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Forord 
 
En rekke endringer har skjedd i denne katalogen siden 1. utgave. 2. utgave er 
den mest komplette katalogen over 17. mai-medaljer som er utgitt. Nesten 450 
ulike varianter er listet opp i katalogdelen. Alle medaljene er prissatt, eller har 
en sjeldenhetsgrad. Nye kilder er blitt undersøkt, og i den historiske 
innledningen, så vel som under enkelte medaljer er det ført opp nye interessante 
historiske fakta.  

Mange har vært hjelpsomme med å få i stand denne 2. utgaven. Først og 
fremst nevner jeg min bror, Martin Kvist, uten hvis hjelp dette hadde vært 
umulig. Kommentarer og hjelp fra Christian J. Simensen har også vært særdeles 
nyttig. Oslo Mynthandel, ved Gunnar Thesen, skal ha takk for en del av bildene 
som illustrerer denne teksten. Mange av medaljene som illustrerer denne 
katalogen er hentet fra Thorolf Frogns kjente samling. En spesiell takk går også 
til Finn Erhard Johannessen for å ha gått gjennom manuskriptet og kommet med 
rekke kommentarer. 

Det er utgitt flere kataloger om 17. mai-medaljer nå. Jeg håper denne boka 
kan være et nyttig supplement til disse. Forskningen på disse medaljene vil nok 
ikke ta slutt med det første, og det vil neppe katalogiseringen av dem heller 
gjøre.  

Noen innledende bemerkninger om katalogen kan være nødvendig. Jeg 
har forsøkt å holde beskrivelsene av medaljene på et minimum. I den grad 
medaljene rangeres så forsøker jeg å liste det edleste metallet først i katalogen. 
Varianter er tatt med i den utstrekning de er kjent, men man bør være 
oppmerksom på at flere varianter utvilsomt eksisterer. Etter hvert som disse blir 
kjent, vil jeg ta dem med i katalogen. Opplagstallene er fra ordrebøkene til Den 
Kongelige Mynt, og er levert til meg i annenhånds form. Noen opplagstall er fra 
dokumenter fra Kristiania 17. mai-komite. Medaljene fra H. Rui er dokumentert 
fra primære kilder. Mange av opplysningene i denne katalogen er tidligere 
upubliserte og ukjente hentet fra kilder som tidligere ikke har blitt benyttet.  

Når det gjelder de fysiske egenskapene til medaljene, så er disse tatt med i 
den grad de er kjent. Vektforskjeller vil alltid eksistere, dette er medaljer, ikke 
mynter. Sølvmedaljene er vanskelige å skille fra forsølvede bronsemedaljer. 
Vekt er ikke alltid en sikker indikator. Ikke forsøk å skjære eller skrape i 
medaljene, det vil bare gjøre dem mindre verdt. Hør med en som har samlet 
medaljer en stund og få hans mening om dem. (At det er vanskelig er H. Ruis 
medalje for Porsgrunns 17. mai-komité et eksempel på. Helt siden denne første 
gang ble registrert av Th. Frogn har samlere gått ut fra at den er preget i sølv. 
Gjennom Ruis egne protokoller går det likevel fram at den er preget i forsølvet 
messing. I denne katalogen blir den for første gang beskrevet som det den 
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virkelig er!) Når det gjelder forgylt bronse, så er dette en svært misbrukt 
betegnelse. De aller fleste medaljer preget av Ivar Throndsen er laget i såkalt 
”guldbronse”, dvs. en legering som gir medaljene en lysere farge. De aller fleste 
medaljene laget av L. Chr. Lauer er bronserte, noe som gir dem en ekstra fin 
overflate. Det har vært vanlig å beskrive både slike bronserte medaljer og 
medaljer i ”guldbronse” som forgylte bronsemedaljer. I denne katalogen er det 
kun medaljer med klar gullfarge som gis betegnelsen forgylt bronse. Avslag av 
de aller fleste medaljene har blitt laget i to omganger. De siste etterpregningene 
er preget på Den Kongelige Mynt på Kongsberg og selges i sett av 27 
opprinnelig preget mellom 1899 - 1958. Disse medaljene har alltid DKMs merke 
i randen (hammer og bergsjern) og en R for ”restrike”, samt 925S som angir 
finheten i sølvet. Produksjonstallet for disse settene er satt til 1000. De første 
avslagene i sølv ble derimot gjort på 1930-tallet. Disse omfattet alle medaljer 
preget av Ivar Throndsen i årene 1884 til 1920. Det skal ha blitt preget 300 slike 
sett, men de er langt sjeldnere enn man skulle tro. 

Det er en myte at Ivar Throndsen preget sølvavslag av sine medaljer for så 
å gi dem til Kristiania 17. mai-komite. I de årene Throndsen leverte medaljer til 
17. mai-komiteen (1886 til 1892 og 1901 til 1920) ble det noen ganger preget 
spesielle medaljer til komiteens medlemmer. Den kjente numismatikeren Th. 
Frogn skriver i 1963 at komiteens medlemmer fikk medaljene i sølv med hempe. 
Andre ganger kan det dokumenteres at de bare kjøpte inn forgylte eksemplarer 
av medaljen. Avslag i andre metaller kan være laget av Throndsen, selv om de 
neppe er samtidige med medaljene.  

Prisene er satt på bakgrunn av auksjonsresultater og prislister fra 
myntforretninger. Mange medaljer er svært underpriset i dagens marked, mens 
andre er uforholdsmessig høyt priset. Markedet vil alltid avgjøre prisen, ikke 
denne katalogen. Kvaliteten på den enkelte medaljen vil også være av stor 
betydning, i de aller fleste tilfeller vil virkelig praktfulle eksemplarer være verdt 
mange ganger katalogprisen. I kvaliteter dårligere enn 01 vil medaljene være 
verdt noe mindre enn katalogverdien.  

Det vil alltid være en viss debatt omkring 17. mai-medaljene. For dem 
som er interessert i dette vil jeg vise til de numismatiske tidsskriftene som utgis: 
NNF-nytt fra Norsk Numismatisk Forening og Numisma Asloia fra Oslo 
Numismatiske Forening. Den enkleste måten å skaffe seg disse på er å bli 
medlem i foreningene. Du finner dem også på internett.  

Ellers viser jeg til den fyldige litteraturlisten etter den historiske 
innledningen. 

Jeg håper at denne katalogen vil virke inspirerende og at mange får nytte 
av den. Ta gjerne kontakt om du har noen kommentarer, eller om du har noen 
rettelser.  
 
Oslo, 25. mai 2001 
Kjetil Kvist 
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Grunnlovsdagen 
 
I 1814 var den danske kronprinsen Christian Frederik stattholder i Norge. Han 
hadde kommet hit fordi kommunikasjonene mellom Danmark og Norge var 
svært anstrengt så lenge rikene var i krig. Hans mandat var å holde Danmark-
Norge samlet. Men den danske kongen hadde støttet Napoleon i den pågående 
europeiske storkrigen. Napoleon tapte for en allianse av Russland, England og 
Prøysen. Danskekongen hadde blitt tvunget til å avstå Norge til Sverige, 
Danmark-Norge var splittet. Det var i denne situasjonen Christian Frederik 
samlet en riksforsamling på Eidsvold. I løpet av 6 uker ble grunnloven skrevet 
og Christian Frederik valgt til konge. 

Nå skulle det vise seg at Christian Frederik måtte gi fra seg kronen. Norge 
skulle forbli i union med Sverige. 
Men med små forandringer besto 
grunnloven fra 1814.  
 Norske historikere er slett 
ikke enstemmige når de skriver 
om 1814. Tore Pryser viser at det 
finnes to hovedfløyer i litteraturen 
de har skrevet: Den første er det 
han kaller ”den patriotiske, eller 
venstretradisjonen” og den andre 
”den antipatriotiske, eller 
konservative linjen”. I hovedsak 
skiller disse tradisjonene seg i at 
”patriotene” ser på grunnloven 
som et resultat av ”folkets 
arbejde” for å si det med 
historikeren Sars. ”Antipatriotene” 
ser derimot i Christian Frederik 
ikke noe annet enn en dansk 
kronprins som ville ”berge Norge 
for kongehuset og eineveldet” slik 
Pryser uttrykker det.  
 Det ville falle langt utenfor 
denne boka å gå inn i alle 
detaljene i dette. I den grad 17. 
mai-medaljene gir sitt bidrag så er 
det i hovedsak på ”patriotenes” 
side. Tradisjonen med 17. mai-

Matthias Conrad Peterson (1761-1833) må 
regnes som 17.  mai-feiringens innstifter. 
Opprinnelig fra Danmark slo han seg ned i 
Trondheim i 1782. Før han døde ble han 
foreslått til Stortinget. Denne æren avslo han 
fordi han mente at Norge måtte styres av folk 
som selv var født og oppvokst i landet.    
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feiring, som er medaljenes bakteppe, er jo nettopp også en slik tradisjon som 
bygger opp under et unyansert, nasjonalistisk syn på hendelsene i 1814.  
 Det er kanskje likevel på sin plass å si noen ord om hvordan 17. mai-
feiringen startet: Allerede tidlig på 1820-tallet begynte man i ulike byer å feire 
grunnloven på 17. mai. I første omgang var det et trøndersk fenomen. Inspirert 
av den danske innvandreren Matthias Conrad Peterson.  
 Peterson slo seg ned i Trondheim 21 år gammel i 1782. Allerede i 1795 
ble han redaktør for Adresseavisen. Det var hans stilling som pressemann og 
medlem av borgerklubbene ”Harmonien” og ”Borgerklubben” han tok initiativet 
til en årlig markering av 17. mai. Da kong Carl XIV hadde klart å undertrykke 
feiringen etter det berømte Torvslaget i 1829 skrev Peterson i sin avis:  
 

”Lader Os uden videre Omstændighed aarligen heligholde den 17. mai! 
Vi ere berettigede at følge vor Villie i denne Sag, og vi bør ikke vise 
nogen, den Norske Mand anstændig Frygt”  

 
I det lange løp fikk Peterson rett.   
   
 Det eneste som er virkelig synd er at Matthias Conrad Peterson ikke er 
blitt hedret med en medalje – det ville gjøre rekken komplett.  
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Historien om medaljene 
 
Denne katalogen er den mest komplette katalogen over 17. mai-medaljer som er 
skrevet. I årenes løp er det produsert en rekke medaljer som er blitt kalt 17. mai-
medaljer. I denne katalogen er mer enn 120 ulike utgaver katalogisert. Med alle 
varianter, metallavslag og størrelser er det nesten 450 ulike medaljer i katalogen. 
Men hva er egentlig en 17. mai-medalje?  

En 17. mai-medalje er enhver medalje som er utgitt til feiringen av 17. 
mai eller til minne om den. Noen av medaljene i denne katalogen er laget som 
adgangstegn eller togmerker, som folk bar på seg under feiringen. Andre er laget 
uten hempe eller bånd, og er ment til å studeres hjemme under lupen. Felles for 
dem alle er at de er utgitt i forbindelse med 17. mai.  
 
De første medaljene 
De aller første medaljene ble laget for å feire avdukningen av statuen av Henrik 
Wergeland i Kristiania i 1881. At det ble laget medaljer til en slik anledning, var 
for så vidt ikke noe nytt. I 1875 ble det utgitt flere medaljer da rytterstatuen av 
kong Carl XIV Johan ble avduket i enden av gaten som bærer hans navn. Året 
før, 1880, hadde man også laget flere medaljer, da statuen av kong Christian IV 
ble avduket på Stortorget. Det som var nytt, var at medaljen ble laget til 17. mai.  

