man inte ha kommit överens
angående hans lön, trots att banken förväntade sig att han skulle lära ut medaljkonsten till
Hindrich Zedritz. 101 1671 reste Meybusch återigen utomlands för att vidareutbilda sig. Däremot
är det okänt vart Meybusch begav sig, men att ändamålet var att införskaffa en bättre utbildning
inom medaljkonsten är utom tvivel.
1673 var Meybusch åter i Stockholm och försökte få tillstånd att prägla medaljer i sitt eget
hus för att inte vara beroende av Riksbanken. Då banken inte ville understödja en sådan
verksamhet påpekade man hos Kammarkollegiet att en privatproduktion av medaljer var ytterst
farlig på grund av risken för orättmätig myntprägling. Däremot lyckades Meybusch året därpå
med att bli utsedd som kunglig medaljör och fick därmed privilegiet att prägla medaljer utan
bankens eller Cronströms involverande. 102 Det visade sig att detta privilegium inte förskaffade
honom några fördelar då Meybuschs kollega Karlsteen, som precis hade återvänt från sin
bildningsresa, hade erhållit samma rättighet och dessutom utlovats lön. De följande
tvistigheterna och att Meybusch utan tillstånd hade graverat medaljer över kröningen 1675
resulterade i att Meybusch fick ta ned sin medaljskylt i två år. Förmodligen har Meybusch under
den tiden försörjt sig som guldsmed. Till detta skrå hade han genom sitt äktenskap med änkan
Margareta Römer fortfarande goda kontakter. Levertin påvisar dessutom att Cronström förde
negativ kampanj mot Meybusch och tryckte på att Meybusch enbart var en guldsmed och även

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9314 Svenskt biografiskt lexikon (2014-10-24).
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skulle förbli en sådan. 103 Vidare syftade Cronström på medaljörens anknytningar till
guldsmederna genom hans äktenskap med Margareta Römer. Margareta var i sin tur inte bara
änka till en guldsmed utan även dotter till guldsmeden Johan Römer, varigenom båda var av tysk
härkomst. 104 Som tidigare nämnts förstärktes banden till skråna genom äktenskap bland
medlemmarna och likaså ekonomin, vilket Cronström uppenbarligen anspelar på.
Efter att Meybusch hade återfått sina rättigheter som medaljör inblandades han återigen i
Cronströms stridigheter med banken angående medaljverket. Tydligen hade Cronström erbjudit
både Karlsteen och Meybusch att köpa detta, men efter långa förhandlingar införskaffade
banken medaljpressar och alla tillbehör 1683. Vidare försvårade Arvid Karlsteens framgång
Meybuschs möjligheter att få tillräckligt många uppdrag i Sverige. Visserligen kunde Meybusch
räkna med två av landets mäktigaste beskyddare, änkedrottningen Hedvig Eleonora och Magnus
Gabriel de la Gardie, men även de kunde inte påverka adelns och kungens tendenser att främja
svenska stjärnskottet Karlsteen. 105
När Riksbanken hade övertagit medaljverket av Cronström slutade onekligen stridigheterna
med den före detta myntmästaren, däremot bestämde banken att Meybusch härefter enbart
skulle snida stämplar till mynt och inte till medaljer. På grund av dessa motgångar lämnade
Meybusch Sverige för att söka arbete på annat håll. Sárkány skriver i sitt bidrag i SBL att år 1684
utställdes ett pass åt Meybusch varefter han reste till Paris. I Frankrike medverkade han i
Ludwig XIV:s medaljhistoria. 106 Bara fyra år senare återvände Meybusch till Sverige, men han
tvingades nu inte bara att konkurrera med Karlsteen utan även med Raymund Faltz. Kollegornas
framgång försvårade återigen hans ekonomiska situation. Sammanfattat kan man påstå att utbud
och efterfrågan tyvärr inte kunde försörja tre medaljörer på den svenska marknaden. Då både
Karlsteen och Faltz var väletablerade vid hovet var det säkerligen svårt för Meybusch att få
tillräckligt med uppdrag, även om han kunde visa upp ansenliga meriter genom tidigare
uppdragsgivare. 1691 lämnar Meybusch Stockholm för gott för att bosätta sig i Köpenhamn där,
som Levertin uttrycker det, fältet var fritt. 107 Innan resan verkar medaljören redan ha fått
resepengar av Kristian V. I Köpenhamn fick Meybusch en lukrativ årslön av 1000 riksdaler där
Levertin (1910) s. 28.
Meybusch och Römer (Reimer) gifter sig 4 februari 1675. Margareta dog augusti 1690. (Tyska S:ta Gertruds
kyrkoarkiv, SE/SSA/0017/C1/1a(1639-1688) Bild 38/Sida 54.
105
August Hahr beskriver i Konst och konstnärer vid Magnus Gabriel de la Gardies hof. : bidrag till den svenska
konstforskningen (Uppsala 1905) att Anton Meybusch har haft kontakt med Magnus Gabriel de la Gardie. I ett brev
ber medaljören de la Gardie om att rekommendera honom hos Hans Majestät. Dessutom ber Meybusch om att
få tillstånd att producera och sälja medaljer. Lars O. Lagerqvist, Svenska konungars eriksgata och med anledning
därav slagna medaljer, Göteborg 1982, s.19.
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han inte enbart var verksam som medaljör utan även som myntgravör. Förutom detta bidrog han
likaså till utvecklingen av enhetliga stämplar och till resultatet för valutareformen från början av
1690-talet i Danmark. 108 Den första maj 1702 dog Meybusch i Köpenhamn som en välbärgad
man.
Även om Meybusch hade motgångar i Sverige i form av negativ agitation och stark
konkurrens, ansågs han ändå såväl av sin samtid som i senare bidrag i medaljhistorien som en
mycket kunnig medaljör. Likaså visar sig Meybuschs resor mellan Frankrike, Danmark och just
Sverige hur internationell konstmarknaden var på 1600-talet

3.5 Medaljörernas bidrag till kulturimporten
Konsthantverkarnas rörlighet var en väsentlig aspekt av hur kunskaper spreds genom Europa.
Medaljörerna kunde fara iväg och vidareutbilda sig i främmande länder, för att senare återvända
till Sverige med sina nyförvärvade kunskaper i bagaget. Inte enbart att Meybusch var anställd
vid flera kungahus tyder på hur efterfrågad medaljkonsten var under barocktiden, utan även att
migration av arbetskraft var en gängse företeelse.
Det var vanligt att medaljörer hade varit guldsmedsgesäller som Meybusch innan de sökte sig
till medaljörsyrket. Myntväsendet och guldsmedernas skrå var inte enbart genom medaljörerna
nära relaterade med varandra, vidare brukade man utse skråmedlemmar från guldsmederna till
tjänsten som myntmästare. På så sätt är kopplingen mellan medaljörer och guldsmeder inte
långsökt, vilket återigen framgår av Meybuschs relationer till guldsmedsyrket. Även om
Meybusch från början kom till Sverige som guldsmed, kan man ändå inte förneka kunskaperna
som han bar med sig. Konsthantverkarna från kontinenten var kända för sin skicklighet, och att
man anställde utlänningar tydliggör att Kronan eftersträvade en delaktighet i trenderna som
rådde utanför rikets gränser. 109
Men då det visar sig att medaljörer utbildades hos guldsmeder är frågan om de lämnade sin
skråtillhörighet bakom sig när de anställdes på ett myntverk. 110 Tanken ligger nära att fundera
över vilket skrå i såna fall en medaljör skulle eller kunde söka sig till. Anställda på ett myntverk
behövde inte tillhöra ett skrå då myntverken var självständiga och bara lydde under Kronan.
Av denna orsak har Meybusch varit av enormt intresse för den danska forskningen. Framförallt verkar
Karsten Kolds entusiastiska föreläsningar om Meybusch på den danska Numismatiska Föreningens 125årsjubileum under 2010 ha inspirerat till en del nya kortfattade artiklar på nätet. Föreläsningen byggde på ett
nästan färdigt manuskript för en bok som tyvärr ännu inte publicerats. December 2013 mejlade jag fd
overinspektør Jørgen Steen Jensen vid Den Kongl. Mønt – og Medaille samling i Köpenhamn för att kunna få
kontakt med Kold, dock dessvärre ännu utan framgång.
109
Burke (1997).
110
Svar på frågan fattas ännu. Väntar på mejl från SSA.
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Dock tyder litteraturen på att hantverkare som var direkt anställda av kungahuset undgick
skrånas regleringar och njöt av speciella förmåner. 111 Hinners påpekar att skrånas historia oftast
inte har beaktats i den senare konstvetenskapliga forskningen. 112 Detta på grund av att tidigare
författare mestadels har varit negativt inställda mot skråväsendet i samband med den
konstnärliga utvecklingen. Däremot kan det i medaljörernas fall inte ses någon uppenbar
koppling mellan deras uppdrag och skråets eventuella inblandning, framförallt då deras
konstnärliga interaktion gällande val av motiv och bildspråk i samband med medaljerna
fortfarande är mycket oklar.
Tyskarnas olika förutsättningar för anställning i Sverige är ett tecken på hur mångfacetterad
vägen till medaljörsyrket var. Rethe utbildades på Rigas myntverk samt att han uppenbarligen
skolades av Sebastian Dattler. Däremot reste Rethe, i motsatsen till sina tyska kollegor, inte runt
i Europa för utöka sin utbildning. Hans koppling till medaljörsyrket verkar mestadels ha varit
nyttoorienterad. Rethe beskrivs av både samtiden och moderna skribenter som medaljör, men
hans arbete som medaljör verkar mestadels ha varit ett gästspel. Möjligt är att han inte visade
några ambitioner att sträva efter en mer framgångsrik karriär som medaljör, eller om detta verkar
så på grund av brist på uppdrag är oklart. Likt Rethe utbildades Breuer som gravör på ett
myntverk, nämligen i Avesta. 113 Hans uppdrag för formgivningen av paradsängkammarens
emblemplattor på Drottningholm ger likaså intyg på att hans talanger nyttjades på flera sätt. För
eftervärlden är Breuer likväl känd som medaljör. I Sverige nämns han regelbundet i samband
med medaljkonstens svenska begynnelse, i sitt hemland Tyskland verkar han bara vara en av
många äventyrslystna entreprenörer inom myntväsendet. I motsatsen till sina kollegor Rethe
och Breuer, var Meybusch endast anställd vid kungahus, om man bortser från hans tidiga försök
som egenföretagare och som guldsmed i Sverige.
Svenska kungahusets strävan att använda sig av medaljkonsten för att marknadsföra sig
uttrycks tydligt genom anställningen av de tyska medaljörerna. Medaljörerna blir maktens
redskap i samma stund som de börjar arbeta för Kronan. 114 Även om medaljörerna också kunde
gravera medaljer åt privatpersoner, var det mest kungliga uppdrag som de livnärde sig på.
Importen av medaljörerna blev begynnelsen för den svenska medaljkonsten. Med Rethe, Breuer
och Meybusch tillfredställdes ett behov av medaljer som innan inte hade funnits i samma
Dag Lindström, Skrå, stad och stat: Stockholm, Malmö och Bergen ca 1350-1622, Uppsala
kholm
: Stoc 1991, s. 215 ff.
Hinners (2012) s. 29.
113
P. Norberg, "Avesta myntverk" Nordisk Numismatisk Årsskrift, 1938, s. 153.
114
Att dra nytta av kunnig arbetskraft har en tradition sedan medeltiden. Redan under Olof Skötkonungs tid
finns det kontakter mellan engelska och skadinaviska myntorter; se därför Hendrik Mäkeler ”Die Vernetzung
der wikingerzeitlichen Münzprägung im europäischen Raum und deren Bedeutung für die Definition von
Herrschaftsräumen” Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 23, Bonn 2012, s.45.
111
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utsträckning. Visserligen skiljer sig de tre medaljlörerna i både stil och utformning av medaljerna
från varandra, vilket förklaras av deras olika förutsättning för yrket och givetvis även av deras
förlagor till medaljerna. Likaså måste man påpeka att medaljörerna också skolades i olika stilar.
Rethe företräder den tysk-holländska stilen. Även Breuer följer denna, men i hans sista medaljer
syns en skiftning till den franska stilen, som också kännetecknar Meybusch. 115 Trots alla
olikheter arbetar alla tre i den barocka medaljkonstens anda för att presentera monarkerna i bästa
ljuset. Vid flera tillfällen arbetade de efter förlagor, men inte desto mindre är medaljörernas
tolkningar och utföringar av motiven självständiga. Och även om de tre medaljörerna hade olika
levnadssätt och utgångspunkter till sin anställning och senare också visade sig ha olika karriärer,
är just kulturtransfer genom migration en gemensam nämnare. Kulturimporten under
stormaktstiden skulle bli en väsentlig aspekt som påverkade hur det svenska kungahuset
producerade sin visuella retorik inom alla konstarter.

Den tyska-holländska stilen är tidigare och kännetecknas genom detaljrikedom, till skillnad från den
franska stilen som förespråkar klarhet och blir modern under det sena 1600-talet.

115
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4. MEDALJERNAS BILDVÄRLD
4.1 Från idé till medalj
Medaljer har av naturliga skäl, med tanke på deras materiella värde, alltid varit beställningskonst.
I största allmänhet har medaljören fått vänta på uppdrag och när detta kom var det inte så
självklart att hans konstnärliga kunnighet och idéer fick sitt utlopp. Rasmusson utgår ifrån att
det även var en social fråga, då kravet efter medaljer växlade under tiderna. 116 Att majestäten satt
modell för en medaljkonstnär var säkert ett mera sällsynt tillfälle och en yppersta nåd, varigenom
man säkerligen kan misstänka att medaljörerna var tvungna att förlita sig på andras skisser och
studier. Emellanåt var en skolning i gravering den enda utbildningen en medaljör hade fått och
i så fall var det inte underligt att han ombads att använda sig av andras teckningar. Av den orsaken
har medaljörer vid tillfällen degraderats till andrahandskonstnärer. Detta påstående härrör från
antaganden att man inte kan förutsätta att medaljörer behärskade latin eller kunskap om
allegorier för att konstruera den kombination av bild- och orddikt som krävdes för medaljerna.
Emellertid hade inte alla medaljer färdiga konstverk eller andra medaljer som förebilder.
Kungen kunde uttrycka en önskan om att en medalj skulle distribueras vid ett speciellt tillfälle,
till exempel en betydande seger, varefter det ingick en beställning hos medaljören. Granskningen
av litteratur och källor tyder på att medaljörerna fick tillgång till olika tidigare konstverk, som
då kan ha varit kopparstick eller emblemböcker, varefter de skissade ett medaljförslag som sedan
presenterades för kungen. Sedan gavs medaljförslaget antingen i uppdrag eller skickades tillbaka
för eventuella ändringar. I det beskrivna fallet fick medaljören relativt fri hand i utformning och
detaljer, likaså kunde det hända att beställaren hade fasta föreställningar om hur denne ville att
medaljen skulle se ut och presentera personen i fråga.
Medaljernas syfte var att presentera den på medaljen avbildande personen så fördelaktigt som
möjligt. Hedersbevisningar i form av allegoriska motiv fordrade en del kännedom om antik
mytologi och grekisk-romersk poesi, samtidigt som det krävdes en del historisk-politisk insikt.
Då man naturligtvis inte kunde begära universitetsutbildning eller politiskt medvetande av alla
gravörer uppkommer frågan vem som stod för bildidén. Bennich-Björkman skriver utförligt i
kapitlet ”Historieskrivning i medaljform” att den ledande rollen vid inventionen av medaljernas
motiv var tilldelad åt ämbetsmännen inom kansliet, givetvis under kunglig regi. BennichBjörkman skriver ”Inventionen var en sak, dess ´afritande´, ´desseinen´, eller ´målningen´ en

Nils Ludvig Rasmusson,”Medaljforskning. Arbetsresultat och framtidsuppgifter, Konsthistorisk tidskrift
1946:15.
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annan, gravyren en tredje, och de olika momenten sköttes var och en av därpå specialiserade
personer[…]”. 117 Dock behandlar Bennich-Björkmans forskning främst 1700-talet, framförallt i
samband med Vitterhetsakademiens grundande, vilket innebär att man inte kan vara säker på
hur medaljtillverkningen försiggick under de tyska medaljörernas tid. Ändå kan man utgå ifrån
att beställaren kunde förvänta sig att få färdiga förslag för medaljens frånsida. Ellenius skriver
om Johannes Schefferus som själv formgav frånsidans motiv till sin medalj. 118 Annars var
Ehrenstrahl och Elias Brenner under Karl XI:s tid också kända för att ha formgivit idéer åt
medaljer. 119
Skisserna för medaljernas bildmotiv skulle presenteras för regenten och först efter att de hade
godkänts kunde medaljörerna börja med medaljproduktionen. Privatpersoner som beställde
medaljer kunde, likt kungligheten låta sig inspireras av emblemböcker, eller själv utarbeta
motivet. Tyvärr finns bara ett fåtal skisser till medaljer bevarade i de svenska arkiven som skulle
fungera som undersökningsobjekt för att kunna studera hur en medalj blev till. Av bland annat
Arvid Karlsteen finns det ett litet antal skisser bevarade som Stig Stenström beskriver närmare,
men många av författarens teser är snarare förmodanden som gjorts efter noggrann
materialgranskning. 120

Först

sedan

Vitterhetsakademien

övertagit

förvaltningen

av

medaljproduktionen finns det mer instruktivt material bevarat.
Medaljens tillkomst, från förebild till skiss och modell, orsakade ibland kompositoriska
svårigheter, då medaljens runda form innebar både för- och nackdelar. Även om några medaljörer
själva kunde bestämma över medaljens figurativa utformning, måste man trots allt utgå ifrån att
beställaren hade en bestämd åsikt om hur resultatet skulle se ut. Därigenom fick medaljören,
som tidigare nämnt, tillgång till redan bestående motiv och idéer som tidigare hade utformats av
andra konstnärer, som bland annat kopparstick. 121 Med hänsyn därtill borde man försöka överge
uppfattningen om medaljören som andrahandskonstnär, utan istället inse att medaljkonsten
visade sig vara en konstart där flera samverkade för att nå ett slutresultat. Med tanke på att
medaljer först och främst var uppdragskonst som skulle tjäna suveränens propagandaapparat,
kan man strängt taget knappast bedöma medaljörernas idémässiga insatser.