Det ble laget tre medaljer. En av dem ble preget hos gullsmed Thune, 
men var gravert av den svenske gravøren Ernst Hugo Ekvall (1853-ukjent 
dødsår). Han ble utdannet i København under Conradsen, en av de andre kjente 
medaljørene på denne tiden. I 1874 hadde han åpnet sin egen butikk i 
Jönköping, men hadde i 1880 laget en medalje i forbindelse med avdukingen av 
Christian IV statue (Wishén 1998). Ekvalls medalje var stor og hadde ikke 
hempe, ulikt de to andre medaljene som ble laget i 1881.  

Medaljør Herman Rudolf Bruun og gullsmed P.A. Lie laget mindre 
medaljer, med hempe. Disse ble kjøpt inn i et lite antall av Kristiania 17. mai-
komite, og ble solgt som adgangstegn til folkefesten på Akershus festning. 
Utsalgsprisen var 60 øre, noe som var en relativ stiv pris i de dager. Komiteen 
kjøpte medaljer til 35 øre stykket og satt etter festen igjen med en fortjenste på 
700 kroner på salget.  
 
Splittelse eller samling? 
Kristiania 17. mai-komite var en samling av representanter fra ulike foreninger i 
hovedstaden. Studentersamfundet, Kunstnerforeningen, Christiania Handelstand 
og Haandverkerforeningen var bare noen få slike organisasjoner. I 1881 deltok 
også Arbeidersamfundet og ulike fagforeninger. Kristiania 17. mai-komite  
arrangerte barnetoget, kalt ”guttenes flaggtog” i de første årene, det store 
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fanetoget, ”korporationernes tog” eller ”borgertoget” og en større folkefest på 
festningsplassen nedenfor Akershus festning.  

Ofte var 
komiteens 
innstilling 
meget 
fleksibel. 
Når 
Wergeland
statuen ble 
avduket, 
ble det 
ikke holdt 
et eget 
stort 
fanetog, 
men man 
besluttet å 
gå i tog 
fram til 
”avslørings
festen”. 

Men idyllen skulle ikke fortsette.  
Fra 1882 hadde komiteen fått laget noen små brakteatmedaljer som ble 

solgt som adgangstegn til folkefesten på festningsplassen. Prisen var riktignok 
ikke lenger 60 øre, men 20 øre. Mange mente det også det var for mye. I 1884 
kom det en sterkt formulert protest fra Tobakkarbeidernes Forenings Bestyrelse: 
”Man skal endvidere bemærke”, skriver de i et brev 26. april 1884, ”at kun de 
færreste af Deltagerne i Fanetoget kan deltage i Folkefesten paa 
Fæstningspladsen, da de har i almindelighet Fest hver i sin Forening.” 
(Protokollen 26. april 1884)  

Det var likevel ikke bare snakk om økonomi. Foreningen krevde også å få 
større innflytelse på selve arrangementet. ”[I]sær hva Valg af Festtaler angaar.” 
Det virker som om det ikke sank inn i Kristiania 17. mai-komite. Dette var 
kimen til en splittelse i feiringen av 17. mai, som ikke ble leget før i 1900.  

Splittelsen i 1884 førte til at partiet Venstre, Arbeidersamfundet, noen 
fagforeninger og senere (fra 1887) Det norske Arbeiderparti arrangerte sine egne 
fanetog 17. mai.  

For Kristiania 17. mai-komite har det neppe vært av stor økonomisk 
betydning. I 1883 hadde komiteen kjøpt inn 25 000 medaljer, i 1884 solgte den i 
følge regnskapet 26 673 tegn (Protokollen 23. oktober 1884).  

Barnetoget i 1910 – barnetoget er kanskje det vi i dag mest forbinder med 
feiringen av 17. mai. Det første guttetoget ble arrangert i 1870, mens 
jentene først kom med i 1889. Selv om det snart er 100 år siden dette 
postkortet ble sendt er det lite som har forandret seg.  
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Slike tall finner vi igjen når komiteen endelig henter inn medaljer fra Ivar 
Throndsen i 1886. Da bestiller de 25 000 medaljer uten bånd, og er åpne for å 
kjøpe 5000 ekstra, til sammen 30 000 medaljer (Protokollen 21. april 1886).  
 
Myntgravørens medaljer 
Ivar Throndsen (1853-1932) kom med sin første 17. mai-medalje i 1884. Ivar 
Throndsen fikk sin utdannelse ved Den Kongelige Tegneskole under Julius 
Middelthun. Han hadde også studier i utlandet bak seg, og læretid hos juveler 
Jacob Tostrup. I 1880 flyttet han til Kongsberg og tok over jobben som 
myntgravør ved Den Kongelige Mynt. (Støren og Holst 1937).  

Men noen suksess med sin første 17. mai-medalje hadde han ikke. Det 
finnes ingen dokumentasjon på at medaljene i 1884 og 1885 noensinne ble brukt 
av noen 17. mai-komite. I 1886 var han heldigere derimot.  

”Formanden opleste en Skrivelse fra Guldsmed Lie angaaende Festtegn” 
står det i protokollene fra Kristianis 17. mai-komite 21. april 1886. ”Anbud paa 
Saadanne var ogsaa indløbet fra Guldsmed Andersen, der ogsaa havde foreslaaet 
at lade præge Medailler istedenfor de alm. Adgangstegn.” Bak forslaget fra 
gullsmed David Andersen sto også myntgravør Ivar Throndsen, og det ble gjort 
en avtale på 26 kroner pr. 1000 medaljer. (Protokollen 30. april 1886). 

”I aar er der til 17de Mai anskaffet en liden 6-kantet Medalje som 
Festmærke,” skriver en entusiastisk Morgenposten 11. mai 1886, ”graveret af 
Myntgravør I. Throndsen paa Kongsberg. Denne der ikke falder dyrere, en de 
tidligere Mærker, vil af Deltagerne i Festen kunne gjemmes og senere benyttes. 
Den er særdeles vellykket, og vil om nogen Dage være ferdig.” Denne medaljen 
gjaldt som adgangstegn til folkefesten i Kristiania, men ble også brukt andre 
steder.  
 
Medaljene som adgangstegn 
Ivar Throndsen hadde blitt valgt til formann i Kongsberg Arbeidersamfund i 
1883, en posisjon han holdt til 1888. Det er derfor naturlig at hans medaljer ble 
solgt på Kongsberg 17. mai: ”Adgangstegn til folkefesten: 25 øre med Medalje 
(20 øre uden)” står det i Kongsberg Adresse 15. mai 1886. Fellesarrangementet 
på Kongsberg holdt seg i mange år. Arbeidersamfundet, Venstreforeningen, Den 
Frisinnede og Forfatningstro Forening samt Haandverkerforretningen 
samarbeidet om tog og fest på ”Skoven” i Kongsberg i mange år, og Ivar 
Throndsen var noen år formann for arrangementet. De aller fleste av 1880-årene, 
utenom 1884 og 1885, solgte man ofte medaljer til 5 øre stykket. Avholdsfolket 
brøt riktignok ut etter hvert, de syntes at festen i ”Skoven” ble vel lystig for 
yngre sjeler.  

I 1887 og 1888 ble medaljene brukt på samme måte. Det eneste nye er at 
han lager en medalje med Drammen byvåpen på reversen i 1888. Drammens 
Tidende kunngjør 17. mai: ”17de Mai-Medallier med nationalfarvede Baand 
sælges for 10 øre hos D’Hrr Hans Knutzen & Co og Boghandler Chr. Jensen.” 
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De særegne medaljene fra Drammen i 1888 blir ikke gjentatt, og det er ingenting 
som tyder på at de skal ha blitt solgt på vegne av en komite. De var heller ikke 
adgangstegn.  

Det er mulig at misbruk av medaljen er årsaken til at medaljene mister 
sin funksjon som adgangstegn. Hint om dette får vi i Morgenbladet 9. mai 1892: 
”Adgangstegn til Fæstningspladsen vil koste 50 øre; der udstedes Billetter, der 
afleveres ved Indgangen, for at undgaa Misbrugene med 17de Mai=tegnene. 
Disse vil altsaa iaar ikke give Adgang til Fæstningspladsen.” Allerede i 1890 
hadde komiteen besluttet at de skulle selge ”billetter og tegn sammen á 25 øre, 
men at billetter blir det enste der giver adgang.” (Protokollen 17. april 1890) 
Dette til tross for at man hadde bestilt 15 000 medaljer hos Throndsen.  

Ikke før etter århundreskiftet ville komiteen igjen bruke medaljene som 
adgangstegn.  
 
17. mai: Partienes dag? 
Fra midten av 1880-tallet hadde feiringen av 17. mai vært splittet etter politiske 
skillelinjer. Den voldsomme utviklingen det norske samfunnet gjennomgikk i 
denne tiden fikk utslag i skjerpede klassemotsetninger. Utviklingen av en 
arbeiderklasse i hovedstaden hadde gått hand i hand med framveksten av en 
industri med sine kapitaleiere. I slutten av 1870-årene og begynnelsen av 1880-
årene dukket de første fagforeningene opp, disse foreningene utvikler seg og 
etter indre diskusjon, og påvirkning utenfra blir noen av disse knyttet til den 
sosialistiske arbeiderbevegelsen.  

Internt i fagforeningene og de ulike arbeidersamfundene står de politiske 
partiene steilt mot hverandre. I de første årene er man enige om kravet om 
alminnelig stemmerett for kvinner og menn er det mest naturlige politiske kravet 
å samle seg om. Og i mangel av en egen, fast demonstrasjonsdag får disse 
kravene sitt publikum på 17. mai.  

Kristiania 17. mai-komite har i utgangspunktet ingen politisk tilknytning. 
De arrangerer i første rekke tog og fest, og gjør det på en ganske allment 
nasjonalistisk grunnlag. Slik 17. mai i virkeligheten hadde blitt feiret i siden 
1844. Men etter hvert skulle komiteen bli symbolet på den konservative 
feiringen av dagen, i 1894 gir komiteen opp og slutter å arrangere tog og 
folkefest. (Bjørgen 1998).  

Resultatet blir at Kristiania er dypt splittet på nasjonaldagen. Venstre 
beslutter i 1892 at unionsspørsmålet er langt viktigere enn stemmerettsaken, og 
dermed splitter de ut av stemmerettstoget. Det nystiftede Det norske 
Arbeiderparti fortsetter med sine arbeidertog fram til 1901, når stemmerettsaken 
er vunnet (i alle fall hva mennene angår). Venstre og Høyre finner hverandre i et 
felles arrangement i 1900.  

Det eneste man klarer å samle seg om, er barnetoget: ”Om der bliver 
aldrig saa mange Demonstrationstog for dit og dat, vedbliver de smaa hver 17de 
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Mai, at være Bærere af Nationens Samling og Enhed, Glæde og – Visdom.” 
(Kristianiaposten 15. mai 1896).  
 
Mange medaljer 
En slik splittelse viser seg selvsagt også i medaljene. I 1896 får Arbeiderpartiet 
laget en egen medalje, ”hos en udenbys guldsmed” (Aftenposten 11. mai 1896). 
At denne medaljen, og de som fulgte den, var populære er det ingen tvil om. I 
1898 annonserer partiveteranen Chr. H. Knudsen i partiorganet Social-
Demokraten at: ”Udenbys organisasjoner, som måtte ønske at skaffe sig 17de 
mai-tegn af det samme mønster, som gjøres for organisasjonerne i Kristiania, 
kan erholde sådanne for en pris av 8 øre pr. stykke”. (Social Demokraten 1898) 

For Arbeiderpartiet er medaljene å regne som togmerker og 
demonstrasjonstegn. Medaljene er da også svært politiske: ”Ret for alle – fred 
mellem folkene” kunngjør medaljen fra 1896. Og i 1901, over portrettet av 
arbeiderorganisatoren Marcus Thrane står det ”værg din ret!” Dette står noe i 
kontrast til medaljene av Ivar Throndsen, med ”Rop: Leve Norge!” i 1896 og 
den dansk norske admiral Peter Wessel Tordenskiold i 1901! 