Bennich-Björkman (1970) s. 333 ff.
Allan Ellenius “The Emblematic Situation in Sweden” Society for Emblem Studies, Polyvalenz und
Multifunktionalität der Emblematik: Akten des 5. Internationalen Kongresses der Society for Emblem Studies =
Multivalence and multifunctionality of the emblem: proceedings of the 5th International Conference of the Society for
; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New Yor
Emblem Studies, Frankfurt am Main
119
Eliel Aspelin, Elias Brenner: en forskare och konstnär från Karlarnes tid, Helsingfors, 1896.
120
Jämför Stenström (1944).
121
Angående detta se avsnitt 4.5.
117
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4.2 Drottning Kristina
Drottningen visade likt många andra samtida regenter ett stort intresse för numismatik. Detta
blir uppenbart genom hennes ypperliga mynt- och medaljsamling som hon till och med förde
med sig när hon lämnade Sverige. 122 Hennes medaljer rekvirerades till olika tillfällen vilket är ett
påtagligt exempel på medaljernas mångfacetterade användningsområde under barockens era. Till
drottningens kröning i Stockholm 1650 beställdes ett stort antal medaljer med varierande motiv
för att minnas denna betydande stund. Följande medaljer som framställer drottningen Kristina
graverades av Johan Rethe.
Kröningsmedaljens åtsida föreställer drottningen i profil sedd från vänster sida. (Bild 1.)
Kristina bär en lagerkrans på huvudet och har håret tillbakakammat från ansiktet med dubbla
flätor som är löst uppsatta i nacken. Blicken verkar samtidigt allvarsam och blid. Inskriptionen
lyder CHRISTINA. 123 På medaljens frånsida ser betraktaren en högerarm som sträcker sig fram
ur luftiga moln som markerar medaljens högra sida. (Bild 2.) Armen räcker fram en krona och
under den rakt utsträckta armen läser man AVITAM ET AVCTAM, fäderneärvd och
utökad. 124
På medaljens åtsida anas redan en medveten koppling mellan drottning Kristina och
vishetsgudinnan Minerva. Medaljmotivet synes ha en allmän utgångspunkt från antika
förbilder, å ena sidan genom lagerkransen och å andra sidan för drottningens frisyr, som inte är
tidsenlig, för tankarna till antika statyer. Förbindelsen till antiken är en väsentlig del i budskapet
som denna kröningsmedalj söker att förmedla. Lagerkransen är en tydlig symbol för att
känneteckna härskarskap. Genom lagerkransen förmedlade antika härskare inte enbart sin
ställning som första person i staten, utan anspelade även på gudomlig börd och sådana
associationer skall även betraktaren av Kristinas kröningsmedalj få.
Förutom referensen till antiken ger medaljen en uppenbar hänvisning till drottningens
legitima rätt till Sveriges kungakrona, dels genom motivet och dels genom medaljens inskription.

Fäderneärvd och utökad omtalar drottningens arvsrätt och kan ingalunda ifrågasättas. Armen
som sträcker sig fram genom molnen symboliserar Guds allsmäktiga hand. Den krönta
härskaren regerar med och igenom Guds vilja. Likafullt kan den starka armen på samma gång
hänvisa till den avlidne kungen Gustaf II Adolf som sträcker fram sin hand för att lämna över

En stor del av samlingen såldes eller pantsattes av drottningen under hennes tid i Rom. Karl XI återköper
dock mynt som Kristina hade pantsatt i Amsterdam. http://www.myntkabinettet.se/om_museet/historik
(2015-05-12).
123
Hildebrand (1874) Kristina no. 29b, s. 277.
124
Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s. 145.
122
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Sveriges krona till sin dotter. I jämförelse med samtida emblem brukar dock i största allmänhet
en kroppslös hand symbolisera Gud.
Både bild och text på medaljen är evidenta i sitt budskap och på inget sätt otydliga, Kristina
är Sveriges legitima regent. Drottningens profil visar henne som en lagerkransad antik
gudomlighet och antyder ingen tvekan om Kristinas roll som drottning. Även medaljens frånsida
visar att Kristina har en laglig rätt till att bli krönt som kung av Sverige. ”Nuu är drotningh

Christina krönter konungh öfwer Swea Giöta Landom och däss underlighande provincier och
ingen Annan.” 125 Hon har såväl ärvt kronan av sin far, såväl som hon regerar med Guds vilja.
Denna medalj kan tyckas visa ett tydligt och enkelt budskap, vilket inte är mindre planerat
och genomtänkt än ett monumentalt allegoriskt oljeporträtt. Drottningens legitimitet ska
presenteras som uppenbar men ändå inte påträngande. Det ställdes inga lätta krav på den unga
drottningen som hade ärvt ett stort rike efter sin mycket omtalade far. Förutom detta var hon i
behov av att stärka sin ställning som kvinnlig regent, vilket gjordes med alla medel genom hennes
välgenomtänkta propagandaapparat. 126 Genom bärandet av en lagerkrans förmedlar hon
myndighet och auktoritet samtidigt som texten förtydligar budskapet. Däremot har man valt att
inte anföra alla Kristinas titlar svears, göters och venders drottning, som å ena sidan nästan
antyder en viss ödmjukhet, men å andra sidan, vem skulle hon annars vara om inte Sveriges
drottning?
Medaljens frånsida fortsätter på samma vis att styrka drottningens position, dels genom arv
och återigen genom gudomlig intervention. Om man förutsätter att adeln och andra europeiska
kungahus var den tänkta målgruppen för drottningens kröningsmedalj, kan det vara en
intressant aspekt att undersöka hur medaljerna mottogs. Adeln hade en stark position på grund
av att den hade innehaft makten så pass länge under förmyndarregeringen. Sven Nilsson
formulerar situationen “For a long time the politics pursued were largely those desired by the

aristocracy.” 127 Under Kristinas tid, och framförallt till hennes kröning, var lyxkonsumtionen
ett aktuellt tema bland adeln. 128 Därför var det dels viktigt att belöna och tillgodose adeln, men
Karin Tegenborg Falkdalen, Kungen är en kvinna, Umeå 2003, s. 133; R.A. Handlingar rörande svenska
konungar, Drottning Kristinas Levnadsförhållanden, hov och egendom K 21.
126
Jämför Ylva Haidenthaller, Pallas Nordica. Drottning Kristinas Minervamedaljer, Uppsala 2013, avsnitt 2.2. Det
finns olika uppfattningar om Kristinas kön skulle kunna ha varit ett problem. Faktumet att Gustav II Adolf lät
utropa henne som arvinge och tronföljare 1627 är ett tecken på att det var ovanligt med en kvinnlig regent,
trots förebilder som Elizabeth I. Gustav II Adolf proklamation skulle inte ha varit nödvändig om Kristina hade
fötts som son.
127
Sven Nilsson ”Imperial Sweden Nation-Building, War and Social Change” Livrustkammaren, The age of New
Sweden, (Livrustkammaren: Stockholm, 1988) s. 23.
128
Leon Jespersen ”Statskonsumtion og luksuslovgivning i Danmark og Sverige i 1600-tallet – en skitse” i 1600talets ansikte, Sten Åke Nilsson and Margareta Ramsay (eds.), (Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen:
Nyhamnsläge, 1997) s. 179.
125
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samtidigt påpeka att det nu var drottningen som regerade och ingen annan. Trots allt kan man
inte vara säker på huruvida aristokratin bedömde medaljerna. 129 Icke desto mindre kan man utgå
ifrån att adeln var kapabel att tolka medaljens innebörd. Med samtida ögon betraktad var en
välfunnet utformad medalj förvisso ingen ovanlighet och dess budskap, framförallt till detta
tillfälle, ingalunda oväntat.
Rethe anlitades till att gravera denna medalj till drottningens kröning. Han var däremot inte
den enda som utförde drottningens kröningsmedaljer, utan Erich Parise graverade även ett antal
stampar med samma motiv. Stampen för medaljens åtsida användes även för två andra
kröningsmedaljer som bland annat framställer drottningen som Dea Roma på den ena medaljens
frånsida, och Hoppet och Lyckan avbildas på den andra frånsidan. 130
Följande medalj tillskrivs enbart till Rethe, det vill säga att ingen annan medaljör eller
stämpelsnidare utförde en medaljstamp med samma motiv. Hildebrand beskriver medaljen
under avsnittet Sveriges fortfarade deltagande i striden för Tyska protestanternas frihet. 131
Däremot överensstämmer Rethes anställning i Stockholm inte med krigslutet 1648 och
därigenom inte heller med Hildebrands tema. 132 Om Hildebrands tematisering stämmer skulle
medaljen ha beställts innan drottningens kröning 1650, annars skulle det kunna förmodas att
medaljen var ännu en som rekvirerades till drottningens kröning.
Medaljen visar Kristinas bröstbild som framställs i trekvartsprofil klädd i en präktigt prydd
dräkt. (Bild 3.) Därtill klär sig drottningen i en mantilj, samt ett pärlband och smycke på bröstet.
På huvudet bär Kristina en strålkrona och långa lockar faller ner på hennes axlar. Inskriften lyder
CHRISTINA D: G. SUEC: GOTH: VAND: Q: DES: REGI, Kristina, med Guds nåde
svears, göters och venders utsedda drottning. Medaljens frånsida visar drottningen lagerkransad
och sittande på en hög av vapen. (Bild 4.) I sin högra uppsträckta hand håller Kristina en
lagerkvist och i sin hand vänstra riksäpplet. Ur skyn, som framställs av moln, kommer en genius
flygande och sänker en spira och en kunglig krona över drottningens huvud. Från höger bildsida
sträcker sig en arm ur himlen hållande i ett svärd som pekar mot solen ovanför. Bakom drottning
Kristina ser betraktaren en stad samt ett landskap med berg och dalar. Man kan se en man i
fjärran som plöjer en åker och kavalleritrupper som rider över markerna. Även en borg med fyra
torn skymtar i bakgrunden. Solen skiner över allt detta och är placerad i mitten av medaljens
Möjligt är att de erkände ynnesten som beviljades dem eller att de snarare kränktes över situationen att en
kvinna skulle krönas, oavsett vem hennes far var.
130
Hildebrand (1847) Kristina no. 51, s. 282.
131
Hildebrand (1874) Kristina no. 9, s. 259.
132
Annars existerar även möjligheten att Rethe graverade denna medalj när han fortfarande arbetade i Riga.
129
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övre kant. I solen står det i hebreiska bokstäver Yahweh. Medaljens inskription låter *
AETHEREUM NUMEN DIADEMATA CELSA TUETUR, en himmelsk makt värnar de
höga symbolerna. 133
Medaljens åtsida visar i detta fall inte några dolda symboler. Drottningen framställs i en
tidsenlig praktdräkt som överensstämmer med hennes ställning som Sveriges regent. Däremot
syns på medaljens frånsida en uppsjö av symbolik vilken beskriver kröningen som en av Gud
välsignad händelse. Att den högre makten bistår händelsen kan läsas i inskriptionen runt den
ovala medaljen, men syns även igenom handen som sträcker fram svärdet. Ängeln härstammar
från himmelen och överlämnar landets spira samtidigt som den kröner drottningen. Det faktum
att drottningen blir krönt på denna avbildning skulle kunna vara ännu ett indicium på att
medaljen beställdes till hennes kröning. Svärdet, kronan och spiran, som rikets regalier är
väsentliga symboler för att symbolisera kungamakten. Den främsta legitimationen en
envåldshärskare kunde använda sig utav var att de utkorades av Gud och mot den gudomliga
viljan kunde det inte hysas något tvivel.
Även inom emblematiken beskrivs Guds närvaro som övergripande, likaså påpekar Ellenius
jämförelsen av Israel med det segerrika Sverige under det Trettioåriga kriget, samt liknelsen av
Gustav II Adolf med David. 134 Gud kan inom emblematiken avbildas i flera former som ett moln
i skyn eller solen, eller för att ytterliga förtydliga hans närvaro skrivs även hans namn, så som på
denna medalj. På medaljen nämns och symboliseras inte enbart Gud själv, utan även den
avbildades genius är en referens till det gudomliga. Men inte endast Gud och riksregalierna
rättfärdigar Kristinas kröning. Vapenhögen, vilken drottningen sitter på, syftar på Trettioåriga
kriget, där Sverige lämnade fältet som segrare. Den Westfaliska freden slöts 1648 då
drottningen, visserligen inte var krönt men redan myndig. 135 Allt detta är en aspekt som skulle
tas i beaktande när det gällde att marknadsföra drottningen. Att framställa sig som en segerrik
regent var förvisso en svårighet för drottningen då hon själv som kvinna inte kunde delta på
slagfältet, men likafullt kämpade hennes trupper i Kristinas namn. Därigenom påpekar
drottningen att det trots allt är hon som är den segerrika i sammanhanget. Denna symbolik,
referensen till det Trettioåriga kriget, återkommer på ett flertal andra medaljer som beskriver
Kristina som fredsmäklerska eller segrare.
Sammanfattningsvis återfinner man på denna medalj alla viktiga egenskaper för en lyckad
legitimering, Guds välsignelse samt de höga symbolerna men likväl påminnelsen att drottningen
Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s.137.
Ellenius (2002) s. 159.
135
Drottningen myndigförklarades samtidigt som hon fyllde 18 år den 8 december 1644.
133
134
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var den vinnande parten i det stora kriget som hade förändrat Europa under mitten av 1600-talet.
Drottning Kristinas utmaning att framställa sig i den kungliga bildvärlden verkar likna en
balansgång mellan det faktum att hon var en kvinna, samtidigt som hon var en del av staten och
därigenom behövde manliga attribut för att kunna styra sitt land som en värdig regent. 136
Hildebrands arbete över Sveriges konungars minnespenningar, som fortfarande anses som
ett gängse referensverk, beskriver nästa medalj i avsnittet Drottningens kärlek för vetenskapliga

och vittra studier. 137 Bildmotivet på den avbildade medaljen verkar likt kröningsmedaljen
snarlikt enkelt, men med en likaså tydligt visuellt konstruerad utformning. Medaljens åtsida
framställer drottningen i profil blickande mot höger. (Bild 5.) Kristina bär en antik kask som är
rikt prydd med växtrankor samt ett huvud av en mytologisk gestalt vilket Hildebrand tolkar som
delfinhuvud. 138 Drottningens blick är vaksam men uttalar inga bestämda känslor, likt en staty
med stoiskt ansiktsuttryck. Under hjälmen sticker långa lockar fram i både nacken och framför
öronen. Framför drottningen avbildas en olivkvist och till vänster om drottningens bild läser
man CHRISTINA. Medaljens frånsida föreställer en sol med mänskliga ansiktsdrag.
Solstrålarna är omväxlande raka och svängda och når ända ut till medaljens kant. 139 (Bild 6.)
Drottningen återges med attribut från den mytologiska Minerva och även olivkvisten som
symbol för fred har antika anknytningar. Hildebrands tolkning som delfinhuvud kan däremot
anses som egendomlig och kan diskuteras. Drottningen var känd för sitt bildprogram där hon
framställs som Nordens Minerva. 140 På delar av gudinnan Minervas rustning, som hjälm och
sköld, återfinner man för det mesta en avbildning av gorgonen Medusas huvud, vilket även i
fallet av medaljens motiv skulle vara den mest sannolika slutsatsen.
Att kungligheter lät avbilda sig som mytologiska gudomligheter var som tidigare nämnt
ingen sällsynthet. Personifikation är uppfinningsrik eftersom den förmedlar flera sentenser
samtidigt. Motivet som framställer drottningen som Minerva företräder dessutom de tvådelade
världsbilderna en regent skulle förmedla. Sinnebilden presenterar härskarens ”två kroppar”, den
ena kroppen som är en del av staten och politiken och den naturliga kroppen. 141 Likväl påvisar
det antika motivet i samma stund även furstens gudomlighet. Många härskarporträtt som