Men også andre forsøkte seg i markedet i 1890-årene. ”En 17de Mai-
Medalje er udkommet paa Papirhandler Bøghs Forlag her i Byen.” Skriver 
Trondheimsavisa Dagsposten 16. mai 1895. ”Den er meget smuk, vistnok den 
beste i sit Slags, som vi har set.” slår avisa fordomsfritt fast. Det blir med denne 
medaljen i Trondheim, aldri senere er det laget en 17. mai-medalje der. Noen 
medaljer blir kan kanskje knyttes til Bergen, men da må man langt inn på 1900-
tallet.  

Det lille gravørfirmaet Johs. Krogstie lager en enkel aluminiumsmedalje 
med et interessant motiv i 1897. Den blir ikke godt mottatt, og er heller uvanlig i 
dag. ”Publikum gjøres opmerksom paa, at Ivar Throndsens vakre 17de 
Maimedalje, den som ialfald her bliver almindelig benyttet, har indskriften ”Jeg 
vil værge mit land”. Ogsaa paa medaljernes omraade er der nemlig forsøgt 
splittelse ved at en ny Medalje er sendt ud i markedet. Nu ja, publikum kan jo 
selv se paa de to og – vælge!” (Aftenposten 15. mai 1897).  

Jo da, folk valgte. Throndsens medaljer var fortsatt mest populære.  
 
Fra adgangstegn til erindringsmedaljer 
Throndsens medaljer hadde blitt kjøpt inn av Kristiania 17. mai-komite i 1886, 
1887 og 1888. Men i 1889 ble det ikke inngått noen avtale. I et møte 16. april 
besluttet komiteen at ”d’hrr Holter og Krogh [… ] at undersøge, hvorledes 
komiteen ved salg af en medalje skulde kunne tilveiebringe en indtægt.” 
Komponisten Holter var delegat fra Kunstnerforeningen i komiteen og 
dekorasjonsmaler Krogh var fra Haandverkerforeningen.(Protokollen 16. april 
1889) To uker etter rapporterte de tilbake til arbeidskomiteen at ”de havde 
bestilt 10 000 medaljer med Eidsvoldsbygningen og Stortingsbygningen 
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indgraveret hos David Andersen til en pris af Kr. 40.00 pr. 1000.” (Protokollen 
30. april 1889).  

Det var noe forvirring i avisene omkring medaljen. Aftenposten skrev 
først at den var laget av Ivar Throndsen og erklærer: ”Den sedvanlige kvalitet!”. 
(Aftenposten 11. mai 1889). Misforståelsen er forståelig, Throndsens medaljer 
var vel mest kjent på denne tiden. En skribent i avisa Social Demokraten har en 
heller skadefro tone når han skriver noen spydige linjer om den: ”En medalje 
lader storborgernes 17de mai komite utføre i år. Komiteen tilbyder eksmplarer 
til salgs også til udenbys boende. 20 øre er den vanlige pris. 2 øre den antagelige 
verdi.”  

Komiteens beslutning er forståelig. Throndsens medaljer fra 1880-årene 
er jo mer eller mindre kjedelige komposisjoner over et kjent tema. Alle sammen 
har skrift innenfor krans, og til tross for en viss kreativitet hva formen angikk, 
må medaljen fra David Andersens ha vært et forfriskende pust når den ble laget i 
1889. Men det blir siste gang Kristiania 17. mai-komite eksperimenterer med 
andre leverandører enn Throndsen. I noen år holder de seg til myntgravørens 
medaljer, men så skulle det likevel vise seg at komiteen sluttet å kjøpe medaljer 
fra ham. I 1893 mener komiteen at ”da beholdningen fra i fjor var saa betydelig, 
at man ansaa det for unødvendig at anskaffe nye.” Medaljene fra 1892 hadde de 
fått preget uten årstall, så de kunne trygt brukes ett år til. (Protokollen 17. april 
1893).  

Som nevnt mister medaljene funksjonen som adgangstegn til folkefesten 
på festningsplassen ved Akershus festning. Når splittelsen i komiteen også er 
blitt et faktum, beslutter man også å ikke kjøpe inn noen medaljer. Formannen 
for komiteen skulle ”tilskrive Hr. Medaljør Throndsen, at han i år [1894] selv 
må besørge Salg av sine 17de Mai-Medaljer.” (Protokollen 17. april 1894).  
 
Kommisjonssalg 
Selv om det garanterte salget gjennom 17. mai-komiteen falt bort, fortsatte Ivar 
Throndsen sin produksjon av medaljer. I 1896 annonserte ham dem for salg i 
avisene.  

Han får forretninger til å ta inn medaljene for salg etter hvert. En annonse 
i Aftenposten 16. mai 1897 viser dette: ”Throndsens 17. mai Medalje ”Jeg vil 
værge mit land” Af hvidætsed Aluminium med fine dobbeltvævede 
nationalfarvede Silkebaand er til salgs i Boghandelen samt ved Bud paa Gaderne 
for 15 øre pr. stk. Af ægte forgylt bronce 30 øre pr. stk. Et begrænset Antal 
Exemplarer af helt fint sølv er tilsalgs D’Herrer Guldsmede for 1 krone pr. 
stykke.”  

På denne tiden er salget av 17. mai-medaljer helt skilt fra Kristiania 17. 
mai-komite, og alle andre komiteer for den saks skyld. De gjelder ikke som 
adgangstegn for noen av dem – medlemskort i de ulike foreningene er det eneste 
som sikrer deg adgang i denne tiden. Hvis du da ikke foretrakk de upolitiske 
festlighetene i Christiania Tivoli. 
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Som vi har 
sett så er 
andre 
medaljører 
også på vei 
inn i 
markedet. 
Men det er 
tydeligvis 
få som 
klarer å 
konkurrere 
med 
Thrond-
sens 
produksjon 
og nett av 
for-
handlere. 
Dessuten er 

medaljene av en helt annen kvalitet enn det som vanligvis kommer fra de andre.  
 
Samling og enhet 
Den store følelsesmessige saken i 1890-årene var den s.k. flaggsaken. 
Diskusjonen om hvorvidt man ønsket unionsmerke i det norske flagget eller 
ikke. Det var en sak hvor det var vanskelig å holde en saklig tone, og det ble en 
symbolsak. Når denne saken ble avgjort i 1898, var det stemning for å samle seg 
om ett felles arrangement igjen.  

I 1900 klarte man å samle de store politiske partiene Venstre og Høyre 
om et felles tog. Togmerker ble solgt på begge partikontorene: ”Som Togmærke 
for Fællestoget er bestemt et norsk Flag med Billede af Akershus.” 
(Morgenbladet 14. mai 1900). Året etter ble medaljene igjen tatt inn i varmen: 
”17de Mai-Komiteen meddeler, at Myntgravør Throndsens 17de Mai-medalje er 
antaget som Togmerke og sælges for 10 øre stykket.” (Morgenbladet 11. mai 
1901).  

Dette året var det Peter Wessel Tordenskiold som prydet medaljen, det 
var i anledning av at Axel Enders etterlengtede Tordenskioldmonument ble 
avduket av kronprins Gustav. Kronprinsen fulgte 17. mai-toget fra en balkong 
senere på dagen, og er således den eneste kongelige svenske som noen gang har 
opplevd feiringen av 17. mai mens han var tronarving til den norske tronen.  

Samlingen av de ulike 17. mai-arrangementene var riktignok ikke 
komplett. Arbeiderpartiet fortsatte med sine arrangementer. Og med sine 
medaljer – ”[… ] man bør også være vel opmærksom på at man ikke forvexler 

Tordenskioldmonumentet ble avduket 17. mai 1901 – dette monumentet er 
skapt av Axel Ender og er avbildet på dette postkortet som faktisk er sendt 
og poststemplet 17. mai 1901! I anledning dagen ble det laget to medaljer, 
og en av dem hadde blitt valgt til togmerke.  
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vort togmerke med Tordenskiolds-medaljen. Vort togmærke er nemlig også i 
medaljeform; men med Markus Thranes billede og i rundingen oventil prægede 
ordene. ”Værg din ret”. (Social Demokraten) 
 
Medaljene i et nytt århundre 
Henrik Wergeland hadde prydet medaljene i 1898, og kom til å pryde medaljene 
også i 1902. Riktignok er det bare å betrakte som pene festtegn, for noen 
folkefest ble det ikke. 17. mai falt på pinseaften og bare barnetoget ble avholdt. 
Men i 1906 blir 17. mai-medaljen presentert med bilde i avisene, det er første 
gang det skjer. ”Aarets 17de Mai Medalje er av 17de Mai komiteen bestemt som 
Adgangstegn til Folkefesten paa Fæstningen og sælges for 30 øre.” 
(Morgenbladet 15. mai 1906).  

Fram til 1920 er Ivar Throndsens medaljer enerådende dels som togtegn 
og dels som adgangstegn. I de aller fleste årene ble det laget særegne 
adgangstegn.  Det er likevel tydelig at misbruket av medaljene fra år til år 
fortsetter: ”Til lettelse for kontrollen følger der med hver medalje en billett som 
afleveres ved indgangen” står det i Programmet for 1909. 

Medaljene fortsatte fordi de var pene pynteobjekter, og fordi de var 
populære. Riktignok hadde Throndsens medaljer i 1880-årene vært ganske 
kjedelige rent utseendemessig. Men ut over i 1890-årene hadde han anlagt en 
helt ny stil. Det går an å diskutere hvor mye av datidens unionsmotstand du kan 
finne i medaljer som ”Rop: Leve Norge!” fra 1896 eller ”Jeg vil værge mit 
land!” fra 1897. Etter århundreskiftet, og spesielt fra 1905 og 1906, blir 
innholdet i medaljene hans mer og mer politisk.  

Et sterkere nasjonalt symbol enn medaljen fra 1906 skal man lete lenge 
etter. Med Riksløven på forsiden og soloppgangen på baksiden, så gir 
Throndsen den nye norske staten sin fulle støtte. ”No er det i Norig atter dag” 
står det – det er eneste gang denne navneformen forekommer på et numismatisk 
objekt. Medaljene i årene etter bygger opp under den nye norske staten, og er 
langt kraftigere i symbolbruk og innhold enn medaljene han produserte i 1890-
årene. Når en forfatter hevder at etter 1905 ”var medaljene preget med mer enkle 
symboler enn tidligere og de hadde ikke det nasjonale og politiske uttrykk 
lenger” (Antonsen 2000) så er det langt fra sannheten. Et blikk på medaljene 
etter unionsoppløsningen er nok for å avkrefte det.  

Medaljen for 1915 kaller på Christian Michelsen i anledning 10 års 
jubileet for unionsoppløsningen. På den ene siden ser vi Michelsen styre den 
norske statskuta trygt i det opprørte havet. I 1916 produserer Throndsen en mer 
moderne versjon av medaljen fra 1896: ”Lær at elske og værge dit land”, i 1920 
lager han en minnemedalje for alle dem som med livet som innsats vernet om 
nøytraliteten og handelsflåten: ”Med tak og hæderspris vi smykke de mænd der 
værnet om vor lykke igjennem krigens tunge tid.”   

Men i 1920 var det slutt på Throndsens 17. mai-medaljer. Med den 
radikaliserte arbeiderbevegelse var det vanskeligere og vanskeligere å samle 
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folk om et felles arrangement på 
ettermiddagen. Dermed la Kristiania 
17. mai-komite ned sitt arbeid i 
protest, og kun barnetogene om 
formiddagen fortsatte. Slik de gjør 
den dag i dag.  
 
Konkurrentene 
Når 17. mai-komiteen fikk monopol 
på Throndsens medaljer etter 1905, 
åpnet det selvsagt for 
konkurrenter.At slike medaljer 
hadde en bred appell kan vi se av 
den mengde medaljer som kom fra 
utenlandske produsenter. Gunhild 
Aaby observerer helt riktig at 
”festmedaljene ikke bare var 
meningsbærende objekter, men et 
lønnsomt kommersielt foretak”. 
(Aaby 1987). At konkurrentene til 
17. mai komiteen var bevisst på 
dette, ser vi av en annonse rykket 
inn i Aftenposten 15. mai 1909 av 
firmaet Lindset & Co. i Oslo: 

”Kronprins Olav Medaljen er med 
sin vakre nationalsløife den 
stilfuldeste 17de mai-dekoration.” 
Lindseth markedsfører medaljen sin i 
flere forretninger i Kristiania – 

”Faaes overalt!” heter det – og det er mulig at forretningen hadde enerett til å 
markedsføre L. Chr. Lauers medaljer i Norge.  

I tillegg til Olav-medaljen og Throndsens medalje, kommer det ut en 
tredje medalje i 1909. Denne er ikke laget av Lauer, men muligens et annet tysk 
verksted. Både Lindseth & Co og 17. mai-komiteen finner det nødvendig å 
advare publikum. ”Da det er slette Etterligninger i Handelen, Oplyses Publikum 
om at vaare kartoner er paatrykt ”Kronprins Olav Medaljen” forklarer Lindseth. 
17. mai-komiteen understreker i sitt program atter en gang at: ”Som adgangstegn 
til folkefesten gjælder kun den av myntgravør Throndsen efter foranstaltning af 
Kristiania 17de mai-komite prægede medalje.” (Programmet 1909) 

Noen av konkurrentenes medaljer var altså laget hos L. Chr. Lauer 
(1817-1873). Lauers firma var viden kjent for sine myntimitasjoner, medaljer og 
jetonger som de produserte i mengder, spesielt i 1880-årene. For det norske 
markedet ble det produsert en rekke 17. mai-medaljer, de aller fleste i årene 

Kong Haakon VII på tribunen 17. mai 1906 – 
for første gang feiret en norsk konge 17. mai. 
Arrangementet var i regi av Kristiania 17. 
mai-komite og foregikk på Festningsplassen 
nedenfor Akershus Festning. 
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1909 til 1914. Det finnes en liten medalje som den norske numismatikeren Th. 
Frogn plasserer til 1884, men hvor vi ikke kan være sikker på riktig årstall. (Se 
nr. A0 og B0 i denne katalogen). I tillegg blir det produsert en rekke tyske 
medaljer med en såkalt ”stolpehempe”. Th. Frogn mener de er preget av ”et 
større Berliner-verksted”, men det er ikke kjent under hvilket navn dette 
opererte. (Frogn 1963) Disse medaljene er ikke signerte, i motsetning til de 
medaljene som kom fra Lauers firma. Firmaets lokaler ble hardt skadd av 
bomber under 2. verdenskrig, og de er ikke lenger i besittelse av noen gamle 
arkiver eller kataloger.  

De tyske medaljene var en reell konkurrent til ”den av myntgravør 
Throndsen efter foranstaltning af Kristiania 17de mai-komite prægede medalje.” 
Men de fikk selvsagt ikke den samme utbredelse som hans medaljer. Likevel 
kunne de skape en viss sjenanse i togbildet. Frogn forteller at den kjente 
numismatiker O.C. Bjørnstad satt i 17. mai-komiteen i en årrekke. Han skal ha 
bragt videre en historie om en gang 17. mai-toget stoppet opp foran Stortinget, 
for å slippe stortingsmennene inn foran i toget. Det året ”vakte det veldig harme 
i 17.mai-komiteen da de fleste stortingsmenn kom ut, prydet med den tyske 
medalje”! (Frogn 1963).  
 
Inn i moderne tid 
Etter 1920 blir det ikke produsert mange medaljer. Et par sjeldne medaljer fra 
1921 og 1922 kan knyttes til Bergen, men i den byen hadde man mer kjærlighet 
til blomster enn til medaljer som 17. mai-dekorasjon. På 1930-tallet blir det 
produsert noen medaljer av myntmesteren på Den Kongelige Mynt, Edvard 
Eriksen. De er ikke mye å se på, og bruken av dem er ikke klart dokumentert i 
kildene.  

Mer profitabel er nok Halfdan Rui med medaljer fra 1927 og 1931. 
Halfdan Rui (1905-1978) hadde sin læretid i farens verksted i Oslo. Utdannet 
ved SHKS (billedhuggerklassen) og praksis hos keiserlig hoffgravør Otto i 
Berlin på 1920-tallet. Hadde en rekke prestisjefylte og viktige oppdrag – han 
graverte for eksempel Kongeriket Norges store segl og Kongens personlige segl.  
I 1931 laget han en 17. mai-medalje for Brandbu Idrettslag, den ble benyttet 
både i 1931 og i 1932. Etter frigjøringen i 1945 presenterte han en flott medalje 
med portrett av kong Haakon VII, han laget den for egen regning og solgte godt 
over 3000 eksemplarer.  

I de siste 23 årene har vi sett to serier med 17. mai-medaljer, begge to 
tilpasset hvert sitt marked. Sporrong AS laget en del medaljer i årene 1977 til 
1982, de var formet slik tradisjonelle medaljer er: Store og tunge med et veldig 
relieff. Fra 1989 til 1998 laget Kongsberg Myntklubb en helt annen serie 17. 
mai-medaljer, mer tro mot Ivar Throndsens egne.  

Det som er felles for begge disse seriene, er at de søker seg plass i en 
samlers album. Riktignok produserte Kongsberg Myntklubb sine medaljer på 
Den Kongelige Mynt og solgte dem til inntekt for veldedige formål, men like 
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fullt er de samlerobjekter. Det er få som bruker dem som dekorasjon istedenfor 
17. mai-sløyfen.  

Av alle dem som har skrevet om 17. mai-medaljer er det bare én som har 
forsøkt å sette dem inn i et teoretisk rammeverk. Det gjør Gunhild Aaby i sin 
hovedfagsoppgave i historie fra 1997. Selv om hun bare behandler medaljene 
utgitt mellom 1905 og 1920, så mener jeg at betrakningene hennes også gjelder 
for de andre medaljene. I kortfattet form mener hun at 17. mai-medaljene er 
”materialiseringen av samholds- og communitasselskapet”. Medaljene er en 
fellesmarkør (et communitassymbol), de bandt deltagerne i toget og 
arrangementet sammen i felles tilhørighet til nasjonalfesten. Dessuten skilte 
medaljene ut folk som ikke tok arrangementet seriøst. ”Fulle folk som ikke 
brydde seg med å kjøpe medaljen” og ”fattige folk som ikke hadde råd”. Jeg kan 
ikke annet enn å nikke i stille bifall når hun spissformulerer: ”Medaljene var et 
redskap som kunne brukes til å sikre at borgertoget og folkefesten ble 
mønsterverdige utstillinger av den norske nasjonen.” (Aaby 1987). 

Jeg mener det er her nøkkelen ligger til å ha glede av sin samling med 17. 
mai-medaljer. Etter hvert som samlingen vokser fram kan du samtidig se 
utviklingen av det norske samfunnet i de årene medaljene har blitt utgitt. Det er 
mer i disse medaljene enn bare metallet, jeg håper at brukerne av denne enkle 
katalogen vil oppdage det.  
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RIKSVÅPEN I 
Motiv advers: Riksvåpenet innenfor 
eikeløvskrans. Motiv revers: "17. MAI 1814", 
krans. Gravør: Lauer. Signatur: LAUER. 
Diameter: 21mm. Merknad: Denne medaljen og 
den følgende kan ikke knyttes til et spesielt år. I 
1940 mener Th. Frogn at de er preget i 1884, men 
setter et spørsmålstegn ved dette. Jack Antonsen 

skriver i sin katalog at den ”er produsert og antatt utført i 1884”. Beklageligvis ble arkivene til 
L.Chr. Lauer bombet av de allierte under siste verdenskrig, og det er ikke mulig å finne noe 
dokumentasjon hos fabrikanten. Derimot kan det slås fast at det ikke finnes noen 
dokumentasjon i Norge som støtter påstanden om at medaljen ble preget eller brukt i 1884. 
Forsiden på medaljen er modellert etter de norske myntene som var i sirkulasjon fra 1844 til 
1902. Ett eksemplar av medaljen finnes påsydd et flagg med unionsmerke, siden dette merket 
ble fjernet i 1898, er medaljen i alle fall laget før den tid. I tillegg må man merke seg at 17. 
mai-komiteen i Kristiania var forsynt med egne medaljer fra 1882, og at de neppe så behovet 
for noen ekstra medaljer. Det er mulig denne medaljen, og den som følger, bør dateres til 
årene før 1881. Referanse: Frogn 8, JA 8 
 
A0 a forgylt bronse......................................................................300,- 
 
 
RIKSVÅPEN II 
Motiv advers: Riksvåpenet innenfor eikeløvskrans. Motiv revers: "17. MAI 1814", krans. 
Gravør: Lauer, uten signatur. Diameter: 21mm. 
 
B0 a sølv .....................................................................................Lieb. 
 b forgylt bronse......................................................................300,- 
 
 

 
1881 WERGELAND I 
I anledning avdukingen av Brynjulf Bergsliens 
statue av Henrik Wergeland. Det var en stor 
begivenhet som samlet en stor folkemengde, 
kanskje mest fordi Bjørnstjerne Bjørnson holdt 
talen for dagen. Portrettet på denne medaljen er 
muligens modellert etter Henrik Wergelands 
dødsmaske. Motiv advers: “HENRIK           
WERGELAND”, portrett i profil mot høyre. 

Motiv revers: “DEN 17. MAI 1881” i eike- og laurbærkrans. Gravør: H. R. Bruun. 
Signatur: H.R.BRUUN under hals. Utgivelsespris: 50 øre. Diameter: 22mm. Vekt: 3,8 - 
3,9g. Referanser: Frogn 1 - 1a, Støren og Holst fig. 3, JA 1 
 
1 a forgylt bronse......................................................................250,- 
 b forsølvet bronse ..................................................................250,- 
 c gull ........................................................................................ LP 
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1881 WERGELAND II 
Motiv advers: “HENRIK WERGELAND”, portrett i profil mot høyre. Motiv revers: “DEN 
17. MAI 1881” i eike- og laurbærkrans. Gravør: H.R. Bruun. Signatur: H.R.BRUUN under 
hals. Diameter: 21mm. Vekt: 3,8g.Referanser: Frogn 1b, Støren og Holst fig. 3 
 
2 a forgylt bronse......................................................................250,- 
 

 
1881 WERGELAND III  
Motiv advers: “17. MAI 1881” Henrik 
Wergeland etter tegning av Jonas Rasch. 
Motiv revers: “DEN URT DER GROER JO 
MEER DEN TRÆDES”. Tre løvetenner som 
knopp, blomst og avblomstret. Utgiver: P. A. 
Lie. Diameter: 22,5mm. Vekt: 5,3 - 5,5g. 
Variasjoner: Reversens innskrift finnes med 
og uten komma og anførselstegn. 

Referanse: Frogn 2 - 2a, JA 2 
 
3 a sølv ...................................................................................1500,- 
 b forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 
 
1881 WERGELAND IV 
Motiv advers: “17. MAI 1881” Henrik Wergeland etter tegning av J. Rasch. Motiv revers: 
Uten motiv. Utgiver: P. A. Lie. Diameter: 22,5mm. Vekt: 5,3 - 5,5g. 
Referanse:  Frogn 2b - 2c 
 
4 a sølv ...................................................................................1500,- 
 b  forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 

 
1881 WERGELAND V  
Motiv advers: 
“HENRIK 
WERGELAND”, 
portrett i profil mot 
venstre, “1808 1845”.  
Motiv revers: “17. MAI 
1881” i krans. Gravør: 
Ernst Hugo Ekvall. 
Pregested: Gullsmed 
Thune. Utgiver: Norsk 
Annoncebureau. 