Tegenborg Falkdalen (2003) s. 62.
Hildebrand (1874) Kristina no. 77, s. 293-294.
138
Jämför Hildebrand (1874) no 76, s. 294.
139
Solen är ett motiv som drottningen kommer att använda sig av vid flera beställingar av medaljer,
framförallt under hennes tid i Rom.
140
Jämför Laura Kolbe ”Kristinabilden och dess skapare”, Drottning Kristina – sin tids europé, Keuru 1995.
141
Jane Kromm “The Bellona Factor: Political Allegories and the Conflicting Claims of Martial Imagery”, Early
Modern Visual Allegory Embodying Meaning, Christelle Baskins och Lisa Rosenthal (ed), Burlington 2007, s.176.
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tillkom under barocktiden framställer den regerande eliten just som antika gudar och hjältar.
Mars, Apollo, Minerva och Herkules var populära förebilder. 142 Genom att framställa sig själv i
denna antika förklädnad övertog man samtidigt gudens krafter och dygder. Presenterade sig en
kung till exempel som krigsguden Mars ville han därigenom påvisa att han var en framgångsrik
fältherre, även om detta möjligtvis inte överensstämde med sanningen var detta trots allt
budskapet som den tänkta publiken skulle få.
Med denna medalj kräver drottningen ingen legitimering som regent då denna redan är
vedertagen. Istället presenterar sig drottningen snarare som visdomens och konstens
beskyddarinna. Solen, som på senare medaljer förekommer med sentensen NEC FALSO NEC
ALIENO, (den lyser med ett ljus som är) varken falskt eller lånat. 143 (Bild 7.) Det faktum att
drottningen jämförde sig med solen ledde till att skribenter i sentid kallade hennes
medaljdistributioner som storhetsvansinne. 144 Sven Stolpe beskriver medaljens aforism som
så ”Detta ord skiljer solen från de övriga stjärnorna, vilka lånar sin glans av den. Hela världen

vet, att drottningen icke av någon annan än Gud mottagit sin höga rang.” 145 Även om denna text
inte står på Rethes utformade medalj kan man utgå ifrån att detta är budskapet som skall
förmedlas. Drottningens medaljer visar en mycket tradtionell karaktär, då de efterliknar de
klassiska antika förebilderna. Den klassiska antiken visar sig under hennes samtid vara den
allmängiltiga formen att uttrycka regenternas visuella retorik och latinet är det förutsatta språket
att understödja de visuella budskapen med. Drottningens personifikation som Minerva samt
solen är inte enbart ett politiskt uttalande som framhåller drottningens suveränitet, utan hänvisar
även till hennes gudomlighet.
Hildebrand inleder stycket över Kristinas Minervamedaljer med en kort reflektion över
medaljernas tillkomst som beskrivs under Drottningens lysande och ”makalösa” snillegåvor ”[…]

Ryktet om hennes lärdom flög kring Europa och beredde henne smickrande hyllning af många
samtida författare, hvilka alla med slösande frikostighet belönades”. 146 Även om man i dag inte
exakt kan veta till vem och när den beskrivna medaljen delades ut, får man däremot en
uppfattning om i vilket sammanhang personer belönades med ett sådant dyrbart föremål.
Drottningen var känd för att bjuda lärda män till sitt hov och sannolikheten är stor att medaljen
donerades vid ett festligt tillfälle där en sådan beläst person anlände eller lämnade hovet.
Theodore K. Rabb, "Artists and Warfare: A Study of Changing Values in Seventeenth-Century Europe",
Transactions of the American Philosophical Society, 75: 6, January 1985, 79–106.
143
Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s.161.
144
Kjell Lekeby, ”Om drottning Kristinas storhetsvansinne”, Personhistorisk tidskrift, no 1999:1,
1995, s. 5-15.
145
Sven Stolpe, Från Stoicism till mystik - studier i drottning Kristinas maximer, Uppsala 1959, s.114
146
Hildebrand (1874) s. 293.
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Drottningens medaljer som framställer henne som vitter gudinna är likaså ett tecken på en
hierarki inom kungliga medaljkonstens visuella retorik. Till sin kröning distribuerar drottningen
medaljer som framställer henne som en kompetent regent, däremot marknadsför hon sig själv
även i snarlikt ”privata” tillställningar när hon belönar sina gunstlingar med medaljer som
lanserar henne som kultiverad mecenat snarare än en regerande drottning. De varierande
premisserna för medaljers beställning påvisar de olika tillfällen som kunde kräva en
marknadsföring i medaljform. Det skulle säkerligen vara en intressant aspekt att studera de olika
kungliga samlingarna i Europa för att kunna få en uppfattning om vilka svenska medaljer, med
tanke på motiv och buskap, som fann sina vägar utanför den svenska riksgränsen.

4.3 Karl X Gustav
Karl X Gustav var visserligen inte lika konstintresserad som sin för- och efterträdare, däremot
utgav han inte desto mindre ett antal medaljer till sin ära. Kungen, som så många andra regenter,
använde sig av medaljmediet för att stärka sin position och sprida en vinnande visuell retorik.
Medaljens åtsida avbildar kungens byst och den stoiska blicken riktad mot vänster. Karl X
Gustav är klädd i harnesk och fältbindeln är fäst i en knut över axeln. (Bild 8.) CAROLVS
GUSTAVUS, D(ei) G(ratia) SVECORVM REX, Karl Gustav med Guds nåde svearnas
konung, lyder minnespenningens inskription. Återgivningen av kungen är porträttlik och ickeidealiserat och han presenteras i samtida mode och prakt.
På frånsidans högre kant kan man se solstrålar som genombryter molnen och inom
solstrålarna står det med hebreiska bokstäver textat Yahweh. (Bild 9.) Solen skiner över ett fartyg
på öppet hav. Skeppet är utan segel och roder och går fram över böljande vågor. Istället för ett
segel är masten prydd med ett harnesk samt vapen och fanor som krigstroféer som ytterligare
smyckas av lagerkvistar. Kungens valspråk • IN [Iehova] SORS. MEA IPSE FACIET, I
Herrens hand lägger jag mitt öde, Han skall göra det; läses höger och vänster om fartyget. 147
Rethe graverade denna medalj med ett oförändrat motiv från en tidigare minnespenning som
kungen redan hade rekvirerat 1648 när han fick befälet över den svenska krigsmakten i
Tyskland. 148 Valspråket som återges på Rethes medalj använde Karl X Gustav därefter även för
senare medaljer vilka han utgav både som tronföljare såväl som senare kung. Till skillnad från
tidigare utförda medaljer med samma valspråk, rekvirerades denna av Karl X Gustav som
Sveriges kung. Valspråket är en fri behandling av orden i psaltaren 36:6. revela Domino viam
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Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s. 175; Hildebrand (1874) Karl X Gustav no. 14, s. 343.
Hildebrand (1874) s. 337.
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tuam, et spera in eum et ipse faciet. Uppenbara för Herren din väg och lita på honom, och han
kommer att göra det. 149
Kungen hänvisar genom bärandet av bröstpansaret till sin status som kunnig fältherre både
på medaljens åt- och frånsida. Skeppets betydelse kan anses flertydigt. Den gängse
uppfattningen av bilder som använder sig skeppssymboliken är att de refererar till Gud eller
kyrkan. Ett skepp som bär människan över livets oroliga hav över till Guds öppna famn och
evigheten. Även medaljens inskription hänvisar till Gud, däremot förvirrar harnesk och vapen
istället för ett segel den traditionella tolkningen. Vapen och harnesk förknippas mycket tydligt
med den krigande kungen. Karl X Gustav rekvirerade medaljen för första gången när han fick
befälet över trupperna i Tyskland, vilket snarare leder till tanken att möjligtvis Karl X Gustav
själv är skeppet som bär Sverige över det oroliga havet, med Guds vaksamma öga som
beskyddande övervakar den tappre kungen och hans folk.
Konsthistorikern Posèq skriver om innebörden av blickens rikning på renässansmedaljers
åtsidor. Blicken som riktar sig åt höger symboliserar att personen tittar mot framtiden, medan
motsatt håll suggererar att personen blickar mot det förflutna. 150 Kungens blick är vänd mot
vänster, vilket med hänvisning till Posèqs hypoteser kan tolkas som att kungen vill påminna om
sina stordåd under sin tid som fältherre i Tyskland, eller är detta snarare en fallgrop som den
ikonografiska tolkningen utgör. Sant eller inte, majoriteten av profilerna på de kungliga
medaljerna under stormaktstiden framställs med blicken riktad åt höger och inte åt vänster,
vilket kan framhållas som tänkvärt i en studie som denna.
Följande medalj återger inte enbart kungen utan även drottningen Hedvig Eleonora. (Bild
10.) Medaljens åtsida avbildar kungen och drottningen sida vid sida blickande mot höger, mot
framtiden. 151 Kungens profil visas fullständigt medan drottningen placeras bakom kungen, men
jämbördig i storlek och utformning. Karl X Gustav visas med utläppt hår och han bär Sveriges
krona på huvudet. Han är klädd i harnesk med ett lejonhuvud över axeln och en fältbindel
uppfästad genom ett fyrbladigt smycke kring halsen. Drottningen bär likaså en kungakrona på
huvudet och hermelinmantel. Man ser ett pärlhalsband runt hennes hals och en rad pärlor som
verkar vara fastsydda på hennes dräkt. Kungligheterna anges med alla sina titlar CAR(olus)
GUST(avus)

ET

HEDW(ig)

ELEON(ora),

SUEC(orum),

GOT(horum),

Uppsatsförfattarens översättning.
Avigdor WG Posèq, "On the orientation of heads on Renaissance medals", Source: Notes in the History of Art,
2005, s. 21.
151
Hildebrand (1874) no. 22, s.347.
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VAN(dalorum)Q(ue) REX [et] R(egina), Karl Gustav och Hedvig Eleonora, svears göters och
venders konung och drottning. Under kungens bröst på medaljens vänstra nedre bildhälft finner
man I. R., Johan Rethes signatur.
Medaljens frånsida visar två ihoplagda högerhänder som sträcker sig från var sin bildhälft ur
skyar som framställs som moln. (Bild 11.) Över händerna svävar en kunglig krona och ovanför
denna skiner en strålande sol som bryter igenom molnen. Under händerna ligger en hög med
vapen. Man kan se svärd, spjut, kanoner, fanor, kulor och en trumma. Runt bilden läser man A
DEO REGNANTIS CONIUGIUM INTER ARMA QUOQue FELIX Den styrandes
förening är stiftad av Gud. Även i krig är han lyckosam. 152
Hildebrand skriver om denna medalj ”[…] vände han sig mot "den store Kurfursten Fredrik

Wilhelm, som infallit i det Polska Preussen, dref hans härar tillbaka och intågade i Thorn, hvars
portar för Konungen öppnades samma dag som hans son Carl föddes.” 153 Sonen Karl XI:s födsel
gav förvisso skäl att prägla en medalj för att ära och påminna att Sveriges regentlängd var säkrad
med en manlig tronföljare. Medaljens åtsida hänvisar inte på något tydligt sätt att denna syftar
på Karl XI födelse. Däremot var denna händelse givetvis allmänt känd och uppenbarligen även
Karl Gustavs intåg i Preussen.
Vid närmare betraktande av medaljens bildspråk framträder den dolda symboliken. De
hoplagda händerna som sträcker sig ur moln är likaså en väsentlig del i bildens budskap. Utan
detta äktenskap skulle Sverige inte kunna förvänta sig en kronprins, och även denna begivenhet
överses av Guds allsmäktiga närvaro. Guds deltagande i denna förening är lika väsentlig som
hans välsignelse över Karl XI:s födelse. Den skinande solen symboliserar Guds välsignelse över
äktenskapet som resulterade i den efterlängtade händelsen då Sverige fick en arvtagare till
kronan. Inte enbart arvtagarens födelse och äktenskapet antyds i denna bild, utan även Karl
Gustavs lycka i krig. Vapenhögen, vilken symboliserar krigstroféer som framställs i medaljens
nedre bildhälft, är ännu ett budskap som har placerats i denna medalj. Kungens framgångar är
visserligen inget som varken i Sverige eller resten av Europa kunde passera obemärkt, men
tillfälligheten att tronarvingens födelse föll på samma dag som kungen kunde fira ännu en succé,
ansågs säkerligen inte som slump utan som gudomlig intervention.
Medaljen visar sig vara den hittills enda beställningen av Karl X Gustav som enbart gick till
Johan Rethe. Medaljstampen finns enbart i en upplaga och har inte präglats i andra varianter
eller av andra medaljörer, till skillnad från många andra medaljbeställningar av Karl X Gustav.
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Nästa medalj präglades till äran av kungens avgörande seger efter tåget över Stora Bält som
slutade med fredsavtal i Roskilde. Johan Georg Breuer graverade två nästan identiska medaljer
med samma motiv som enbart skiljer sig i medaljörens signatur. Även hans lärling Arvid
Karlsteen utförde tre medaljer till samma händelse och med likadan devis.
På medaljens åtsida framställs kungen i vanligt manér, Karl X Gustavs bröstbild vänt åt höger
med en lagerkrans över håret som räcker ner till skuldrorna. 154 (Bild 12.) Kungen avbildas
återigen klädd i harnesk och med ståtligt broderade mantelveck fästade över axeln. Kring
kungens bild läser man inskriptionen som syftar på regentens namn och titel CAROL(us)
GUSTAV(us) D(ei). G(ratia). SVE(corum et): GOT(orum): VAND(alorum): REX. Under
axeln syns ett kursivt b, som visar att Breuer har utfört och signerat arbetet. På medaljens
frånsida ser man den svenska hären som marscherar över isen. (Bild 13.) I medaljens vänstra
bildsida skymtar kanoner, kavalleri och fottrupper som tågar fram. Längs med Fyns strand kan
betraktaren känna igen skepp och masttoppar. Under medaljens bildkant syns återigen Breuers
signatur, denna gång f. b. Breuer fecit. Medaljens devis låter NATURA HOC DEBUIT UNI.
Denna hjälp var naturen skyldig att ge en enda man. 155
Hildebrand beskriver medaljen ytterligare: ”På kanten af marken i föregrunden står funen;

på landet i bakgrunden: seeland.” 156 Medaljen som finns i Uppsala universitets myntkabinett är
i nuvarande tillstånd tyvärr mindre välbevarad och medaljens bildmotiv framstår som väldigt
nött, vilket gör det svårt att följa Hildebrands beskrivningar. Förutom detta beskriver
Hildebrand två olika stampar, varav ingen kombination av Breuers signaturer överensstämmer
med de som kan läsas på denna medalj. Detta betyder att det förmodligen måste ha funnits ännu
en medaljstamp med samma motiv. Medaljen visar sig har varit mycket populär, vilket inte är
förvånansvärt med tanke på den stora seger som följde. Förutom detta blir just denna medaljs
popularitet tydlig genom att hans gemål Hedvig Eleonora behöll en guldvariant av densamma. 157
Medaljens rekvirering hade en känd historisk händelse till orsak. Det är inte underligt att
kungen ville påminna om detta tillfälle och det visar sig i flera konstarter, från oljemålningar till
kopparstick och slutligen medaljer. Bataljmålaren Filip Lemke skapade flera målningar efter
Erik Dahlbergs teckningar och motiven har spridits genom gravyrer så att bildmotivet är känt
för många även om de inte har sett oljemålningen i original. 158 Att det skulle präglas en medalj