Opplag: 2000. Utgivelsespris: 1 krone for tinnutgaven. Diameter: 35mm. Vekt: sølv 18,1g, 
tinn 13,3g. Merknad: Preget uten hempe. Referanse: Frogn 3, JA 3 
 
5 a sølv .....................................................................................Lieb. 
 b tinn .....................................................................................300,- 
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1882 ADGANGSTEGN  
Brakteat utgitt som adgangstegn til festlighetene på Festningsvolden 17. mai. Motiv advers: 
“17. MAI 1882” innenfor opphøyet kant. Utgiver: Kristiania 17. mai-komité. Opplag: 25 
000. Diameter: 25mm. Vekt: 2,3g. Referanse: Frogn 4, JA 4 
 
6 a messingblikk.......................................................................200,- 
 
 

1882 ARENDALS TURNFORENING 25 ÅRS 
JUBILEUM 
Minnemedalje utgitt av Arendals turnforening i 
anledning 25-års jubileet. De korslagte F-ene betyr: 
”Frisk, From, Fro, Fri”, turnernes valgspråk.. (Fra 
tysk: ”Frisch, Fromm, Froh, Frei”). Motiv advers: 
“ARENDALS TURNFORENING”, kors av fire F-

bokstaver. Motiv revers: “17. MAI 1857 1882” ornament rundt. Gravør: H.R. BRUUN. 
Diameter: 17mm. Vekt: 2,1g. Opplag: Gull 1, Sølv 200. Referanser: Frogn 71, Støren og 
Holst fig. 14, JA 97 
 
7 a sølv ...................................................................................6000,- 
 b forgylt bronse....................................................................4000,- 
 c gull ............................................................Ett eksemplar preget. 
 

 
 
1883 ADGANGSTEGN  
Åttekantet brakteat utgitt som adgangstegn til festlighetene på 
Festningsvolden 17. mai.  
Motiv advers: “17 MAI 1883” i eike- og laurbærkrans, blomst 
mellom endene av kransen. 
Utgiver: Kristiania 17. mai-komité. Opplag: 26 673. Diameter: 
25mm. Vekt: 1,9g. Referanse: Frogn 5, JA 5 
 
 
 

8 a messingblikk.......................................................................300,- 
 

 
1884 ADGANGSTEGN  
Brakteat utgitt som adgangstegn til festlighetene på 
Festningsvolden 17. mai. Motiv advers: “17 MAI 1884”, 
blomster som dekorasjoner. Utgiver: Kristiania 17. mai-komité. 
Opplag: 25 000. Diameter: 21x29,5mm. Vekt: 1,3g. Merknad: 
Den blir ofte fremstilt å forestille to skjold (bl.a. hos Frogn), det 
er selvsagt ikke riktig. Medaljen er formet som et firetagget 
stjerneornament i beste nygotiske stil. Referanse: Frogn 6, JA 6 
 
 
 

9 a messingblikk.......................................................................250,- 
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1884 SKINNENDE STJERNE 
Dette er den første 17. mai-medaljen Ivar Throndsen laget. Likevel ble 
ikke hans medaljer allment brukt før i 1886 da han solgte tusenvis av 
medaljen til 17. mai-komiteen i Kristiania. Motiv advers: “17 MAI 
1884” i laurbærkrans, skinnende stjerne over. Motiv revers: Perlerand 
mot kanten. Gravør: Ivar Throndsen (uten signatur). Diameter: 
23mm. Vekt: Sølv 5,1g. Referanser: Frogn 7 - 7a - 7b - 7A, Støren 
og Holst 9, JA 9 
 
 

10 a sølv ...................................................................................2500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b bronse ...............................................................................1500,- 
 bx bronse uten hempe ..............................................................Lieb. 
 c aluminium ........................................................................1200,- 
 

 
1885 ADGANGSTEGN  
Brakteat utgitt som adgangstegn til festlighetene på Festningsvolden 
17. mai. Motiv advers: “17 MAI 1885”, blomsterornamenter. 
Utgiver: Kristiania 17. mai-komité. Diameter: 25mm. Vekt: 1,5 - 
1,9g. Referanse: Frogn 9, JA 7 
 
 
 
 
 

11 a forsølvet messingblikk ........................................................300,- 
 

 
1885 KRANS 
Motiv advers: “DEN 17DE MAI 1885” i eike- og laurbærkrans. Motiv 
revers: blank. Gravør: Ivar Throndsen. Diameter: 22mm. Vekt: Sølv 
3,5 - 3,9 g, aluminium 1,0g. Referanser: Frogn 10 - 10a - 10A, Støren 
og Holst 17, JA 10 
 
 
 
 

12 a sølv ...................................................................................2500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b aluminium.........................................................................1800,- 
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1886 TROSKAPSEDEN 
Etter å ha valgt Christian Frederik til konge 17. mai 1814 holdt 
eidsvoldsrepresentantene hverandre i hendene og sverget: "Enige og 
Troe, indtil Dovre falder!" Fortsatt sverger stortingsrepresentantene 
denne eden når kongen åpner Stortingets forhandlinger. Det er 
sannsynlig at det er en mynt som er utgangspunkt for det hele. Når 
Christian Frederik reiste rundt i Norge før Eidsvoldsforsamlingen 
delte han ut en god del speciedalere preget av Christian VII i 1788. 
På denne spesielle mynten finner vi den norske løve omkranset av 
innskriften: "Urokkelig som Dovres høye Fielde staar Norges 

Sønners Troskab Mod og Vælde". Motiv advers: “ENIGE OG TRO TIL DOVRE FALDER” 
som skrift i sirkel rundt “17. MAI 1886” lyst opp av en skinnende femtagget stjerne og i 
laurbærkrans. Blomster i sirkel i fem av medaljens tagger, perforert øverst.  Motiv revers: 
Perlerand mot kant. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: I. THRONDSEN. Opplag: 25 000. 
Variasjoner: Signatur i små ujevne bokstaver (sølv), store jevne bokstaver (andre). 
Diameter: 25 x 29mm. Vekt: Sølv 5,1g, andre 4,8 - 5,5g. Referanser: Frogn 11 - 11a - 11b - 
11c, Støren og Holst 21, JA 11 
 
13 a sølv ...................................................................................2500,- 
 ax sølv uten perforering ...........................................................200,- 
 b forsølvet bronse ..................................................................300,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
 cv bronse med ”KONGSBERG” på baksiden ..........................Lieb. 
 cx bronse uten perforering .......................................................Lieb. 
 d aluminium...........................................................................200,- 
 dx aluminum uten perforering..................................................Lieb. 
 
 

 
1887 KRISTIANIA BYVÅPEN I 
Medaljen er laget til feiringen av det 
kommunale selvstyret i Kristiania. 
Formannskapslovene fra 1837 hadde nemlig 
50 års jubileum i 1887. Kristiania byvåpen 
gjengir legenden om St. Hallvards martyrdød. 
Han blir senere Oslos skyttshelgen. Motiv 
advers: “17 DE MAI 1887”, Kristiania 
byvåpen i midten, fire senkede faner, 

borgkrone over. Motiv revers: Eikeløv- og laurbærkrans. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur:  I. T. Over 1887. Opplag: 26 500. Diameter: 23mm. Vekt: 4,8 - 4,1g. 
Referanser: Frogn 12 - 12b, Støren og Holst 27, JA 12 
 
14 a sølv ...................................................................................1700,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b aluminium...........................................................................300,- 
 
1887 KRISTIANIA BYVÅPEN II 
Som forrige, men med en annerledes krans på revers. Motiv advers: “17 DE MAI 1887”, 
Kristiania byvåpen i midten, fire senkede faner, borgkrone over. Motiv revers: To typer 
palme- og laurbærkranser: Type I: med sløyfe. Type II: uten sløyfe. Gravør: Ivar 
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Throndsen. Signatur: I. T. over 1887. Opplag: Som forrige. Diameter: 23mm. Vekt: 4,8 - 
4,1g. Referanser: Frogn 12a - 12c, Støren og Holst 27 
 
15 a forgylt bronse......................................................................300,- 
 ax forgylt bronse uten hempe...................................................Lieb. 
 b forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 
 

1888 STJERNE 
Denne stjerneformede medaljen er et av 
de mer kuriøse innslagene i serien av 17. 
mai-medaljer. Etter denne holder 
medaljene seg til den tradisjonelle runde 
formen. Medaljen ble laget i to varianter 
- en ordinær og en med Drammen 
byvåpen på reversen.  Motiv advers: “17 
DE MAI 1888” i eikeløv- og 

laurbærkrans, i hver av medaljens tagger er det femtaggede stjerner. To typer innskrift. Type 
I: lang 7. Type II: kort 7. Motiv revers: Skraverte felt i taggene og perlerand. Gravør: Ivar 
Throndsen. Opplag: 30 000. Diameter: 26,5mm. Vekt:  
Sølv 4,1 - 4,6g, andre 2,5 - 2,9g. Referanser: Frogn 13 - 13a - 13b, Støren og Holst 32, JA 13 
 
16 a sølv ...................................................................................2500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 axv sølv uten hempe med revers som nr. 13...............................Lieb. 
 b forgylt bronse......................................................................350,- 
 c bronse .................................................................................300,- 
 d aluminium...........................................................................250,- 
 dx aluminium 6 kanter .............................................................Lieb. 
 
 

1888 DRAMMEN BYVÅPEN 
Stjerneformet som siste, men med 
Drammens byvåpen på baksiden. 
Byvåpenet er en korslagt sabel og nøkkel 
foran en korintisk søyle. Motiv advers: 
“17 DE MAI 1888” i eikeløv- og 
laurbærkrans, i hver av medaljens tagger 
er det femtaggede stjerner. Motiv revers: 

Skraverte felt i taggene og Drammens byvåpen innenfor perlerand. Gravør: Ivar Throndsen. 
Diameter: 26,5mm. Vekt: 3,9 - 4,4g. Merknad: Denne medaljen ble solgt gjennom et par 
forretninger i Drammen i 1888, det er ingenting som tyder på at den er knyttet til byens 17. 
mai-komite. Referanser: Frogn 14 - 14a - 14b, Støren og Holst 33, JA 13A 
 
17 a sølv ...................................................................................5000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 axv sølv uten hempe uten innskrift på advers .............................Lieb. 
 b forgylt bronse....................................................................4500,- 
 bxv forgylt bronse uten hempe uten innskrift på advers..............Lieb. 
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 cxv bronse uten hempe uten innskrift på advers .........................Lieb. 
 c aluminium.........................................................................4000,- 
 cxv aluminium uten hempe uten innskrift på advers...................Lieb. 
 

 
1889 GRUNNLOVEN 75 ÅR I 
Minnemedalje til grunnlovens 75 års jubileum 
i 1889.  Motiv advers: “NORGES 
GRUNDLOVS 75-AARS-DAG 17DE MAI 
1889” krans av eikeløv og laurbær, skinnende 
stjerne over. Motiv revers: “ENIG OG TRO 
TIL DOVRE FALDER”, sekstagget stjerne 
med innvevet ornamentert ring. Gravør: Ivar 
Throndsen. Variansjoner: Finnes med bred 

og smal tekst på advers. Opplag: 5000. Diameter: 24mm. Vekt: Sølv 4,6g, andre 4,0 - 5,4g.  
Referanser: Frogn 15 - 15a - 15b - 15c - 15d, Støren og Holst 45, JA 14 
 
18 a sølv ...................................................................................2500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse....................................................................1100,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................950,- 
 d bronse .................................................................................800,- 
 e aluminium...........................................................................800,- 
 
 

1889 GRUNNLOVEN 75 ÅR II 
Første medalje med bilde av 
Stortingsbygningen og Eidsvoldsbygningen. 
Det var i denne bygningen på Eidsvold at 
forhandlingene om en norsk grunnlov fant sted 
i april til mai 1814. Opprinnelig var 
eiendommen eid av Carsten Anker, som kjøpte 
den i 1794. I 1851 ble den gitt til den norske 
stat som nasjonaleiendom. Stortingsbygningen 
ble tatt i bruk i 1866. Tidligere hadde de 

folkevalgte møtt i Katedralskolens auditorium (som idag er oppsatt på Norsk Folkemuseum, 
Bygdøy, Oslo). Senere i Universitetets festsal. Stortinget kostet 200 000 speciedalere, eller 
800 000 kr ved omregningen i 1874. Motiv advers: “17DE MAI 1889”, Storingsbygningen. 
Motiv revers: “17DE MAI 1814”, Eidsvoldsbygningen. Gravør: David Andersen. Utgiver: 
Kristiania 17. mai komité. Opplag: 10 000. Diameter: 23mm. Vekt: 5,8 - 6,2g. Variasjoner: 
Skal finnes med buet årstall. Referanse: Frogn 16 - 16a, JA 16 
 
19 a forgylt bronse......................................................................100,- 

 b forsølvet bronse ..................................................................100,- 
 bxv forsølvet bronse med krans på revers...................................Lieb. 
 c bronse .................................................................................100,- 
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1889 STEMMERETTSTOGET 
Motiv: ”STEMMERETSTOGET 17 MAI 89”, eikeløvskrans. Diameter: 23 mm.  
 
20 a jernblikk ...........................................................................1000,- 
 
  
1889 NORSK LØVE 
Det er tydelig at denne medaljen er produsert og brukt i USA - staveformen "MAY" tilsier 
dette. Det norsk-amerikanske samfunnet i USA ble etablert allerede i 1825 da de første 
nordmenn utvandret. Etter Cleng Person, som var den første, fulgte mange tusen nordmenn i 
kjølvannet over atlanteren. Norsk-amerikanere har utmerket seg i mange sammenhenger i 
USA og det finnes like mange norsk-amerikanere som nordmenn i Norge. Grunnlovsdagen 
blir feiret som en festdag der som her. Motiv advers: Norsk løve i krans. Motiv revers: 
“1814 17 MAY 1889”. Diameter: 32mm. Vekt: 10,9g. Merknad: Medaljen er laget uten 
hempe. Referanser: Frogn 16A, JA 15 
 
21 a tinn ...................................................................................6000,- 
 
 

1890 SEIERSGUDINNE  
Motiv advers: Kvinne med palmekvist i 
høyre hand og norsk skjold i venstre hand. 
Motiv revers: “17DE MAI 1890”, 
eikekrans. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur: I.T. Opplag: 18 000. Diameter: 
23mm. Vekt: Sølv 5,0g, andre 3,8 - 3,9g. 
Variasjoner: Finnes med og uten signatur. 
Er kjent i to stempelvarianter (stor og liten 
figur). Merknad: En del av disse medaljene 

ble preget over på Ivar Throndsens medalje S&H 46. Denne medaljen ble utgitt til minne om 
at Fridthjof Nansen hadde gått på ski over Grønland. På noen 17. mai-medaljer er det 
opprinnelige motivet gjenkjennelig i større og mindre grad. Samlere bør bestrebe seg på å 
skaffe seg en 17. mai-medalje som er så godt preget som mulig, med minst mulig 
gjennomslag av det opprinnelige motivet. Referanser: Frogn 17 - 17a - 17b - 17c - 17d, 
Støren og Holst 58, JA 17 
 
22 a sølv ...................................................................................1500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................300,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................250,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................200,- 
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1891 TO GENIER  
De to kvinnefigurene er ment som allegoriske 
representasjoner av forskjellige dygder. Ivar 
Throndsen skriver selv i sine notater at 
medaljen viser “[t]o genier [… ] Betydning: 
Enigt, forsvar og fred.” Motiv advers: “ENIG 
OG TRO TIL DOVRE FALDER”, to kvinner 
på hver side av bok med innskriften 
“NORGES GRUNDLOV 17DE MAI 1814”. 

Nordlys. senkede flagg, riksvåpen og eikeløvskrans. Motiv revers: “17DE MAI 1891”, 
stjerne, eikeløvskrans og ring. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: I.T. under våpen. Opplag: 
12 000. Diameter: 24mm. Vekt: Sølv 5,1g, 4,0 - 4,5g. Variasjoner: Forskjeller finnes på 
stjernene og antallet stråler. Referanser: Frogn 18 - 18a - 18b - 18c - 18d, Støren og Holst 67, 
JA 18 
 
23 a sølv ...................................................................................1500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................300,- 
 d bronse .................................................................................100,- 
 dxv bronse uten innskrift på revers.............................................Lieb. 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 
 

 
1892 TO GENIER MED ÅRSTALL 
Motiv advers: ”FRIHED OG 
FÆDRELAND”. To kvinner,  nordlys, 
riksvåpen og eikeløvskrans. Motiv revers: 
“17DE MAI 1892”, to blomster rundt. Gravør: 
Ivar Throndsen. Opplag: 27 000. Diameter: 
23mm. Vekt: Sølv 4,7g. Referanser: Frogn 19 
- 19a - 19b - 19c - 19d, Støren og Holst 79, JA 
19 

 
24 a sølv ...................................................................................1400,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................350,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................200,- 
 d bronse .................................................................................200,- 
 e aluminium...........................................................................200,- 
 
 
1892 TO GENIER UTEN ÅRSTALL 
En av de aller første medaljene som er preget uten årstall. Samlere har alltid plassert denne i 
sammenheng med utgaven datert 1892, men det finnes ingen garanti for at den er preget 
samtidig. Motiv advers: ”FRIHED OG FÆDRELAND”. To kvinner,  nordlys, riksvåpen og 
eikeløvskrans. Motiv revers: “17DE MAI”, to blomster rundt. Gravør: Ivar Throndsen. 
Opplag: Som forrige. Diameter: 23mm. Vekt: Andre 4,4 - 4,5g. Referanse: Frogn 19A - 
19B - 19C 
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25 a sølv ...................................................................................1500,- 
 b forgylt bronse......................................................................250,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................250,- 
 d bronse .................................................................................250,- 
 e aluminium...........................................................................250,- 
 
 
1893 UNIONSMEDALJE 
Det er to flagg gjengitt på denne medaljen. Ett av flaggene bærer unionsmerket, det andre er 
et rent norsk flagg. Det norske flagget ble foreslått av Frederik Meltzer, stortingsrepresentant 
fra Bergen. Han var inspirert av den franske trikoloren og foreslo et norsk flagg med 
"frihetens farger" - rødt, hvitt og blått. Utkastet ble vedtatt i Odelstinget 11. mai 1821, bifalt i 
Lagtinget og oversendt kongen 17. mai 1821. Mellom 1844 og 1898 hadde man i øverste 
venstre hjørne en blanding av norske og svenske farger - den s.k. sildesalaten - dette var 
merket på unionen med Sverige. Det "rene" norske flagget ble brukt i uoffisielle 
sammenhenger i den perioden, og ble nok også ansett som et symbol på motstand mot 
unionen. Motiv advers: “1814-1893”, to flagg, riksvåpen og eikeløv. Motiv revers: “17DE 
MAI”, krans. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: I.T. under flagg. Opplag: Forgylt bronse 
100, forsølvet bronse 500, bronse 5700. Diameter: 24mm. Vekt: Sølv 5,4g, 4,4g.  
Referanser: Frogn 20 - 20a - 20b - 20c, Støren og Holst 89, JA 20 
 
26 a sølv ...................................................................................1500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................300,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................150,- 
 
 

1894 LOV OG FRIHET 
Frøken Norge opptrer her i klassisk stil, kun 
med et flortynt slør over de aller mest intime 
steder. Kanskje en av seriens mest “vovede” 
medaljer. Teksten er forøvrig et sitat av 
Henrik Wergeland. Motiv advers: “LOV OG 
FRIHED - NORGES BEDSTE VÆRN OG 
FESTE”, halvnaken frøken Norge sittende 
med grunnlovstavle, riksvåpen og fane.  
Motiv revers:  “1814 17DE MAI 1894”, 

skinnende stjerne, riksvåpen. Palmekvist, lyng og eikeløv. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur: THRONDSEN under fanen. Variasjoner: En og to streker under “DE” i “17DE”. 
Signatur med lang og kort løper på R. Opplag: 34 400. Diameter: 23mm. Vekt: Sølv 3,6 - 
4,1g, andre 4,3 - 5,4g. Referanser: Frogn 21 - 21a - 21b - 21c - 21d, Støren og Holst 98, JA 
21 
 
27 a sølv ...................................................................................1500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................200,- 
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 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................150,- 
 

 
1895 KVINNE MED BAUTA 
Motiv advers: ”FRIHED 
SELVSTÆNDIGHED” rund  “17 mai 1814” 
på bauta, kvinne ved siden med riksvåpen. 
Landskap bak. Motiv revers: “17 MAI 1895” 
på tavle, eikeløv- og laurbærkrans. Gravør: 
Ivar Throndsen. Signatur: THRONDSEN 
under linje. Opplag: 15 500. Diameter: 
24mm. Vekt: Sølv 4,6 - 4,8g, andre 3,9 - 5,5g. 

Variasjoner: Med og uten signatur (den ser ut til å bli slitt av stemplene etterhvert). 
Merknad: Finnes på tykk og tynn blankett. Referanser: Frogn 22 - 22a - 22b - 22c - 22d, 
Støren og Holst 110, JA 22 
 
28 a sølv ...................................................................................1500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................300,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................150,- 
 

 
1895 EIDSVOLDSBYGNINGEN 
Eidsvoldsbygningen var sete for den 
norske grunnlovsgivende forsamling i 
april til mai 1814. Bygningen ble gitt til 
den norske stat i 1851 av Carsten Anker 
som hadde ervervet eiendommen i 1794. 
Motiv advers: “EIDSVOLD 1814 ENIG 
OG TRO TIL DOVRE FALDER”, 
landskapsbilde av Eidsvoldsbygningen. 
Motiv revers: 

“ERINDRINGSMEDALJE 17DE MAI 1895”, eikeløvskrans. Utgiver: W. B. Bøgh i 
Trondhjem. Diameter: 26 mm. Vekt: 6,4g.Referanse: Frogn 22B, JA 23 
 
 
29 a forgylt bronse....................................................................6000,- 
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1896 ROP: LEVE NORGE 
Ivar Throndsens favorittmedalje. En 
enkel symbolikk som han forklarer i 
sine notater: “En ung mor, der lærer sin 
gut at rope: ‘Leve Norge’.” Landskapet 
rundt dem er et skapt landskap som er 
ment å vise fram to sider ved norsk 
næringsliv: Fiskeri- og 
jordbruksnæringen. Motiv advers: 
“ROP: “LEVE NORGE”, bunadskledt 
mor som holder barn. Typisk landskap 

rundt. Motiv revers: “NORIGES GRUNDLOV 1814 - 17DE-MAI - 1896”, bok, tavle, 
skinnende stjerne og riksvåpen. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: THRONDSEN på stein. 
Variasjoner: Det finnes sleng og ikke sleng på ermet til moren. Perleringen mot kanten 
finnes med store og små perler, og med glatt rand. Opplag: 26 000. Diameter: 27mm.  Vekt: 
Sølv 6,5 - 6,7g, andre 5,2 - 6, 5g. Merknad: Finnes på tykk og tynn blankett. Dette var en 
meget populær medalje og adversmotivet er brukt på mange ulike medaljer. Noen av dem har 
bare en krans på reversen, dette er mulige idrettsmedaljer. Referanser: Frogn 23 - 23a - 23b - 
23c - 23d, Støren og Holst 128, JA 24 
 
30 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................300,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 ev aluminium med bare krans på revers ...................................Lieb. 
 