Hildebrand (1874) Karl X Gustav variant av no. 25, s. 349.
Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s.177.
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Hildebrand (1874) Karl X Gursav no. 25 s. 349.
157
Samling Westin 321 i UUB, Upptäckningen över drottning Hedvig Eleonoras samling.
158
Peter Sjökvist, ”POSTERIS DEBETUR INUSITATA VIRTUTIS MEMORIA” i Opus Mixtum: Uppsatser kring Uppsala
universitets myntkabinett, Harald Nilsson (utg.) Uppsala 2009, s.240-243.
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för att påminna om denna speciella begivenhet med samma motiv är förvisso givet. Genom
texten på medaljen kan regenten uttrycka fler tankegångar än denna skulle ha möjlighet med
oljemålningen och samtidigt nå en bredare publik. Devisen denna hjälp var naturen skyldig att

ge en enda man är sannerligen inget blygsamt budskap. Kungen hänvisar i detta fall inte till att
han behövde Guds hjälp utan att världsordningen krävde detta stöd. Det innebär att det inte kan
finnas en tvekan om hans seger och kungens triumf visar sig lika självfallet som hans rätt till
kungakronan. Den enda referensen till Gud som medaljen visar i detta fall, finner man i kungens
titel Dei Gratia, med Guds nåde (svears, göters och venders konung).
Karl X Gustavs profil på medaljens åtsida, klädd i mantel och rustning och lagerkransad som
en romersk gud, ger ingen tvekan om kungens åsyftade budskap. Karl X Gustavs klädsel
påminner återigen om den tvådelade kroppen som en härskare bestod av, den gudomliga som
statens regent, och sin naturliga kropp. 159 Rustning och lagerkrans skall på traditionellt sätt
hänvisa till att kungen, som likt de stora antika förebilderna, är en kunnig fältherre. Medaljens
åtsida presenterar en stormaktstidens regent med tidsenliga attribut och klädsel. Han är med all
rätt Sveriges kung och detta genom Guds nåde. I denna medalj gömmer sig knappast några dolda
budskap. Lika uppenbart är frånsidans motiv som återger den svenska härens tåg över isen till
Själland, vilket är en rikt dokumenterad historisk händelse. Den självmedvetna inskriptionen på
medaljen är klar och tydlig och formulerar inga moraliserande sentenser som skulle kräva
närmare tolkning. Kungen hävdar sin rätt och bevisför detta genom naturens medverkan i hans
lysande framgång.

4.4 Karl XI
Hildebrand beskriver följande medalj under avsnittet Konungens uppfostran och bildning för

det höga kall, Guds försyn åt honom bestämt. 160 Medaljens åtsida framställer den unge kungens
bröstbild, blickande mot höger. (Bild 14.) Karl XI avbildas som sin far lagerkransad och med
utsläppt hår. De långa lockarna faller ned längs axlarna. Kungen är klädd i harnesk, dock skyls
denna av mantelveck som draperas kring hans hals och som är fastknutna ovanför kungens axel.
Medaljens inskrift lyder CAROLVS XI, Dei Gratia SVECO(rum), GOTH(orum) ET
VAND(alorum) REX, Karl XI, med Guds nåde, svears, göters och venders konung. Medaljens
åtsida visar kungen klädd i hermelinmantel och knäböjande. (Bild 15.) Karl XI höjer bedjande
sina händer och vänder sig och sin blick mot medaljens högra övre bildkant. Strålar, men utan
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en synlig sol, skiner mot kungen och i dessa står det med hebreiska bokstäver skrivet Yahweh.
Framför kungen ligger regalierna i form av svärd, nyckel, krona, spira och äpple. Under detta
finner man även en lagerkvist och uppstigande mot kungen en palmkvist. I avskärningen läser
man årtalet 1665. Frånsidans devis låter SED ET HAEC QVAE NON POSTULASTI DEDI
TIBI 3 REG 3, Men jag har givit dig även det som du inte har bett om. 1 Kon 3:13. 161
Kungen skulle utbilda sig vid Uppsala universitet och det skrivs att han vid tolv års ålder ”[...]

var, om icke en lärd, dock en klok och kraftfull Konung som på ett utmärkt sätt främjat Sveriges
ära och välstånd.” 162 Medaljens åtsida avbildar Karl XI utan överdrivna förhärligande tendenser.
Ansatser att framställa kungen som en antik fältherre har tagits i form av lagerkrans och harnesk,
men inte i ett påträngande maner. Frånsidans inskrift härstammar ur Gamla Testamentet.
Salomo bad Gud om vishet, vilken han fick, men Gud gav honom även rikedom och härlighet så
att ingen annan kung skulle kunna mäta sig med Salomo under hans levnads dagar. 163 Den vise
kung Salomo var och är fortfarande en känd figur i bibeln. Referensen till denne är ett fyndigt
sätt att presentera den unge kungens potential som Sveriges framtida regent. Ännu fungerar
änkedrottningen Hedvig Eleonora som förmyndare för tronföljaren, men icke desto mindre är
det viktigt att framhålla den framtida regentens dygder.
Åtsidans bildmotiv är mycket tydligt, då Karl XI knäböjer inför Gud och hans höga uppdrag
som Sveriges kung. Gud har privilegierat honom med goda egenskaper med vilka Karl XI
kommer kunna möta utmaningarna som möter honom som framtida kung. Att upprätthålla
Sveriges position som stormakt kräver inte enbart krigiska framgångar utan även visdom, en
väsentlig dygd som en regent skulle ha. Även om Breuer inte har signerat denna medalj kan man
på grund av stildrag, som bland annat den höga reliefen, fastslå att denne står för medaljens
utformning. Likaså finns det ett flertal stampar med samma motiv men enbart små avvikelser i
detaljer som Breuer har signerat, vilket även kan anses som bevis att medaljören svarade för
denna medalj.
Nästa medaljens åtsida, från året 1669, framställer Karl XI bröstbild vänt åt höger, och likt
förra medaljen är han lagerkransad och har utsläppt lockigt hår. 164 (Bild 16.) Kungen bär ett
kragskydd och ett prydlig harnesk och mantel. På bröstet ser man en medaljong hängande i ett
band runt halsen. Vid närmare studium av medaljongen kan motivet på denna tydas som en häst

Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s.196.
Hildebrand (1874) s. 385.
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Salomo ber till Herren om vishet, 3:13, Svenska Bibeln, Stockholm 2001, s.440.
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Hildebrand (1874) no. 15, s.389.
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med ryttare ridande åt höger. Under kungens högra axel kan man läsa medaljörens signatur A.
Meybus.

Medaljens

inskription

lyder

vidare

CAROL(us)

XI,

DEI

GRAT(ia)

SVE(corum),GOT(horum). Runt texten löper en ornamenterad rad bestående av omväxlandes
fyra pärlor och raka blad.
Frånsidans motiv påminner om tidigare beskrivna medaljen. Kungen bär ett ornamenterat
harnesk och ovanför denna en hermelinsmantel. (Bild 17.) Karl XI framställs knäböjande på
vänstra knäet och hans långa hår faller yvigt över båda axlarna, däremot bär han varken krona
eller lagerkrans på huvudet. Kungens kropp är vänd mot vänster och hans blick riktar sig mot
medaljens övre vänstra bildkant. Ovanför kungen syns strålar skinande mot kungen och ett i
skyn i hebreiska bokstäver skrivet Yaweh. På en dyna framför kungen ligger riksregalierna,
kronan, spiran, äpplet, nyckeln och svärdet. Mellan hyendet och medaljens bildkant syns en
lagerkvist med bär och en palmkvist. Devisen lyder QVAE NON POSTVLASTI DEDI TIBI,
Jag har givit dig det som du inte har bett om. 165 Karl XI pekar med höger pekfinger på
riksregalierna och hans vänstra hand vilar på hans bröst. Runt motivet löper samma
ornamenterande rad som på medaljens åtsida.
Medaljongen som kungen bär kring halsen är strumpebandsordens kännetecken. Det finns
flera kopparstick som påminner om denna händelse när kungen blev riddare i den engelska
orden 166, och även en egen medalj präglades för att påminna om denna stora dag. 167 Då kungen
pryder sig med denna orden kan man kan utgå ifrån att medaljen producerades samma år eller
strax efter att kungen hade erhållit äran att bli medlem i denna förnäma orden. Förvisso en
händelse som ska bli ihågkommen. Sveriges blivande regent blir medlem i ett av de mest ansedda
sällskapen i det dåtida Europa.
Medaljens frånsida visar däremot ett annat ämne. Devisen som påminner om den tidigare
beskrivna medaljen har även samma syfte i åtanke, nämligen att påvisa att tronföljaren försöker
uppfylla de krav som har lagts på honom av både hans far och hans roll som Sveriges blivande
kung. Texten som lyder Jag har givit dig det som du inte har bett om kan med tanke på dess
härkomst tolkas som att Gud har, likt Salomo, försett tronföljaren med visdom och härlighet
som denne kommer att nyttja sig av i framtida regeringsuppdrag. Likaså kan medaljens devis
tydas som att tronföljaren är på väg att uppfylla sina krav som fadern har ålagt på sin son och
med Guds hjälp även utökat sina kunskaper som inte nämns i den avlidne kungens testamente.
Kungakronan har varit Karl XI:s sedan fyraårs-åldern när hans far avled, dock rör den avbildade
Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s.198.
Jämför Karl XI porträtt UUB Kart- och bildsamlingen.
167
Hildebrand (1874) Karl XI no. 22-26, s. 395-397.
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unge tronföljaren inte vid en regents främsta kännetecken. Han väntar stoiskt på den dagen då
han av Gud och staten anses vara redo för att bli krönt som Sveriges kung.
Porträttet av kungen ger ett mognare intryck i jämförelse med den tidgare medaljen. Flera
medaljer med liknande motiv rekvirerades under kungens hela uppväxt och även efter att kungen
hade blivit myndig. År 1669 har kungen fyllt fjorton år och är fortfarande upptagen med att
utbilda sig till uppgiften som framtida kung. Hans far Karl X Gustav bestämde i sitt testamente
tronföljarens tänkta lärare och studieämnen och utbildningen verkar Karl XI uppfylla efter bästa
förmåga. Medaljerna som tematiserar Karl XI:s uppfostran och kall skildrar ett klart budskap
och verkar inte använda sig av några otydliga symboler eller allegorier. På åtsidan avbildas Karl
XI likt sin far som en romersk fältherre men det läggs fortfarande ingen särskild stor betoning
på den krigiska aspekten. Harnesket skymtar bara igenom manteln och framstår inte som en
dominant del av kungens klädsel. Viktigt att påpeka är däremot strumpebandsmedaljongen som
hänger kring kungens hals. 1668 ingick Sverige en allians med Nederländerna och England i
avsikt att blockera den franska kungens planer att expandera sitt rike, och politiska allianser var
förvisso väsentliga aspekter värda att marknadsföra och visa för omvärlden.
På medaljens frånsida syns kungens rustning tämligen tydligt, däremot tycks fokus på
frånsidans motiv inte enbart ligga på att marknadsföra kungen som en framgångsrik fältherre,
då det genom klädseln snarare ter sig som ett vedertaget faktum. Karl XI framställs på flera
samtida oljeporträtt som en antik fältherre och kommer även i processionen som firades vid hans
trontillträde att rida genom staden klädd som en romersk general. 168 Då Karl XI är sin fars son
är det givet att även han kommer bli en kompetent kung och säkra rikets gränser. Förutom
kungens klädsel är hans hållning på medaljens frånsida en intressant detalj, då den har ändrats i
jämförelse med Breuers tidigare medaljer. Karl XI ses inte längre bedjande till Gud om bistånd,
utan pekar istället på riksregalierna. Kungens figur och attityd visar en mer vuxen och
självmedveten hållning än på den tidigare medaljen. Likaså har det snart gått fem år sedan det
motivet användes för första gången. Karl XI har mognat inför sitt kall som Sveriges regent.
Följande medalj rekvirerades år 1673. 169 Kungens bröstbild framställs sedd från höger sida
och lagerkransad. (Bild 18.) Karl XI:s långa lockar faller ner över båda axlarna. Kungen är klädd
i harnesk med ett medusa-ansikte på bröstet. Även ett lejonhuvud syns på bröstet och däröver
brämade mantelveck. Inskriptionen lyder som tidigare och innefattar kungens namn och titlar
CAROLVS. XI. DEi. GRATIA. SVEC. GOTH. WAN. REX.
168
169

Nordin Jonas, Certamen Equestre, Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld, Stockholm 2005.
Hildebrand (1874) no.36, s.401.
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Frånsidan avbildar kungen i kask med fjädrar, rock, harnesk och mantel. Hans högra hand
vilar på kommandostaven. (Bild 19.) Karl XI rider på en åt vänster gående häst. Medaljens devis
syns till höger och vänster om hästen och lyder LVSTRATIS FINIBVS - QVOD FELIX
FAVSTVMQVE SIT, sedan landet genomrests - må det lända till lycka och välgång. 170 Den
senare delen av sentensen syns som medaljens randskrift.
På sommaren 1673 red Karl XI sin Eriksgata. I december året innan hade man firat kungens
trontillträde. Eriksgatan som kungen skulle bestrida blev förevigad inom flera konstverk. 171 I
kungens sällskap reste även Elias Brenner som skulle hålla fast den stora händelsen i form av
skisser och teckningar och detta är första medaljen som slogs över en eriksgata. 172 Kung Karl
XI framställs som en ståtlig riddare på sin häst redo att se över sina domäner. Själva sättet att
presentera sig som kunnig fältherre på hästrygg var inte direkt nytänkande, men varför ändra på ett
vinnande koncept? Ett samtida geni gällande politisk marknadsföring var solkungen Ludwig XIV
som fungerade som förebild för Karl XI:s visuella propaganda. På flera bilder framställs den franska
kungen som fältherre, dock är det en annan fråga hur många slagfält denne verkligen såg. Tanken

med ryttarportätt var att uttrycka makt. Även om Karl XI hittills aldrig hade varit ute i krig
skulle han ändå presenteras som en kompetent kung, och kompetent på 1600-talet var man när
man var framgångsrik i krig och bevarade eller helst utökade landets gränser. Man får inte
förbise att den visuella retoriken under den karolinska tiden tangerade den kulturella rörelse som
skulle kallas för Göticism. 173 Goterna som för många hundra år hade erövrat Västrom
härstammande från Skandinavien. Detta tankegods laborerade med Nordens fornstora
hjältedagar, en propaganda som skulle animiera folk att strida och bevara sin storslagna historia.
Därigenom går Karl XI:s politiska konst ett steg vidare, när kungen inte förkroppsligar en
romersk fältherre utan istället regenten över det folkslaget som lyckades errövra den
mytomspunna staden Rom.
Karl XI:s resa skilde sig i största allmänhet från den medeltida färdvägen och istället för att
börja vid Morasten startade Karl XI i Stockholm. 174 Trots skillnaden mellan den medeltida
resevägen och kungens Eriksgata är associationen med de fornstora dagarna uppenbar. Även om
Karl XI inte framställer sig som riddare, utan istället är klädd i en tidsenlig mundering, ska
kopplingen till den gamla traditionen stå i förgrunden. Eriksgatan var sedan medeltiden en

Översättning: Emanuel Svenberg, Peter Sjökvist (2013) s.204.
Jämför Karl XI porträtt i UUB Kart- och bildsamling.
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sentida forskare, Stockholm, 1980.
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tradition där den nyvalde kungen skulle resa genom riket för att bekräftas av de olika lagmännen
och först efter att kungen hade rest genom hela landet kunde han erkännas som legitim kung.
Ridandet av eriksgatan var i princip enbart en maktdemonstation och marknadsföring, då
proceduren i slutet av 1600-talet inte hade något konstitutionellt värde men en enorm symbolisk
betydelse. 175
1673 var Karl XI visserligen myndigförklarad och hade tillträtt tronen men han hade ännu inte
krönts. Detta var i princip första gången som Karl XI skulle visa upp sig som Sveriges kung och att
rida en eriksgata var ett mycket skickligt drag. Kungen tar sitt kall på allvar och rider ut för visa

upp sig för sitt land och underståtar. Kungen lär fortfarande ha varit ung och oerfaren men visade
ändå en medvetenhet för gamla traditioner och riter. Eriksgatan, var liksom medaljen, en

maktdemonstration och planerad propaganda, allt i andan av kungens marknadsföring.

4.5 Emblem och samtida konst som källa till inspiration
För att kunna avbilda kungligheterna på ett givande sätt använde sig medaljörerna i största mån
av samtida konstformer. Emblematiken var en av dessa och innehade en dominerande roll inom
den visuella kulturen i slutet av 1500-talet och hela 1600-talet. Hess skriver att emblematikens
och numismatikens utveckling gick hand i hand, varför det finns uppenbara kopplingar mellan
dessa forskningsområden. 176 Medaljen var ett medium där sinnebildskonsten hade en
personinriktad funktion men samtidigt syftade till offentlighet. Allan Ellenius beskriver
emblematiken som en konsttrend på 1600-talet, en ”[…] förening av en sinnrik bild och en

komprimerad sentens” och detta uttalande kan överföras på medaljens konstart. 177 Medaljens
frånsida kunde gestaltas med hjälp av symboler och allegorier men likaså på ett naturalistiskt och
återgivande sätt. Frånsidans bildmotiv formades av en komposition av enstaka eller flera
mänskliga figurer, växter, djur eller föremål. Dock inverkar barockens förkärlek för överdåd och
detaljer ibland på medaljens tydlighet.
Inom emblematikhistoriens tidiga skede, och innan emblematikböcker översvämmade det
tidigmoderna Europa, hämtades många motiv till sinnebildskonsten ur mynt- och
medaljsamlingar. För att förtydliga detta påstående krävs en kort genomgång om
emblemkonsten. Ett emblem omfattar i allmänhet tre delar; pictura (bilden, icon), inscriptio

Johanna Widenberg, ”En resa i tiden
i: En
enhelt
antikvarisk
annan historia:
skildring av Karl XI:s eri
Tolv historiografiska uppsatser, Samuel Edquist, Jörgen Gustafson, Stefan Johansson & Åsa Linderborg (eds),
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176
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(motto eller lemma) och slutligen ibland även subscriptio som kan sammanfattas som en
skildring för vad som framställs i bilden. 178 Emblemens form och uppbyggnad påminner starkt
om medaljfrånsidans utformning och vise versa.
I Sverige hade emblematikböckerna och sinnebildskonsten högkonjunktur under den
karolinska tiden som den representativa hovkonsten visar. 179 Emblemkonsten genomsyrade
vardagen och fanns bokstavligt taget överallt, på böcker, tapeter, tallrikar och smycken till
medaljer. Emblem kunde fungera som en moraliserande uppmaning men likaså som enbart ett
intellektuellt nöje för dem som kunde förstå betydelsen av ett speciellt emblem. Sigurd Wallin
skriver att den europeiska emblemlitteraturen var oerhört rik och att den därigenom var
lättillgänglig för alla intresserade ”[…] det vill med andra ord säga för alla dem som ville följa med

i den allmänna bildningen, ty dit räknades på den tiden denna konstart, som vi lätt kunna frestas
att hänföra till kuriositeternas fack.” 180
De tidigare nämnda emblemböckerna blev en omtyckt inspirationskälla för medaljer. Vid
genomgång av litteratur och bildmaterial från 1600-talet blir det mycket tydligt att de två
konstarternas utveckling gick parallellt och samtidigt visar det sig hur populär sinnebildskonsten
var i allmänhet. 181 Ett välkommet och vanligt motiv på både medaljer och emblem var liljan,
vilken oftast symboliserade kungamakten. Drottning Kristina använder sig av liljan på en av sina
kröningsmedaljer. (Bild 20.) Medaljens frånsida visar en lilja som blir krönt av händer som
sträcker sig ur skyn. Armarna ser ut att tillhöra Gud som med denna gest ger sin välsignelse över
händelsen. Blommans symbol återfinns även vid utsmyckningen av drottning Maria Teresias
begravning i Paris 1683, men likaså i samband med många andra kungliga avbildningar i hela
Europa. På motsvarande sätt återfinner man liljan i flera emblemböcker. 182 (Bild 21.)
Inte enbart blomman återfinner man vid flera tillfällen utan, som tidigare nämts, även Guds
hand som sträcker sig ur skyn. Drottning Kristinas politiska emblem i Hortus regius, som
Schering Rosenhane dedicerade till drottningen, framställer denna gudomliga hand. 183 På samma
sätt finner man den gudomliga handen även på engelska kröningsmedaljer och likaså inom

Rainer Grund, Die Entwicklung der Medaillenkunst an der Münzstätte Dresden im 17. Jahrhundert
: mit einem Katalo
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emblemkonsten. Guds interaktion med jordelivet framställs i princip alltid genom en manlig
stark hand, oftast även hela armen, som sträcker sig ur moln som symboliserar himmelen.
Både Johannesson och Ellenius nämner Ehrenstrahl som upphovsman för mycket av den
allegoriska panegyriken som sammankopplas med den karolinska barocken. 184 Varifrån denna
produktiva konstnär har hämtat sina inspirationer ifrån analyserar Ellenius utförligt och även
här kan man i flera av författarens exempel upptäcka likheter mellan konstnärens alster och
samtida motiv ur emblemböcker. 185 Inte desto mindre har Ehrenstrahl bidragit till många
medaljmotiv som kommer att beskrivas i nästa avsnitt.
Förutom bilder tagna ur emblemböcker tjänade även äldre och samtida bildkonst som måleri
och grafik som förebilder för medaljkonsten. 186 Vid flera tillfällen kan man tydligt avgöra vilket
konstverk som fungerade som idéförlaga för den beställda medaljen, som bland annat Hedlingers
medalj vid Åbo akademis grundande. (Bild 22.) Medaljens frånsida motiv är uppenbarligen tagen
från Jeremias Falcks kopparstick från 1649 som framställer drottning Kristina som Pallas
Athena. 187 (Bild 23.) Bredvid drottningens byst i antik förklädnad sitter en uggla på tre böcker.
Åbomedaljens frånsida framställer en uggla sittande på fyra böcker som symboliserar
universitetets fyra fakulteter, medicin, filosofi, teologi och juridik. Även om ugglan på medaljen
har placerats på fyra böcker istället för på tre som på Falcks kopparstick, är likheten mellan
medaljens åtsidas motiv och kopparsticket mycket påtagligt. Harald Wideen påpekar att just
samtida kopparstick i flera fall utgjorde direkta förlagor till medaljerna. 188 Framförallt deras
likheter i syfte och produktion som billighetskonterfej av propagandaskäl är en trolig orsak till
detta.
Ett annat mycket uppenbart exempel är medaljen som föreställer Karl X Gustav och tåget
över Bält i februari 1658. Medaljens frånsida har en frappant likhet med målaren Johan Filip
Lemkes bidrag Svenska trupper går över isen till Själland. Lemke var en tysk bataljmålare som
utförde flera verk åt kungen med det danska kriget som motiv. Medaljen liknar visserligen inte
oljemålningen, eller skissen till denna (Bild 24) i alla detaljer, då framförallt formaten på de olika
konstverken kräver annorlunda utformningar. Dock syns inte desto mindre de uppenbara
likheterna mellan de båda framställningarna av svenskarnas tåg över isen. I båda fallen,
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oljemålningen och medaljen, rör sig trupperna i traditionell diagonal bildkomposition från
vänstra nedersta bildsida till bildens centrum och vidare mot den högra bildhälften. Ifall
oljemålningen inte har varit färdig, eller att medaljören inte kunde få tillgång till denna, kan det
också har funnits möjligheten att både Breuer och Lemke arbetade efter samma förlagor,
nämligen Erik Dahlbergs teckningar. Vilken förebild det än må ha varit, Dahlberg eller Lemke,
var resultatet att kungens marknadsföring blev lyckad.
För att minnas historiska begivenheter, som tåget över Bält eller Karl XI:s Eriksgata, var
medaljen ett välkommet sätt att sprida åsikter i förmån för den regerande kungligheten. Genom
att förmedla information om en händelse som en omtalad seger och liknande fanns det oftast
redan ett eller annat kopparstick som hade getts i uppdrag. Ibland kan man ändå inte vara säker
på vad som kom först, hönan eller ägget. I Uppsala universitetsbiblioteks bildsamling befinner
sig ett kopparstick som har likhet med medaljen som präglades till Karl XI:s eriksgata. (Bild 25.)
Jacob von Sandart nämns som gravör och Ehrenstrahl anges som inventor. Även Lagerqvist
nämner Ehrenstrahl som möjlig inventor för Meybuschs medalj och påvisar därigenom att
enbart den tyskfödde medaljören hade fått tillgång till hovmålarens förelaga, då Arvid Karlsteens
medalj över eriksgatan har en fransk medalj som förebild. 189
Kopparsticket framställer Karl XI till häst klädd i mantel och rustning. I bakgrunden skymtar
soldater och slottet Tre kronor. Kungens mundering och hållning, som handen på
kommandostaven, har en frappant likhet med kungens framställning på medaljen som präglades
till hans eriksgata. Endast få skillnader kan ses, varav den mest uppenbara olikheten är att hästen
på kopparsticket stegrar sig medan hästen på medaljen framställs lugnt skrittande. En annan är
att på kopparsticket når kungens blick betraktaren, vilket den inte gör på medaljen.
Informationen till kopparsticket anger en troligvis tillkomst mellan 1673 och 1700 i Nürnberg,
Tyskland. Medaljen till Karl XI:s Eriksgata gavs ut 1673, vilket tyder på att Ehrenstrahl måste
ha skissat en förlaga åt både Meybusch och Sandart.
Ännu ett exempel för samtida konstverk som förebilder till medaljer är kopparstick av
drottning Kristina som finns i Universitetssamligen. Det finns även ett flertal kopparstick som
avbildar drottning Kristina klädd i en praktfull dräkt och strålkrona på huvudet. Avbildningarna
liknar drottningens bröstbild på medaljerna, förutom att de är spegelvända. (Bild 3; Bild 26.)
Att kopiera ett existerande bildmotiv och därefter förändra detaljer ansågs snarare som en
hyllning till originalet än ett plagiat. Likaså beror det på beställaren och medaljören i vilken mån
man gjorde om ett befintligt motiv eller övertog bildidén direkt. Många gånger efterhärmade
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Lagerqvist (1982) s.19.
—53—

Ylva Haidenthaller

man också äldre medaljer eller en medaljör kunde utforma samma motiv som hans föregångare
med enbart små ändringar. Som tidigare nämnt arbetade Johan Rethe efter en av Erich Parises
medaljer till drottning Kristinas kröning. 190 Även om ett kopparstick måhända inte övertogs
exakt i alla detaljer, kan bildkompositionen eller åtminstone idén ha inspirerat medaljören. Trots
allt förblir det trots allt oftast hypoteser vilka målningar och kopparstick som kunde ha agerat
som förebild för en medalj.

190

Hildebrand (1874) no. 39, s.277, no. 76 s. 294.
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5. MEDALJEN OCH DEN VISUELLA KULTUREN
5.1 Medaljens roll i stormaktstidens Sverige
Stormaktstiden var inte enbart politiskt sett en omvälvande tid, utan denna epok påverkade
också den materiella kulturen. I Sverige uppmuntrades merkantilismen samt öppenheten
gentemot kulturmigration och kontinentaleuropeisk stil och kultur. Anpassningen av
hovceremoniel och visuell kultur i europeisk anda gick i rask takt och därigenom även
medaljkonstens utveckling. Mirzoeff påpekar “Visual culture is a necessarily historical subject,

based on the recognition that the visual image is not stable but changes its relationship to exterior
reality at particular moments of modernity.” 191 Denna utsaga formulerar mycket väl medaljens
relevans och utveckling i samband med den visuella kulturen under den svenska stormaktstiden.
Med inspirationen tagen från antiken och renässansens mynt- och medaljväsen, producerades
medaljer i hela Europa i liknande stil och syfte. Medaljer kunde användas vid flera olika tillfällen,
som bland annat för frieri, samlingsobjekt, hedersbevisningar och annat. 192 I 1600-talets Europa
var det vanligaste syftet med medaljerna att de delades ut som gåvor till furstar eller till andra
kungahus. Medan porträttmedaljen under renässansen främst representerade det lärda
borgerskapets självmedvetande, ändrades under barocken medaljens betydelse och istället
framhävdes absolutismens element och budskap. 193 En barockmedalj skulle man med samtida
ögon kunna beskriva som ett visitkort eller rent av som propaganda. Regenten kunde belöna
medlemmar inom högadeln med en medalj, oftast i kedja, som belöning för deras förtjänster.
Mestadels var det en politisk händelse som gav orsak till att regenten skulle prägla en medalj.
Viktiga moment skulle påminna om bland annat kungens kröning eller en viktig seger samt
resor och liknande händelser, därför också beteckningen ”minnespenning”. I de tyska länderna
kallades medaljen även för Gnadenpfennig (nådepenning) som syftar på donatorns
sinnesstämning gentemot personen som skulle ta emot en medalj. Grund skriver att regenterna
i Tyskland skänkte bort medaljerna vid festliga tillfällen men att det även fanns möjlighet att
förvärva medaljerna. 194 Huruvida möjligheten att köpa medaljer även motsvarar situationen i det
svenska kungahuset är svårt att fastslå. Både litteratur och källor tyder på att regenterna beställde
medaljerna till speciella begivenheter, där de även delades ut i varierande kvantitet, däremot tyder

Mirzoeff (1999) s. 7.
Jämför Münzen in Brauch und Aberglauben, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Mainz am Rhein 1982.
193
Grund (1996) s. 25.
194
Grund (1996) s. 102.
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inget på att man som privatperson kunde förvärva kungliga medaljer. 195 Inte desto mindre fanns
det säkerligen en kundkrets som tvivelsutan ville införskaffa en kunglig medalj, så möjligheten
borde inte förbises. Man kan trots allt utgå ifrån att det byttes, såldes och köptes medaljer i de
olika samlarkretsarna, där säkerligen en eller annan kunglig medalj kan ha kommit i omlopp.
Emellertid blev modet att privatpersoner rekvirerade medaljer alltmer vanligt
förekommande. 196 Vad Domanig kallar för ”Privatmedaille” beskriver Grund tydligare som en
medaljgrupp för en större kundkrets än kungahuset. 197 Det handlar om medaljer som för det
mesta var försedda med ett bibelcitat eller andra moraliserande sentenser och som skänktes bort
som bröllopsgåvor eller faddergåvor vid dop. 198 Under Kristinas tid kunde bara regenten ge ut
medaljer, följaktligen krävdes det alltid myndighetens tillstånd för minnespenningar som
föreställde privatpersoner. Detta förändrades däremot genom att kungligheterna utställde
medaljprivilegier, vilka erbjöd medaljören en firare yrkesverksamhet och även kundkretsen en
lättare åtkomst till denna konstform. 199
Möjligheter att visa upp personmedaljer och därigenom demonstrera sitt välstånd och sin
goda smak, var att fästa dessa på väggar eller möbler som dekoration. Bolzenthal beskriver
ytterligare användningsområde som att sätta fast skådemynten på hattar och baretter. 200
Förutom detta fanns det likaså möjligheten att bära medaljen i en kedja kring halsen och därmed
visa dyrgripen. (Bild 27.) Som halssmycken kunde mynt och medaljer framträda i de mest
dyrbara och raffinerade former. De kunde inte enbart vara fästa vid en silver- eller guldkedja
utan fanns även prydda med ädelstenar och i rikt ornamenterade infattningar. På detta sätt blev
medaljerna tydligt presenterade så att alla möjliga personer kunde passera och beundra den
värdefulla klenoden. Från renässansens tid och senare under tidigmodern tid finns det ett flertal
porträtt som framställer personer hållande en medalj eller bärande en sådan kring halsen. (Bild
28.) Denna företeelse visar att medaljer var gängse förekommande accessoarer för att
demonstrera personers välstånd. Bruket av medaljer blir i sin form inte enbart ett uttryck för
visuell retorik utan även visuell kultur, då representation och visuell kommunikation blir
medaljens främsta funktion.