 

 
1896 NORSK LØVE 
Teksten på denne medaljen er hentet fra 
“Sønner av Norge”. Foreningen Norges Vel 
utlyste i 1820 en konkurranse og H. A. 
Bjerregaard sendte inn denne sangen som sitt 
bidrag. Den var nasjonalsang fram til den ble 
avløst av Bjørnstjerne Bjørnsons og Rickard 
Nordraaks "Ja, vi elsker" i 1864. Motiv 
advers: “BRUDT BLE LENKER BÅND OG 

TVANG 1814”, løve med oppbrudte lenker mellom forpotene, stående på klipper med 
årstallet. Øks ved siden. Motiv revers: “17 MAI 1896” sol over fjelltopper, tre og fugl.  
Gravør: Th. Martinsen i Tønsberg. Variasjoner: Spissen på øksebladet går helt opp i “B” i 
“BRUDT” og ca. 1 mm fra “B”. Diameter: 25mm. Vekt: 1,0 - 1,1g. Referanse: Frogn 24, 
JA 25 
 
31 a aluminium...........................................................................750,- 
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1896 FRED MELLOM FOLKENE 
Motiv advers: “RET FOR ALLE FRED 
MELLEM FOLKENE”, to hender i 
solidaritetshilsen. Motiv revers: “17 MAI 
1896”, eikeløvskrans og sol. Gravør: 
”Udenbys guldsmed” (Aftenposten 11. mai 
1896) Utgiver: Det norske Arbeiderparti. 
Diameter: 23mm. Vekt: 1,3g. 
Referanse: Frogn 25, JA 27 

 
 
32 a aluminium.........................................................................4000,- 
 
 

1897 JEG VIL VÆRGE MIT LAND I 
Motiv advers: “JEG VIL VÆRGE MIT 
LAND”, “NORGES RIGES GRUNDLOV”, 
”EIDSVOLD 17 MAI 1814” på bauta. Gutt i 
bondeklær med øks og riksvåpen. Fyrtårn, 
fiskere, fjell og hytte. Motiv revers: “17DE 
MAI 1897”, skinnende stjerne, eikeløv- og 
laurbærkrans. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur: Iv. THRONDSEN.F. under linje. 

Opplag: Sølv 200, andre 30 000. Diameter: 23mm. Vekt: Sølv 4,9g, 6,3g. Referanser: 
Frogn 26 - 26a - 26b - 26c, Støren og Holst 144, JA 32 
 
33 a sølv ...................................................................................1400,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................100,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 
1897 JEG VIL VÆRGE MITT LAND II 
Motiv advers: “JEG VIL VÆRGE MITT LAND”, “NORGES RIGES GRUNDLOV” på 
bauta. Gutt i bondeklær med øks og riksvåpen. Fyrtårn, fiskere, fjell og hytte. Motiv revers: 
“17DE MAI 1897”, skinnende stjerne, eikeløv- og laurbærkrans. Gravør: Ivar Throndsen. 
Opplag: Som  forrige. Diameter: 26mm. Referanse: Frogn 26d 
 
34 a aluminium...........................................................................500,- 
 
 
1897 ARBEIDERTOGET 
Åttekantet brakteat utgitt i forbindelse med fagbevegelsens demonstrasjon for stemmerett. 
Påsatt nål på baksiden. Motiv advers: “ARB=TOGET 17DE MAI 1897” innenfor rammer. 
Utgiver: Det norske Arbeiderparti. Vekt: 1,1g.  Referanse: JA 28 
 
35 a  messingblikk.....................................................................6500,- 
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1897 NORSK LØVE  
Motiv advers: “JO MERE AT VÆRGE 
JO STØRRE MIN MAGT”, “17 MAI 
1897” på bauta. Løve med øks foran. 
Motiv revers: “NORGE! NORGE! DU 
ER VORT”, Stortingsbygningen. 
Gravør: J. Krogstie. Signatur: J. 
KROGSTIE ved kant. Diameter: 26mm. 
Vekt: 1,6g. 
Referanse: Frogn 26A, JA 26 
 

36 a aluminium...........................................................................350,- 
 

 
1898 HENRIK WERGELAND 
Dikteren, agitatoren og folkeopplyseren 
Henrik Wergeland (1808 - 1845) var en av de 
mest markante skikkelser i norsk historie. 
Motiv advers: “HENRIK WERGELAND” 
portrett etter tegning av J. Rasch. Motiv 
revers: “17 DE MAI VELSIGNTE BLANDT 
DAGE ALTID DU SKJØNNERE VENDER 
TILBAGE”, “1814-1898”. Klokkeblomst, 

løvetann og riksvåpen. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: I.T. ved høyre skulder. Opplag: 
Sølv 100, bronse 100, andre 30 000. Diameter: 23mm. Vekt: Sølv 4,7g, andre 4,2 - 4,5g. 
Variasjoner: Signatur med stolpe- og antikvaskrift. Signatur mot og med klokka. Finnes også 
med perlering og glatt ring ved kanten. Finnes med tykk og tynn blankett. Merknad: Flere 
kataloger har beskrevet blomstene på baksiden som ”liljekonvall og tistel”. Det er selvsagt en 
feil. Som på de tidlige Wergelands-medaljene er blomsten på baksiden ikke en tistel, men en 
løvetann. Referanser: Frogn 27 - 27a - 27b - 27c, Støren og Holst 154, JA 33 
 
37 a sølv ...................................................................................1400,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................300,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................300,- 
 d bronse .................................................................................100,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 
1898 BERGENSUTSTILLINGEN 
Motiv advers: “BERGENSUTSTILLINGEN 1898”, bygninger. Motiv revers: “16-17 MAI 
1898”, riksvåpen og eikeløv. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: I.T. til høyre under linje. 
Referanse: Støren og Holst 158, JA 100 
 
38 a sølv .....................................................................................200,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
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1898 STEMMERETT 
Motiv advers: “STEMMERET FOR KVINDER OG MEND 17. MAI 
1898”, stigende sol. Motiv revers: Uten preg. Diameter: 22mm. 
Utgiver: Det norske Arbeiderparti. Vekt: 1,2g. Referanse: JA 29. 
 
 
 
 
 
 

39 a messingblikk.....................................................................5500,- 
 

 
1899 IBSEN OG NANSEN 
At nettopp disse to skulle komme på 17. 
mai - medalje er vel bare naturlig. Henrik 
Ibsen (1828-1906) er internasjonalt kjent for 
sine skuespill. Fridthjof Nansen (1861-
1930) er like kjent for sitt humanitære 
arbeid i Russland i 1920-årene. Men det var 
nok først og fremst for sine mange reiser i 
arktiske strøk han fikk plass på denne 

medaljen. Særlig kjent ble han for skiekspedisjonen over Grønland i 1888 og reisen med 
"Fram" i 1893-96. Teksten er av O. P. Monrad. Motiv advers: “DYB SOM IBSEN STÆRK 
SOM NANSEN BLOMSTER SØG TIL FRIHEDSKRANSEN”, byster av Ibsen og Nansen 
mot venstre. Motiv revers: “IBSENS VÆRKER” på bok, nordlys, “17DE MAI 1899” på 
tavle, granbar- og eikeløvkrans. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: I.T. ved Nansens 
skulder. Opplag: Forgylt bronse 1000, aluminium 20 000. Diameter: 23mm. Vekt: Sølv 
5,1g, andre 4,7g. Referanser: Frogn 28 - 28a - 28b - 28c, Støren og Holst 174, JA 34 
 
40 a sølv ...................................................................................1400,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................200,- 
 d bronse .................................................................................100,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 
 
1899 STEMMERETT  
Brakteat utgitt til arbeiderdemonstrasjonen, påsatt nål. Motiv advers: “STEMMERET FOR 
KVINDER OG MÆND”, “17 MAI 1899” på bauta kvinne og mann på hver sin side.  
Utgiver: Det norske Arbeiderparti. Vekt: 1,0 - 1,3g. Referanse: JA 30 
 
41 a messingblikk.....................................................................4000,- 
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1900 BJØRNSTJERNE 
BJØRNSON MED ÅR 
Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) 
skrev "Ja, vi elsker" og hedres på 
denne medaljen. Bjørnson var i sin 
samtid kjent som en stor folketaler og 
skal ha holdt mer enn 50 taler på 
grunnlovsdagen i sin levetid. Motiv 
advers: “BJØRNSTJERNE 
BJØRNSON”, portrett i profil mot 

høyre. Motiv revers:  
 “JA, VI ELSKER DETTE LANDET 
 SOM DET STIGER FREM 
 FURET, VEIRBIDT OVER VANDET 
 MED DE TUSIND HJEM 
 OG SOM FÆDRES KAMP HAR HÆVET 
 DET AF NØD TIL SEIR 
 OGSAA VI NAAR DET BLIR KRÆVET 
 FOR DETS FRED SLAAR LEIR” 
“17. MAI 1900” under kvinne med rent norsk flagg, riksvåpen. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur: THRONDSEN. Diameter: 27mm. Vekt: Andre 6,0 - 5,7g. Merknad: Finnes i 
avslag i sølv uten hempe . Referanser: Frogn 29 - 29a - 29b, Støren og Holst 189, JA 35 
 
42 a sølv ...................................................................................1800,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse....................................................................1200,- 
 c bronse .................................................................................250,- 
 d aluminium...........................................................................250,- 
 
1900 BJØRNSTJERNE BJØRNSON UTEN ÅR 
Utgaven er meget lik forrige medalje med år. Kvinneskikkelsen er større enn i forrige utgave 
og skriften bl.a. i “Ja, vi elsker” er smalere. Motiv advers: “BJØRNSTJERNE BJØRNSON”, 
protrett i profil mot høyre. 
Motiv revers:  
 “JA, VI ELSKER DETTE LANDET 
 SOM DET STIGER FREM 
 FURET, VEIRBIDT OVER VANDET 
 MED DE TUSIND HJEM 
 OG SOM FÆDRES KAMP HAR HÆVET 
 DET AF NØD TIL SEIR 
 OGSAA VI NAAR DET BLIR KRÆVET 
 FOR DETS FRED SLAAR LEIR” 
“17. MAI” under kvinne med rent norsk flagg, riksvåpen. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: 
THRONDSEN.F. ved høyre skulder. Diameter: 27mm. Vekt: Andre 6,0 -  5,7g. 
Variasjoner: Signatur blir gradvis slitt av stemplene og forsvinner fra medaljen. Referanse: 
Frogn 29B 
 
43 a sølv ...................................................................................1200,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
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 c bronse .................................................................................100,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 

 
1901 PEDER WESSEL 
TORDENSKIOLD MED ÅR 
Peder Wessel Tordenskiold (1690-
1720) ble admiral i den danske flåte. 
Han døde i en duell i Tyskland. Han 
skal ha uttalt "dengang ei" da han ved 
noen velrettede sabelhugg frigjorde seg 
fra svenske dragoner ved Torrekov i 
Skåne i mars 1714. Medaljen er laget i 
anledning avdukingen av Axel Enders 

Tordenskiold-monument i Oslo. Motiv advers: “PEDER WESSEL TORDENSKIOLD” tatt 
fra P. Gemzøes litografi gjengitt i ”Norsk Portræt-Galleri” av Chr. Tønsberg i 1877. Motiv 
revers: “TRUER VOLD OG FARE FREMTIDS VEI VI MED HELTEN SVARE 
“DENGANG EI” 17 MAI 1901”. Motiv hentet fra ”Tordenskiolds hukkert i fektning med en 
svensk fregat” malt av Niels Simonsen i 1847. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: 
THRONDSEN.F. nede mot høyre. Diameter: 27mm. Vekt: Andre 6,0 - 6,5g. Referanser: 
Frogn 30 - 30a - 30b, Støren og Holst 207, JA 36 
 