Jämför Hildebrand (1874); Franz Matsche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karl VI, Berlin 1981; SSA
Instruktioner ceremoniel, Vol 1,2,5,14.
196
Per Martin Tunefalks dissertation om personmedaljer ventileras september 2015.
197
Karl Domanig, ”Die deutsche Privatmedaille der älteren Zeit”, Numismatische Zeitschrift 24, Wien 1983; Grund
(1996) s. 109.
198
Grund (1996).
199
Jämför Stenström (1944).
200
Heinrich Bolzenthal, Skizzen zur Kunstgeschichte der modernen Medaillen-Arbeit (1429-1840), Berlin 1840 s. 26.
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5.2 Medaljen som samlarens glädje
Allmänt fanns det ett stort intresse för numismatiken under den tidigmoderna tiden. En orsak
var att det inte fanns encyklopedier i vilka man kunde läsa om tidigare men även aktuella
regenter, istället började det bli mode att samla mynt och medaljer som avbildade de olika
härskarna. På mynten kunde man se vem som hade varit regent i de olika länderna och likaså
vem som för närvarande innehade tronen. ”[…] the study of them […] as we are more concerned,

by reason they are nearer us, and present us with the Image of our own Times.” 201 I vittert
sällskap kunde man ta fram medaljerna och studera dessa. En i detta sammanhang beskrivande
och även komisk incindent återger Arnold Lesch; 1456 sitter kungen från Neapel tillsammans
med hertigar och patriarken av Alexandria och beskådar en medalj som hade präglats av honom
vid tidigare tillfälle. Vid närmare betraktning måste kungen erkänna att han har blivit rundare i
ansiktet, varav patriarken påpekar att man påstår samma sak även om honom själv. 202
Maué skriver om lathundar för myntsamlare från 1600-talet, som delvis även förklarade
avsikten med myntsamlandet eller även fungerade som periodika och avbildade kuriosaobjekt. 203

The knowledge of medals (1697) av Louis Jobert är ett sådant verk som förklarar för läsaren hur
han på bästa sätt kan ordna sin samling och diskuterar medaljers inskrifter och utseende. Skriften
översattes till flera språk och trycktes i en ny upplaga knappt 20 år efteråt, vilket är ett tydligt
tecken på att numismatiken åtnjöt ett stort intresse. I inledningen skriver författaren att
myntsamlandet är ett roligare och mindre mödosamt sätt för den unge vetgirige att studera
historia. 204 Men inte enbart texter för den privata medalj- och myntsamlaren skrevs, likaså kunde
tidigmoderna resebeskrivningar innehålla information om viktiga och privata samlingar. 205 Inom
bildkonsten blev återgivningen av furstliga samlingar en egen genre, och i knappast några bilder
missar man att återge mynt och medaljer bland de andra kuriosaföremålen som kunde ingå i en
sådan kollektion. (Bild 29; Bild 30.) I största allmänhet kan man utgå ifrån att i de flesta större
eller mindre bibliotek ingick en mynt- och medaljsamling. Redan 1563 räknar Hubert Goltzius
upp 950 mynt- och medaljsamlingar tillhörande adelsmän, furstar och vetenskapsmän. 206
Under andra hälften av 1600-talet blev numismatiken som ämne och samlandet av mynt och
medaljer även i Sverige allt mer omtyckt. Bland annat kom med det Augsburgska konstskåpet
Louis Jobert, The knowledge of medals, or, Instructions for those who apply themselves to the study of medals both
ancient and modern from the French., (Printed for William Rogers), London 1697. s.6.
202
Arnold Lesch „Der König beim Betrachten einer Medaille“ Westfalia Numismatica, Münster 2001, s. 101-102.
203
Hermnan Maué ”Die Münze als Objekt des Sammeleifers und der numismatischen Forschung” i Münzen in
Brauch und Aberglauben, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 1982, s. 202.
204
Jobert.(1697) s. 7. Ett annat liknande verk är John Evelyn, Numismata, printed for Benjamin Tooke, 1697.
205
Maué (1982) s. 202.
206
Hess (2002) s. 460; http://www.emblematica.com/en/cd12.htm (2015-03-14).
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de första mynten och medaljerna till Uppsala universitets samling. 207 Efter många års forskning
skrev Elias Brenner 208 sitt verk Thesaurus nummorum Sveo-Gothicorum (1691) som även i
utlandet togs emot med applåder och publicerades i flera upplagor. Den andra upplagan kom
redan år 1731. Ett kungligt brev från 1692 till Brenner beskrev hans verk som både nyttigt och
nödvändigt, samt att det skulle tjäna till rikets och fäderneslandets heder. 209 Underlag för
teckningarna av alla svenska mynt och medaljer härstammar delvis ur Brenners egen samling.
För att komplettera vad som fattades i sin egen samling tog Brenner hjälp av olika ansedda
personligheter som ägde medaljsamlingar där Brenner kunde utöka sina anteckningar och
ritningar för bokens illustrationer. 210 De samlare som författaren nämner var alla
hovfunktionärer, vilket även är betecknande för numismatikens ställning under Brenners
samtid. Brenner deltog även i Karl XI:s eriksgata för att dokumentera den med sina teckningar
och berättar en spännande historia om när Lidensköld efter en middag träder framför publiken
och pratar om numismatikens ädla konst och hur den var representerad i alla deltagarnas
börser. 211 Som Eckerbom formulerar det efter Brenners anteckningar”Numismatikens intresse

gäller även de minsta detaljer, avvikelser och sällsyntheter som vi i vår tanklöshet aldrig kan göra
oss den blekaste föreställning om.” 212
I det svenska kungahuset kan man efter drottning Kristina i Karl XI finna en sann
numismatisk entusiast. Kungen subventionerade och uppmuntrade flitigt Brenners verk samt
att han själv bevakade den kungliga myntsamlingens systematisering. Likaså låter drottning
Lovisa Ulrika visa ett intresse för att samla mynt och medaljer som framförallt visar sig i de dyra
kabinettsskåpen i Drottningholm. 213 Även änkedrottningen Hedvig Eleonora verkade ha ett
stort intresse för numismatiken, vilket å ena sidan hennes mecenatskap för Anton Meybusch
bevisar, samt å andra sidan i hennes arv och bouppteckning. Änkedrottningen ägde ett flertal
medaljer i varierande storlek och material, och inte enbart svenska medaljer utan även utländska
medaljer listades i hennes ägo. 214 Numismatikens popularitet och vikten att uttrycka makt och

Hans-Olof Boström, Det underbara skåpet: Philipp Hainhofer och Gustav II Adolfs konstskåp, Uppsala, 2001.
För mer information rörande denna person se: http://www.ne.se/lang/elias-brenner (2014-08-19).
209
Eliel Aspelin, Elias Brenner: en forskare och konstnär från Karlarnes tid, Helsingfors 1896, s. 70.
210
Aspelin (1896) s. 92-95.
211
Nils-Peter Eckerbom, Eriksgatan: ritaren E. Brenners barocka resebeskrivning sådan den förmedlats till en förstående,
sentida forskare, Stockholm, 1980, s. 126-127.
212
Eckerbom (1980) s. 127.
213
Anders Lindblom ”Drottning Lovisa Ulrikas museum” i Svenska kulturbilder, Band 2, Del 3-4,Stockholm, 1935,
s. 59-91. Clas-Ove Strandberg and Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, The Queen Lovisa Ulrika
collection of numismatic literature: an illustrated and annotated catalogue, Stockholm, 2001.
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Samling Westin 321 i UUB.
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politiska budskap genom mynt och medaljer blev en fortsatt trend som framförallt Gustav III
kom att använda sig av, men som även återspeglas inom hela Europa. 215
De stora kungahusens vilja att mäta sig med varandra kan även ses i Europas myntkabinett.
Mestadels är de dyrbaraste medaljerna i de olika kungliga samlingarna en gåva från en annan
adlig ärkefiende som genom den kostbara presenten skulle demonstrera sin betydelse och
ställning. Välbärgade personer kunde visserligen också beställa medaljer, det var dock oftast
enbart högadeln som hade de ekonomiska förutsättningarna till detta. Således liknar motiv och
formgivningen oftast de kungliga förebilderna, då adeln likt regenten nyttjade den visuella
retoriken för att ge uttryck åt sin personliga framgång. Bennich-Björkman talar om
minnespenningarna som ett parallellfenomen till panegyrik, vilket betyder lovord som hyllar
suveränens kvaliteter och dylikt. Samtidigt anmärker författaren att den historiska sanningen
oftast spelar en underordnad roll när det gällde att presentera fursten från hans bästa sida. 216 Det
vill säga att likt många andra konstarter kunde regenten i fråga presenteras som mer
framgångsrik än han kanske i verkligheten var.

5.3 Kungliga riter
Medaljernas visuella kultur når en outforskad nivå när de studeras i förhållande till de tillfällen
då de delades ut, eller annorlunda formulerat, till de händelser som de rekvirerades till. Den
tidigare forskningen kring medaljer har försummat eller medvetet förbigått undersökningen av
deras distribution. Störst fokus har legat i medaljernas bildspråk och huruvida de uttrycker den
avsedda innebörden. Denna aspekt är på intet sätt oväsentlig, dock är sammanhanget i vilken
den tänkta publiken betraktar bilden för första gången inte mindre intressant.
Anteckningar av riksmarskalken i Slottsarkivet i Stockholm beskriver ett antal kungliga
ceremonier, som till exempel begravningar och kröningar. 217 Till både Karl XI och Ulrika
Eleonoras d. ä. begravningar finns det utförliga beskrivningar där medaljer nämns och deras
motiv beskrivs in i minsta detalj. "Öfwer denna Begrafnings-Akten ähre twenne slags Sölfwer

Medailler, den ene större än den andre / slagne och ibland Stånderne blefae uthdelte;” 218 Tyvärr
skriver riksmarskalken inget om hur och när under cermonien medaljerna delades ut till
publiken. 219 Men att de distribuerades vid detta tillfälle och likaså att de nämns i detta
Jämför Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen: språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 17721809, Stockholm, 2002.
216
Bennich-Björkman (1970) s. 325.
217
S.A. Riksmarskalkämbetet F:2 1592-1771.
218
S.A. Riksmarskalkämbetet F:2 1592-1771; anteckningar till drottning Ulrika Eleonoras begravning.
219
I litteratur som berör hovceremoniel hänvisas det för det mesta enbart till att medaljer präglades till de
olika kungliga riterna, dock sällan vem som erhöll medaljerna eller hur de delades ut.
215
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sammanhang, är ett tydligt tecken på att medaljerna värdesattes och var ämnade till att bli en del
av den kungliga riten.
Burke anmärker att kungliga ceremonier i Skandinavien följde den generella kontinentala
förebilden. De innefattar såväl kröningar som bröllop, dop, begravningar och intåg i staden. Sina
antaganden stöder författaren på “Like the visual images of monarchs, royal rituals were most

widely known in this period thanks to printed accounts, which generally circulated in Latin or
German as well as or instead of Danish or Swedish, in order to reach a public beyond
Scandinavia.” 220 Carolyn Edie skriver om kungliga riter under Stuartregenterna i England och
hon nämner att medaljer delades ut under kröningen ”[…] later in the service after the king (or

queen) was enthroned, when the coronation medals were distributed.” 221 Edie hänvisar med
denna mening till Charles II:s kröning i april 1661. I vissa fall skiljer sig säkerligen det engelska
hovceremonielet från det svenska, dock i och med att det svenska hovet anpassade sina
ceremonier till de andra europeiska förebilderna, kan Edies insikter om Stuartkröningen
överföras till den svenska högtidligheten. Man kan trots allt säkerligen utgå ifrån att det
härskade en allmängiltig modeströmning i Europa rörande visuell retorik och att det svenska
kungahuset följde det kontinentaleuropeiska modet, framförallt med tanke på kulturimporten
inom många områden.
I Sverige följde man sedan kung Erik XVI:s pompösa kröning 1561 de kontinentaleuropeiska
bruken rörande hovceremoniel. 222 Man hade förstått hur väsentligt det var att fira på ett
representativt och värdigt vis, framförallt när utländska ambassadörer var närvarande. I den
andan agerade även drottning Kristina, vilkens kröningfestiviteter beskrevs som den dyraste och
praktfullaste som dittills hade firats i Sverige. ”Den väckte lika mycket uppseende och tadel, som

Erik den fjortondes på sin tid.” 223
Den väsentliga delen av en representativ kröning bestod av att kungen begav sig tillsammans
med ett stort följe av adelsmän, prästerskap och blandat folk till domkyrkan. Utanför kyrkan
hälsade den blivande kungen på biskoparna och trädde därefter tillsammans med ärkebiskopen
fram till altaret. Kungen smordes med olja och tilldelades riksregalierna, en i taget under bön,
varefter han utropades till krönt kung över Svea- och Götaland. Därefter återlämnade regenten
regalierna åt den person som tidigare burit dem in i kyrkan, förutom kronan och spiran. Te

Burke (1997) s.3.
Carolyn Edie, "The Public Face of Royal Ritual: Sermons, Medals, and Civic Ceremony in Later Stuart
Coronations", University of California Press, Huntington Library Quarterly, Vol. 53, (Autumn, 1990), no. No 4,
s. 312.
222
Burke (1997) s. 1–8.
223
Rudolf Wall, Svenska kröningar: beskrifningar och anekdoter, Stockholm, 1877, s.30.
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deum sjöngs efter att kungen hade bestigit tronen, åtföljd av båda marskalkarna och de fem
högsta ämbetsmännen. I denna stund var tiden kommen för hertigar eller deras sändebud att
avlägga läns- och trohetseden, därefter kom ordningen till riksråden. Det var även sedvanligt att
kungen utsåg grevar, friherrar och adel i samband med kröningen. 224 Om inte annat är beskrivet
har svenska kröningar mestadels följt detta ceremoniel. 225
Riterna kan, lik äpplet och spiran, anses som symbol för kungamakten och medaljerna blir, i
och med att de delades ut under riten som iscensätter kungamakten, en del av ceremonin. Även
om en tänkt recipient av medaljen kunde ha varit kejsaren i Wien, så fanns det säkerligen ett
sändebud eller en annan form av diplomat som deltog vid kröningen och erhöll medaljen i
kejsarens namn. Därigenom kunde mottagaren berätta om den stora händelsen och samtidigt ta
med sig ett bevis på all ståt som han fick beskåda.
Tidigare forskning om svenska kröningar har enbart nämnt distributionen av kastmynt.
Traditionen att kasta kröningsmynt till publiken är känd sen Gustav Vasas kröning 1528.
Snickare nämner bland annat att under Ulrika Eleonora d. ä.:s intåg i staden och efterföljande
kröning att räntmästaren Jacob Sneckenberg gick efter drottningen och kastade
kröningspengar. 226 Kastpenningarna var silvermynt med regentens bild på åtsidan och en krona
på frånsidan. Genom anteckningar över de kungliga kröningarna vet man när kastpenningarna
distribuerades. Dock till skillnad från kastpenningarna är det mindre känt hur medaljerna
delades ut till den mer eminenta och utvalda publiken. Däremot måste man utgå ifrån att
distributionen av kröningsmedaljer borde ha fått en plats i den kungliga ceremonin med tanke
på att både deras materiella värde och bildspråk förmedlade kungens betydelse och agenda.
Hypotesen kan ställas att suveränen överräckte kröningsmedaljerna till adelsmännen när de
svor trohetseden. De svenska källorna rörande distributionen av kröningsmedaljer är mestadels
svårtolkade. Med stöd av Carolyn Edies forskning rörande Stuart familjens ceremonier och att
svenska kungahus försökte få sina ceremonier att likna de europeiska, kan man förmoda att de
kungliga riterna liknade varandra till stor del och att medaljernas distribution gjordes i stort sett
under samma premisser.
I Kristinas fall skrivs det att ständerna avlade sin trohetsed först på tredje dagen. 227 Å ena
sidan kan man utgå ifrån, med tidigare nämnda tes i åtanke, att drottningens medaljer borde ha

Malin Grundberg, Ceremoniernas makt: maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier, Lund
2005, s. 133 ff.
225
Rudolf Wall, Svenska kröningar: beskrifningar och anekdoter, Stockholm 1877, s.21. I detta fall beskrevs
Gustav II Adolfs trontillträde som representativ kröning.
226
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delats ut vid detta tillfälle. Å andra sidan varade kröningsfestligheterna i flera dagar, vilket kan
ha gett många möjligheter att överlämna medaljerna till adelsmännen. Inte desto mindre, borde
man utgå ifrån att kröningsmedaljerna donerades till den eminenta publiken efter själva
kröningsceremonien, då detta var tidpunkten som krävde högsta graden av visuell retorik.
De olika poster och skiftande titlar som adelsmännen innehade skulle också kunna
transfereras på kröningsmedaljernas varierande utforningar i motiv och metall. Därigenom kan
det förmodas att medaljens budskap anpassades efter medaljens mottagare, eller annorlunda
formulerat, budskapet gick hand i hand med mottagarens rang. Hierarkin i medaljform
överfördes därmed även på rangordningen i publiken. Det krävdes en annorlunda
bildpropaganda för att imponera på en svensk adelsman än vad som behövdes för att väcka
beundran hos den regerande kungen i Danmark.
En annan intressant aspekt som berör medaljernas funktion inom de kungliga riterna är att
flera medaljer med olika motiv präglades till kungliga händelserna. Vilket väcker tankar om
varför det rekvirerades annorlunda medaljer till ett och samma tillfälle? Tyder detta på ett slags
hierarki med tanke på vem som skulle motta medaljen? Om en kung lät prägla fyra varierande
medaljer till sin kröning, fick då vissa utvalda personer den ena utgåvan av kröningsmedaljerna
och andra mindre framstående adelsmän en annan medalj? Hildebrand nämner om drottning
Kristinas kröning ”Utdelningen af dessa kröningsmedaljer synes hafva varit mycket frikostig,

efter som man graverat så många stampar af olika storlek med talrika variationer.” 228
Framförallt medaljernas material, guld, silver och brons, framkallar en tydlig hierarkisk
ordning, ju viktigare medaljens mottagare var desto dyrbarare metall. ”Enligt ceremonielet skulle

"skådemyntet utdelas bland folket af sölf, och 100 stycken vid pass i smått der ibland af guld.
Men de store Medaillerne af guld och sölf förärades bortåt Riksens Råd och de förnämste
främmande Ministrer, så ock höga stånds personer". Detta skriver Hildebrand om Karl XI:s
kröning. 229 Anteckningen tyder på att det måste ha funnits instruktioner för hur och när medaljer
delades ut och vem som skulle motta dessa. Hildebrand nämner förnäma främmande Ministrer

och höga stånds personer och denna distinktion kunde vara ett tecken på den förmodade
hierarkin inom medaljdistributionen. Oftast präglades det enbart få svenska kungliga
guldmedaljer, och mestadels återfinner man dessa i kungliga myntkabinettet i Stockholm, i
myntkabinettet i Wien och måhända även i Paris eller Köpenhamn. Detta är ett tecken på vilken
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bild det svenska kungahuset ville förmedla utomlands, allt under devisen håll dina vänner nära,
men dina fiender ännu närmare. 230
Rörande utdelningen av kungliga medaljer i samband med ceremonier är även en annan
uppenbar hierarki synlig. Påfallande skillnader märks mellan hur en kung eller en drottning
presenteras i medaljform. Källor visar att knappast några medaljer destribuerades till kröningar
av svenska drottningar under 1600-talet, förutom till drottning Kristina, som kröntes till kung. 231
Som hyllning till drottningarna beställdes medaljer när bröllop stundade eller efter att de hade
fött en tronarvinge. Fastän drottningen var riktets första dam, var hon inte i behov av samma
visuella propaganda och beroende av en omfattande politisk marknadsföring som den regerande
kungen. Med tanke på drottningarnas ringare behov av visuell retorik, beställde de medaljer i
mindre kvantitet än vad kungarna gjorde. Detta tyder på att medaljerna som utgavs av kvinnliga
monarker var mer sällsynta, men samtidigt mindre värdefulla än de som rekvirerades av
drottningarnas manliga motsvarighet då de inte hade samma representativa syfte. Mycket tydligt
blir detta vid betrakningen av olika tillfällen till vilka medaljer beställdes till Karl X Gustav.
Under hans korta regeringstid revirerades medaljer till 19 olika tillfällen, medan hans maka
Hedvig Eleonora som både var föremyndare till Karl XI och Karl XII enbart visar sig ha beställt
medaljer vid sju tillfällen. Lika frappant skillnad visar sig mellan Karl XI och hans drottning
Ulrika Eleonora d. ä.. Kungen rekvirerde medaljer till över 40 olika begivenheter, vilket
resulterade i 157 varierande medaljstampar. För Ulrika Eleonora slogs det enbart medaljer med
fem olika teman, varav ett bär temat ”Drottningens gudsfruktan och älskvärda egenskaper”. På
grund av att drottningarnas medaljer hade lägre representativt syfte, var därigenom målgruppen
mindre betydande. Mestadels belönades enbart svenska adelsmän med drottningarnas medaljer,
eller en person som hade kommit i den aktuella regentgemålens gunst. I jämförelse med kungens
storartade gester verkar det som att distributionen av drottningarnas medaljer snarare hade en
privat karaktär.
Den regerande monarken krävde alltid mer aktiv visuell retorik än sin gemål. Drottningen
hade i princip uppfyllt sitt syfte med att ingå ett äktenskap och därmed skapa en önskvärd allians
för att därefter säkerställa regentlängden. Regentens positition var däremot jämt i fara, även om
han hade ärvt kronan och erhållit sin position av Gud. Likaså om denne var en framgångsrik
fältherre och hade avlat en manlig arvinge, fanns det ändock hot som kunde dölja sig i skuggorna.
Regenten status behövde konstant marknadsföring, vilket beskrivningen av ett urval kungliga
medaljer exemplifierade.
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På samma sätt som gravyrer med avbildningar av de kungliga festerna cirkulerade i Europa,
spred man även kopparstick som framställde den senaste medaljen. Genom detta kunde alla som
inte hade fått gunsten att erhålla en medalj, eller saknade den ekonomiska möjligheten för att
förvärva desamma, få möjlighet att beskåda medaljen och därigenom personen som framställdes
på denna. Ett anonymt kopparstick av Karl XII:s kröning visar både smörjelsen av ärkebiskopen
framför Storkyrkan samt processionen i bakgrunden och medaljer vars åtsida och frånsida syns
i kopparstickets fyra hörn. (Bild 31.) Ännu ett exempel är Karl XII:s fest till minne av segern vid
Narva som utförligt beskrivs av Snickare. Som bildmaterial anför författaren ett kopparstick av
Ambrosius Hedengrahn som skulle spridas i alla kyrkor i landet. Förutom en dikt finner man
kungens medalj avbildad på kopparsticket. På så sätt kunde även folk som inte kunde delta i
festligheterna få en bild av kungens seger. 232
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6. DISKUSSION OCH RESULTAT
6.1. Medaljören som maktens redskap
“The primary purpose is not the portrayal of an individual as such, but the evocation through
his image of those abstract principles for which he stands.” 233
Konst och visuell kultur kan vara en givande möjlighet att koncipiera politiska avsikter och
är därför värda att undersökas på alla sätt och vis. Staten i sig är en osynlig abstrakt tanke som
måste synliggöras innan den kan bli sedd. Sättet att visualisera en stat skedde framförallt genom
att manifestera den främsta mannen eller kvinnan i staten. Suveränen var därför beroende av
representativa bilder för att förkroppsliga sin makt och härskaren tydliggjorde därigenom inte
enbart sin höga status utan att han var onåbar i jämförelse med resten av befolkningen. Både
genom sitt material och visuella utformning hade medaljkonsten stora möjligheter att
demonstera auktoritet och forma åsikter.
I de tyska furstedömena, Habsburgska riket och Frankrike hade medaljen en stor betydelse
under 1600 och 1700-talet. Såväl den franska kungen som kejsaren i Wien hade en egen
statsapparat vilken enbart såg över medaljtillverkningen, liksom de mindre furstendömena i
Tyskland, till exempel Sachsen. Visserligen hade medaljen som konstobjekt även i Sverige blivit
efterfrågad, men inte i samma utsträckning som i centrala Europa vilket förklarar avsaknaden av
en skola och en slags ”nationell” karaktär på medaljerna. De tre tyska medaljörerna visade sig
genom sin koppling till kontinenten, samt att de utövade ett yrke som ännu inte hade slagit rot
i Sverige, vara en ovärderlig tillgång i de svenska regenternas marknadsföring.
För att kunna följa den kontinentaleuropeiska trenden rörande hovceremoniel och visuell
marknadsföring, var man tvungen att använda sig av samma språk som de rivaliserande
kungahusen. Således krävdes det intryck från kontinenten för att mäta sig med densamma. Man
beundrade inte enbart de utländska förebilderna, utan man ville även kunna dra nytta av dem.
Det svenska kungahuset anlitade många tyska konstnärer, vilket kan förklaras genom att
kungarna genom släktskap och giftermål sedan lång tid tillbaka hade starka band till de tyska
länderna. Kulturtransfern som skedde med de utländska medaljörerna tyder inte enbart på att
den svenska kungamakten eftersträvade en likhet med andra europeiska kungahus utan även
avsaknaden av svenska konstnärer. Följaktligen kan man jämföra en stor del av den
centraleuropeiska hovkonsten med den svenska.
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Utländska hantverkare anlitades av svenska hovet till många olika syften, allt mellan att
utsmycka de kungliga rummen till att producera nya lyxföremål från smycken till kläder enligt
det nyaste modet. Speciellt den ekonomiska aspekten bör inte underskattas i samband med
kulturtransfern. Man kan utgå från att den utländska arbetskraften var en enorm resurs med
tanke på all kunskap och kontakter de bar med sig. En sammansmältning av europeiskt hantverk
skulle aldrig ha inträffat om det inte hade funnits en förflyttning av hantverkare. Det var vanligt
att medaljören skulle ge sig ut och resa för att lära sig olika tekniker i Europa hos andra
medaljörer. De gick dit där det fanns arbete. Följaktligen kan medaljörer på sätt och vis anses
som vandrande konsthantverkare. I och med att människor vandrade spreds kunskap samt
information och nödvändigheten av en sådan yrkesmässig spridning över större geografiska
områden har i princip knappast ändrats sen tidig modern tid.
Kulturtransfern blir vid en genomgång av medaljernas motivförlaga återigen mycket tydlig
då flertalet av de använda motiven har sitt ursprung utanför den skandinaviska halvön. När
kungligheten krävde en medalj för att till exempel påminna om en viktig seger gick ett uppdrag
till medaljören. Denne kunde få ett urval av befintliga kopparstick med lämpliga deviser för
utformandet av en passande medalj. På så sätt var det inte alls ovanligt att man anställde
utländska medaljörer för att underhålla medaljproduktionen under konstens tidiga skede i
Sverige. Framförallt då de säkerligen hade en bättre förståelse för hanteringen av förlagor än
vanliga stämpelsnidare som saknade utbildning i medaljörsyrket. I synnerhet skisserandet av
motivet till medaljen var det som skilde medaljören från gemene man och stämpelsnidaren på
myntverket.
Förebilder till en medalj kunde hämtas från olika bildkonster och redan existerande medaljer.
Medaljens visuella förebilder återspeglar vilka budskap som man önskade att förmedla genom
de olika medaljerna. En monumental bataljmålning, ett kopparstick som hade reproducerats i
tusenfalt eller ett emblem som skulle egga betraktarens intelligens var varierande sätt att
inspirera medaljens visuella meddelande och kanske det även var ett tecken på meddelandets
tyngd. Det är möjligt att den representativa vikten av medaljens förlaga kunde ge pondus åt
medaljens budskap. Medaljören kunde enkelt förses med kopparstick och finurliga emblem som
hade spridits i en ofantlig upplaga. En oljemålning var däremot inte lika lättillgänglig. Trots allt
kan man inte veta om det har funnits ett slags hierarki i urvalet av befintlig bildkonst som möjlig
förlaga till en medalj. Slutsatsen ligger däremot nära att utgå ifrån att beroende på förlagans
uttryckskraft eller relevans för regentens propaganda valde man att återanvända befintliga motiv.
Man bör utgå ifrån att den tidiga svenska medaljkonsten, framförallt innan kanslimännen
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började ängna sig åt medaljernas utformning, krävde ett samspel av flera parter, beställaren, en
ansvarig för val av motiv och deviser samt medaljören.
Hantverkarnas vistelse i Sverige kan vidare tolkas som uppenbar kulturtransfer och deras
betydelse för denna blir tydlig då de för med sig kunskaper från kontinenten som därefter
vidareutvecklas i Sverige. Termen kulturtransfer beskriver bland annat processen att överta
kulturella fenomen mellan olika kulturer eller länder och i medaljörernas fall verkar
förmedlingen av kunskap och nya tekniker tränga genom både kultur- och språkliga gränser.
Som exempel kan den förste svenskfödde medaljören Arvid Karlsteen nämnas som bland annat
skolades av Breuer och var kollega till Meybusch. Litteraturen tyder på att man på den tiden inte
kan tala om en uppsjö av sådana konsthantverkare som med namn är kända för eftervärlden.
Detta innebär att medaljörerna oftast måste ha känt eller hört talas om varandra på ett eller annat
sätt. Gällande Rethe, Breuer och Meybusch finns det en stor sannolikhet att kollegorna förr eller
senare hade sett de olika medaljskisserna och stamparna som företrädaren hade arbetat med,
samt att de hade samma uppdragsgivare. Både Rethe och Breuer utformade medaljer för Karl X
Gustav och Breuer och Meybusch graverade medaljer åt hans efterföljare Karl XI.
De tyska medaljörerna, som många andra utländska hantverkare, erbjöd det svenska
kungahuset varierande möjligheter för att uttrycka sin maktposition i den visuella kulturen.
Legitimeringen av styret var, som tidigare nämnts, tongivande i den aristokratiska konsten
under barockens era i Sverige; bilder skulle representera och symbolisera.

6.2 Medaljen som politisk konst
Medaljkonsten gav staten varierande möjligheter att marknadsföra sig, vilket återkopplar till
uppsatsens hypotes att medaljkonsten kan anses som politisk konst och därigenom som
propagandainstrument. Om det så må ha varit till kröningen, för att minnas stora hjältedåd, eller
enbart för att legitimera sin status som Sveriges regent visar medaljerna vilka budskap Kronan
ville förmedla till mottagaren. 234 De olika teman och motiven som medaljerna framställer ger
tydlig bild om hur den officiella bildpropagandan skulle se ut. Gravyrer, vilka likt medaljerna
skulle sprida ryktet om kungligheternas status och manifestera dess makt, kunde däremot inte
uppnå medaljens fördelar rörande marknadsföring. Visserligen kunde gravyrer såsom
medaljerna reproduceras på enkelt sätt, dock skapade medaljen genom sitt materiella värde och
popularitet och framförallt i deras sammanhang i de kungliga riterna en mer sofistikerad
propaganda än en gravyr.
Men det borde inte förbises att det fanns flera tillfällen som kunde kräva en medalj, än vad som beskrivs i
detta kapitel, se därför Hildebrand (1874).
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För att fortsätta med regentens behov att stärka sin status utanför riksgränserna borde det
beaktas att det utan tvekan var mindre mödosamt och framförallt mer ekonomiskt att imponera
på en rivaliserande kung genom att skicka en medalj istället för ett oljeporträtt eller en hel armé.
Både källor och litteratur tyder på att utländska ambassadörer tog emot medaljer som
representanter för deras regent, och när de kom tillbaka till sitt hemland var de tvungna att noga
beskriva hur medaljen hade donerats. Reputation av makt var makt, dock borde det i
sammanhanget påpekas att bilder inte kunde ge makt, men att de kunde förmedla auktoritet.
Medaljens beställare krävde att bli sedd och lyckades uppenbarligen i sitt syfte när medaljen
beundrades.
Budskapen som meddelades genom medaljerna hade därmed en väsentlig betydelse och
avbildningen av monarken var inget man lämnade åt slumpen. I jämförelse med hur mycket
ekonomiska resurser som spenderades för krigsföring, kan det påpekas att enbart lite pengar
användes till att marknadsföra kungligheten visuellt. Dessa summor var inte desto mindre
mycket välinvesterade i en planerad visuell retorik. Genom att manifestera makt i form av
symboler och visuella budskap kunde man säkerställa eller påminna var den fysiska makten låg.
En bild av kungen som kompetent befälhavare på ena sidan av medaljen och på frånsidan en
segerallegori tillsammans med en inskription som hänvisade till det senaste vunna slaget, kunde
vara ett representativt stycke metall redo att skickas med en utländsk ambassadör. Den beskrivna
medaljen skulle inte enbart förstås som maktsymbol, utan även som ett hot om våld och krig.
Hotet om våld kan även ses som avstamp till Karl X Gustavs medalj som har beskrivits
tidigare till minnet av tåget över Stora Bält i februari 1658. Medaljens åtsida framställer kungen
i gestalt av en tidlös hjälte med lagerkrans som är segerns symbol och frånsidan visar kungens
trupper som marscherar över isen. Inskriptionen NATURA HOC DEBUIT UNI, denna hjälp

var naturen skyldig att ge en enda man förmedlar det tydliga budskapet att medaljens mottagare
inte hade någon möjlighet att jämföra sig med denne store man eller ens kunna besegra honom.
I samband med medaljens visuella retorik skulle hovrepresentanten skildra för den rivaliserande
kungen hur extravagant och praktfull ceremonien var när denna hade erhållit medaljen och hur
stark den svenska monarken verkade vara. Därigenom kunde medaljen producera mångtydiga
budskap samtidigt som den skapade identitet och åsikter i form av en rik och sofistikerad
innebörd.
Tanken om hur man skapar ett ansikte utåt är en väsentlig aspekt i kungamaktens
marknadsföring och därigenom även för konsten, i synnerhet för medaljkonsten vars främsta
syfte var att produceras i propagandaskäl. Framförallt politiska händelser och andra begivenheter
skulle synliggöras på bästa sätt så att den ledande klassen förblev medveten om den gudomliga
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ordningen och vem som bar kronan och makten. Man kan tvivelsutan utgå ifrån att de tänkta
mottagarna för Kristinas, Karl X Gustavs och Karl XI:s medaljer var kapabla att förstå
budskapen som klenoderna skulle förmedla. 235 Karl X Gustavs och Karl XI:s marknadsföring i
medaljform kan måhända anses vara mindre subtil och kreativ än tidigare medaljer som
rekvirerades av drottning Kristina, men i detta fall borde man påpeka de olika syftena för
medaljernas beställning. De olika kungligheterna krävde varierande presentationer och
därigenom annorlunda propaganda. Drottning Kristinas position som kvinnlig regent kunde
lättare framkalla missnöje än en segerrik kung, fast Kristina var direkt arvtagerska till Gustav II
Adolf, Nordens lejon. Drottningen kunde förvisso inte lansera sig själv som krigande
fältmarskalk utan valde istället att personifiera sig med Pallas Atena, den antika gudinnan som
värnade över en rättvis seger. Likaså förmedlade Pallas Atena de viktiga dygderna en regent
kunde och behövde ha, visdom och rättvisa. Möjligtvis att drottningen just med tanke på hennes
ställning som kvinnlig regent ville framställa sig som Nordens Pallas Atena, enligt den
centraleuropeiska andan att jämföra sig med en antik gudomlighet. Drottning Kristinas allegori
som Nordens Pallas Atena är möjligtvis den mest kända i detta sammanhang, men även Karl X
Gustav och Karl XI lät avbilda sig med antika gudomliga associationer som bärandet av en
lagerkrans antyder. 236
I jämförelse med Kristinas och Karl X Gustavs medaljer kan man med Karl XI:s medaljer
se en tydlig stilförändring. Karl XI:s bildprogram skiljer sig en aning från Kristinas och Karl X
Gustavs, då han eftersträvade Ludvig XIV:s framställning som solkung och därmed vände sig
ifrån den tidigare tongivande tysk-nederländska medaljstilen. Kungen följer i både klädsel och
framtoning en fransk förebild, ett mode som i slutet av 1600-talet börjar att bli mycket
inflytelserikt i hela Europa. Måhända härrör tendensen till den franska stilen ifrån att Meybusch
hade arbetat vid det franska hovet eller så kan man tala om en allmän trendriktning mot den
franska hovkonsten. Om inte annat hade Ehrenstrahl tagit med sig starka influnser från sin
studieresa i södra Europa, som bland annat förde honom till Paris. Att den politiska konsten
under det tidiga skedet av Karl XI:s regeringsperiod påverkades av den franska bildkonsten kan
tyda på den politiska förändringen mot enväldet. Likaså kan vändningen bort från de antika
idealena och latinet vara ett tecken för en större dominans av det franska språket inom
hovkulturen, vilket kommer till synes under 1700-talet.
Tyvärr tillåter uppsatsen omfång inte att undersöka hur mottagarna bemötte medaljernas budskap. Det är
möjligt att adeln vägrade att ta emot en medalj för att därigenom sätta ett exempel eller göra motstånd mot
regentens agenda. Undersökningen av recipienternas reaktion är förvisso en aspekt för kommande forskning.
236
Det var ett återkommande fenomen i det svenska kungahuset att låta avbilda sig som antik gudomlighet;
Karl XI associeras ofta med guden Apollo och Lovisa Ulrika förknippas med Minerva etc.
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6.3 Medaljens visuella kultur
På 1600-talet var medaljer en mycket efterfrågad konstart och förväntades därför kunna locka en
stor publik. Samlandet av mynt och medaljer var ett sätt att uttrycka makt och framgång samt
att det var en sysselsättning som inte enbart kungligheter ängnade sig åt. Genom numismatikens
popularitet fick regenten som lät prägla medaljer till sin ära en utmärkt möjlighet att både
förmedla sin agenda och stärka sin position. 237 Medaljens tvåsidiga utformning frestade
åskådarna då man alltid kunde förvånas på nytt. De lärdas språk, latinet, användes för att stärka
uttryckskraften och sammansmältningen av deviser, symboler och allegorier passade utmärkt i
den barocka tidsandan. De två sidorna innebar en öppen sådan som avbildande en persons
portätt, till skillnad från den gömda sidan med allegoriska framställningar som enbart kunde
läsas av personer som förstod de dolda symbolerna och gesterna. För att kunna läsa medaljens
alla budskap krävdes det ett visst mått av lärdom vilket gjorde att medaljernas publik, som redan
var en utvald mottagarkrets, fick en exklusiv anda. Exlusiviteten återspeglades även genom att
samlandet av mynt och medaljer var en kostsam sysselsättning.
Enväldets konst riktade sig främst mot aristokratin, vilket tyder på att man även kan anse
denna som medaljernas målgrupp. Innan Karl XI:s reduktion hade aristokratin en stark ställning
på grund av förmyndaregering under både Kristina och Karl XI och Karl X Gustavs korta
regeringstid. Onekligen anses Karl XI att vara den förste enväldiga härskaren, men absolutistiska
tendenser påbörjar redan under Kristinas tid varför denna tes även kan överföras på tidigare
medaljers tänkta målgrupp; den aktuella regenten var mån om att demonstrera vem som
innehade tronen och makten.
En aspekt i 1600-talets visuella kultur som berör medaljkonsten är sättet hur kungliga
medaljer delades ut till den förväntade publiken. Detta kunde nästintill vara lika pretentiöst och
viktigt för ansiktet utåt som återgivningen på medaljen själv. Medaljernas distribution, till
svenska adelsmän eller utländska diplomatiska sändebud, skedde mestadels i samband med
kungliga fester och ceremonier och kunde vara en del av budskapet som medaljen skulle
förmedla. De kungliga ceremonierna var ett viktigt perspektiv av den visuella kulturen i de
europeiska kungahusen och blev därmed även en väsentlig aspekt för den politiska konsten.
Medaljens roll i samband med ceremonier var att ge ett varaktigt visuellt uttryck åt en företeelse
som annars hade varit en kortvarig manifestation av makt. Ett festligt evenemang var en flyktig
del av den kungliga propagandan, men genom att ge ceremonien en visuell utformning fick
Visserligen uppkommer modet att privatpersoner, som adelsmän och dylikt, låter prägla medaljer till sin
ära dock detta är varken uppsatsens fokus eller väsentligt för undersökningens resultat, då privatmedaljer
inte hade samma utbredning som politisk konst som kungliga medaljer.
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kungamakten möjlighet att ge riten ett uttryck med lång räckvidd. Till skillnaden från
oljeporträtt och gravyrer som också producerades för att minna om de kungliga ceremonierna,
så delades medaljerna faktiskt ut under dessa situationer, vilket gav publiken tillfälle att minnas
denna stund och likaså få med sig en medalj som en slags souvenir. Szaivert anser att man inte
delade ut medaljer vid bland annat Joseph I:s kröning 1690. 238 Däremot tyder det faktum att
Kristina anställde medaljörer året innan kröningen på att man planerade att producera medaljer
i förväg för att dela ut dem under kröningsceremonien. Medaljen hade fördelen att de var enkla
att reproducera när stampen en gång hade graverats, samt att de genom sitt material var både
gedigna och värdefulla och ändå små och lätthanterliga. Genom att dela ut medaljer fick
mottagaren ett nytt objekt till sin personliga samling som kunde visas upp för andra, samtidigt
som den kungliga personen spred ett rykte om sin makt och rikedom.
Sammanfattningsvis visar det sig att medaljerna var den del av den politiska konsten som
tyder på ett komplicerat samspel mellan beställaren och medaljören för att slutligen resultera i
en expressiv propaganda. Under drygt 35 år av tidig svensk medaljkonst framträder inte enbart
olika medaljskolor, i form av medaljörernas personliga handstil, utan visar även en
trendförändring i kungligheternas val av motiv och budskap, från antiken till göticism. De
skiftande motivvalen återspeglas i medaljörernas arbete och hur de återanvänder befintliga motiv
och förlagor till medaljerna. Däremot beror budskapens förändringar på att regenterna
fokuserade på olika aspekter i sin marknadsföring som kungligheter. Måhända att regenterna
oftast påpekade sina ömma punkter, Kristina som kvinnlig regent eller Karl XI som ansågs vara
ung och oerfaren. Därför var det viktigt att påpeka att just dessa svagheter inte var nackdelar i
regenternas innehav av tronen utan att man snarare var medveten om sina eventuella brister.
Anfall blev det bästa försvaret. Budskapen på Kristinas, Karl X Gustavs och medaljerna från Karl
XI:s ungdomsår förmedlar allt mellan legitimeringskrav och hot om våld. Medaljkonsten kan
ses som en väsentlig del av 1600-talets visuella kultur, framförallt genom sitt potential att
uttrycka regenters politiska agenda och samtidigt stärka deras position. Slutligen kan det
påpekas att medaljkonsten och dess roll i den visuella kulturen, framförallt i den kungliga
hovkonsten, inte borde underskattas för att både få en bättre förståelse av den komplexa kulturen
och hur samtiden resonerade kring denna.

Wolfgang Szaivert ”Numismatisches aus dem Kröningsjahr 1690. Beobachtungen an einigen süddeutschen
Barockmedaillen“ TOYTO APECH TH XWPA Festschrift für Wolfgang Hahn zum 70. Geburtstag, Wien 2015,
s.385-432.
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7. SAMMANFATTNING
Denna undersökning skulle uppmärksamma att medaljer är ett givande forskningsområde för
att studera visuell kultur, men även svenska kungakronans behov av propaganda och hur denna
yttrade sig i sin samtid. Medaljkonsten var mycket populär under 1600-talet i centrala Europa
men var ännu inte etablerat i Sverige när drottning Kristina kom till makten. För att att kunna
jämföra sig med andra centraleuropeiska kungahus behövde de svenska monarkerna en gedigen
marknadsföring och medaljerna kom på grund av deras popularitet som konstart väl till pass.
Därför fanns det behov att importera kunskaper från utlandet. Detta skedde i form av de tre
tyska medaljörerna Johan Rethe, Johan Georg Breuer och Anton Meybusch. Deras
verksamhetsperiod sträcker sig över drygt 35 år som också markerar början av den svenska
medaljonsten.
Medaljenkonsten hade blivit allt mer populär under den svenska stormaktstiden, vilket
framförallt visar sig inom den visuella kulturen som till exempel de många mynt- och
medaljsamlingarna som anlades under denna tid. I förhållande till andra samtida konstformer
hade medaljer fler möjligheter att marknadsföra den avbildade personen. På grund av sin storlek
var de lätta att dela ut, kunde spridas inom hela riket men även utomlands, enkelt att både reoch produceras och hade samtidigt ett materiellt värde. Även deras roll i samband med de
kungliga ceremonierna, då medaljerna delades ut till den avsedda publiken, var en väsentlig
aspekt i den kungliga marknadsföringen och del av budskapet som skulle förmedlas genom
medaljerna.
Som denna genomgång lyfter fram önskade personen som beställde en medalj att bli sedd och
denne lyckades med detta i samma stund som medaljen beundrades. Hittills har medaljkonsten
enbart fått lite uppskattning i den konsthistoriska forskningen, däremot visade denna
undersökning att medaljer var en viktigt del av den politiska konsten under 1600-talet. Hur
Kronan använde medaljkonsten samt vilka budkskap som förmedlades genom medaljerna är en
essentiell infallsvinkel i stormaktstidens visuella kultur. Uppsatsens alla spår, från medaljörernas
vistelse i Sverige, över medaljens bruk i den visuella kulturen och svenska kungligheternas
marknadsföring, visar att medaljkonsten är ett mågsidigt undersökningsfält som borde få ökad
uppskattning i framtiden.
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Bild 21: George Wither’s Emblems (1635) http://www.asideofbooks.com/?p=1317 (2015-0506).
Bild 22: Hd Kristina no. 7, frånsida, Åbå akademins grundning; Foto: UUMK, J.C.
Hedlinger, ø 11 (silver).
Bild 23: Kristina som Minervallegori , Kopparstick av Jeremias Falck.
Foto:Nordisk Kvinno Litteratur Historia, http://nordicwomensliterature.net/sv/article/motdet-kvinnliga (2012-12-06).
Bild 24: ”Tåget över Bält” Uppsala Universitetsbibliotek Kart- och Bildsamling, Johan Philip
Lemke (1631-1711), ID 2701.
Bild 25: ”Karl XI till häst” Uppsala Universitetsbibliotek Kart- och Bildsamling, ID 14165.
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Bild 26: ”Drottning Kristina” Uppsala Universitetsbibliotek Kart- och Bildsamling, ID 6901.
Bild 27: ”Porträt einer Dame aus der Hamburger Familie Remstede” 1621, Staatliche
Kunstsamlungen Weimar.
Bild 28: Sandro Botticelli, “Portrait of a Man with a Medal of Cosimo the Elder” 1474,
Galleria degli Uffizi, Florens.
Bild 29: Andrea Domenico “A Cabinet of Curoisity“ 1690, Pificio delle Pietre Dure, Florens.
Bild 30: Frans Francken “A Collectors Cabinet” 1625, Kunsthistorisches Museum, Wien.
Bild 31: Karl XII:s kröning, kopparstick; Foto: Kungliga Biblioteket.
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