44 a sølv ...................................................................................1200,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................400,- 
 c bronse .................................................................................500,- 
 d aluminium...........................................................................300,- 
 
 
1901 PEDER WESSEL TORDENSKIOLD UTEN ÅR 
En utgave som skiller seg i flere henseende fra foregående utgave. Foruten at den ikke er 
datert med årstall er reversstemplet anderledes. Mest interessant er det likevel at det er brukt 
to forskjellige adversstempler. Det ene stemplet frambringer et portrett av Tordenskiold i høyt 
relieff og er signert THRONDSEN.F. Det andre stemplet frambringer et portrett i lavt relieff 
og er signert THRONDSEN. Det er sannsynlig at det først nevnte stempel er det samme som 
er brukt på utgaven med årstall og at medaljer med dette stempel og revers uten årstall er en 
hybridutgave av disse to utgavene. Motiv advers: “PEDER WESSEL TORDENSKIOLD” 
tatt fra P. Gemzøes litografi gjengitt i ”Norsk Portræt-Galleri” av Chr. Tønsberg i 1877. 
Motiv revers: “TRUER VOLD OG FARE FREMTIDS VEI VI MED HELTEN SVARE 
“DENGANG EI” 17 MAI”. Motiv hentet fra ”Tordenskiolds hukkert i fektning med en 
svensk fregat” malt av Niels Simonsen i 1847. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: 
THRONDSEN og THRONDSEN.F. nede mot høyre. Diameter: 27mm.Referanse: Frogn 
30b – 30C 
 
45 a sølv ...................................................................................1500,- 
 b forgylt bronse......................................................................400,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
 cx bronse uten hempe ..............................................................Lieb. 
 d aluminium...........................................................................100,- 
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1901 TORDENSKJOLD- 
MONUMENTET 
Utgitt i forbindelse med avdukingen 
av Axel Enders Tordenskjold-
monument i 1901. Monumentet, som 
vi ser avbildet på medaljen, ble reist 
av byens borgere. Kjøpmannen Julius 
Petersen ga for eksempel 15 000 
kroner til prosjektet – et ikke 
ubetydelig beløp i de dager! Motiv 
advers: “PETER WESSEL 
TORDENSKIOLD”, statue av 

Tordenskjold. Motiv revers: “MINDE OM AFSLØRINGEN 17 DE MAI 1901”. Gravør: 
Hellik Rui. Utgiver: Fr. Christiansen. Vekt: 9,3 - 10g. Merknad: Denne medaljen er støpt og 
ikke preget, noe som påvirker hvor skarpe detaljene i motivet er. Referanse: Frogn 31B, JA 
37 
 
46 a  bly ....................................................................................2000,- 
 
 
 
 

1901 OLE BULL 
I anledning avdukingen av Ole Bull statuen 
av Sinding. Ole Borneman Bull (1810-1880) 
reiste rundt i Europa og ble meget godt kjent 
som fiolinist. Han var en glødende 
nasjonalist og republikaner og forsøkte på et 
tidspunkt å danne en norsk koloni i amerika. 
Prosjektet ble en fiasko og har fått 
økenavnet "Oleanna". Opprinnelig tenkte 

han at det skulle være et "nynorge, et frihedens hjem, døpt i uavhengighet". Motiv advers: 
“5. FEBRUAR 1810 17. AUGUST 1880 17. MAI 1901”, portrett av Ole Bull mot venstre. 
Motiv revers: “BELLUM VITA - VITA BELLUM” og “O.B.B.” innenfor belte og hane 
stående på hatt. Gravør: Thorvald Olsen. Signatur: THORVALD OLSEN ved nakken. 
Diameter: 24mm. Vekt: 4,3 - 5,4g. Referanse: Frogn 31A, JA 38 
 
47 a forgylt bronse....................................................................1500,- 
 b forsølvet bronse ................................................................1500,- 
 c bronse ...............................................................................1500,- 
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1901 OLE BULL PRISMEDALJE 
Motiv advers: “OLE BULL” portrett 
mot venstre, laurbærkrans. Motiv revers: 
“PRÆMIE KAPRONING 17 MAI 
1901”. Gravør: Thorvald Olsen. 
Diameter: 24mm. Vekt: 8,0g. 
 
 
 
 

48 a forgylt sølv .........................................................................Lieb. 
 
 

1901 MARCUS THRANE 
Marcus Thrane (1817-1890) grunnla de første arbeiderforeninger i 
Norge i 1848. Han var redaktør for avisen deres, 
"Arbeiderforeningens Blad", og inspirerte og ledet bevegelsen fram 
til han og andre ble arrestert i 1851. Blant kravene til "thranitterne" 
var almen stemmerett, gjennomføring av verneplikten og lavere 
skatter på nødvendighetsvarer. Thrane ble dømt for sine ytringer og 
tilbrakte mange år i fengsel på Akershus. Han emigrerte til USA og 
var svært aktiv i det skandinavisk-amerikanske miljøet. Han døde i 
1890, men er i dag gravlagt i Oslo. Motiv advers: “VÆRG DIN 

RET!”, “17. MAI 1901”, portrett av Marcus Thrane etter fotografi. Motiv revers: Uten preg. 
Utgiver: Det norske Arbeiderparti.  Diameter: 24mm. Vekt: 1,2g. Referanse: Frogn 31, JA 
31 
 
49 a aluminium.........................................................................5500,- 
 
 

1902 WERGELANDSPOKALEN 
Etter Henrik Wergelands død fikk 
Eidsvold formannskap overrakt en pokal 
fra dikteren. Han hadde fått inngravert 
en hilsen på pokalen: “17. mai pokal, en 
anmindelse til Eidsvoll fra Henrik 
Wergeland 17/5 1845”. I brevet som 
fulgte pokalen avslutter Wergeland slik: 
“[L]eve friheden! Gid dens fødselsdag 
aldrig maa blive glemt paa dens 
fødested!” Throndsen siterer seg selv på 

adversen, og Henrik Wergeland på reversen. 17. mai 1902 falt for øvrig på pinseaften. Det 
store fanetoget ble derfor innstilt, barnetoget gikk derimot som vanlig. Motiv advers: “1814-
1902 HURRA FOR 17DE MAI! OG FOR’N HENRIK SOM INDSTIFTA DA’N 
THRONDSEN”, barnetog med faner og flagg, portrett av Henrik Wergeland. Motiv revers: 
“WERGELANDSPOKALEN. GID 17DE MAI DEN VELSIGNTE BLANDT DAGE 
BESTANDIG MAA SKJØNNERE KOMME TILBAGE”, Wergelandspokalen. Gravør: Ivar 
Throndsen. Signatur: Iv. Throndsen. og THRONDSEN. Opplag: Forgylt bronse 2005, 
aluminium 11 200. Diameter: 27mm. Vekt: Sølv 8,1g, 5,9g. Variasjoner: Små ulikheter på 
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stetten til pokalen. Merknad: Variasjonene ser først og fremst ut til å gjelde for avslagene 
som er kjent i sølv uten hempe. Referanser: Frogn 32 - 32a - 32b, Støren og Holst 224, JA 39 
 
50 a sølv .....................................................................................900,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 

 
1903 OTTO SVERDRUP 
Otto Sverdrup (1854-1930) er blant de 
fremste polarfarerne i norsk historie. 
Denne medaljen ble laget etter hans 
ekspedisjon med "Fram" i årene1898-
1902. Rundt det kraftfulle portrettet av 
Sverdrup finner vi navnene til de andre 
deltagerne i ekspedisjonen. Reversens 
patriotiske slagord er av Throndsen selv. 
Motiv advers: “OTTO SVERDRUP”, 

portrett forfra. Ekspedisjonens deltagere har fått navnet sitt rundt portrettet. Motiv revers: 
“VORT LAND! IDAG, DIN HØITIDSDAG, MED PRIS ERINDRET VÆRE DE MÆND 
SOM TIL DIN ÆRE NYS VANDT SAA DJÆRVE SLAG”, krans av laurbær og 
palmegrener rundt. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: THRONDSEN. Opplag: Forgylt 
bronse 1800, aluminium 11 000. Diameter: 23mm. Vekt: 5,7g. Referanser: Frogn 33 - 33a - 
33b, Støren og Holst 244, JA 40 
 
51 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 

 
1903 HENRIK IBSEN 
Henrik Ibsen (1828-1906) ble født i 
Skien og da han fylte 75 år ble det 
avduket en byste av ham i byen. 
Avdukningen skjedde på 17. mai, og 
det er i denne anledning medaljen er 
utgitt. Bysten, som er gjengitt på 
medaljen, er laget av Jo Visdahl. 
Innskriften på reversen er fra 
Rosmersholm. Motiv advers: 
“HENRIK IBSEN”, portrett mot 

høyre. Motiv revers: “DET ER GLÆDEN SOM ADLER SINDENE 1828 1903”. Gravør: 
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Ivar Throndsen. Signatur: THRONDSEN over høyre skulder. Utgiver: Skien By. Opplag: 
Aluminium 2000. Diameter: 27mm. Vekt: Sølv 6,2g. Referanser: Frogn 34 - 34a, Støren og 
Holst 245, JA 41 
 
52 a sølv ...................................................................................4000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse....................................................................2000,- 
 c aluminium.........................................................................1500,- 
 
 

 
1904 MOR NORGE 
På denne medaljen ser vi Mor Norge 
med symboler på landets fruktbarhet 
som krans rundt hodet. At hun var 
beredt på å forsvare seg i viser hun ved 
å bære en solid brynje med riksløven på. 
Teksten på reversen er fra Bjørnstjerne 
Bjørnsons dikt “Norge, Norge”. Motiv 
advers: “NORGE”, portrett av kvinne 
mot høyre. Motiv revers: “NORGE 

VORT LAND DU VAR FORTIDENS DU ER FREMTIDENS LAND 17DE MAI 1904”, 
vikingeskip. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: THRONDSEN og THRONDSEN.F. 
Opplag: Forgylt bronse 3000, aluminium 17 000. Diameter: 27mm. Vekt: Forgylt bronse 
6,1g. Referanser: Frogn 35 - 35a - 35b - 35c, Støren og Holst 257, JA 42 
 
53 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 

 
1905 HEIMDAL 
Et ekko av stemningen i 1905! Det er 
en passende beskrivelse av denne 
medaljen. Vi ser den norrøne guden 
Heimdal vekke æsene før de onde 
jotnene går til angrep på Åsgård, 
gudenes hjem. Eller er det kanskje 
Heimdal som vekker nordmennene til 
vakt om norsk suverenitet - 
Grensevakten. Throndsen spiller på 

følelser om at Norge var en helt spesiell nasjon med sterke røtter i norrøn historie - kanskje 
uten å hevde at svenskene var jotner. Motiv advers: “TIL ENIG VAGT OM NORGE”, 
Heimdal blåser i Gjallarhorn, norsk fane, står på Bivfrost, stjerneformasjonen Karlsvogna i 
bakgrunnen. Motiv revers: “VI VIL OS ET LAND SOM ER MIT OG DIT 17DE MAI 
1905”, krans av granbar. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: Throndsen under Bivfrost. 
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Opplag: Forgylt bronse 3465, aluminium 40 000. Diameter: 27mm. Vekt: Sølv 6,3g, andre 
6,2 - 6,3g.  Referanser: Frogn 36 - 36a - 36b - 36c, Støren og Holst 269, JA 43 
 
54 a sølv .....................................................................................800,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................350,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 

 
1906 RIKSVÅPEN 
Den første medaljen etter at unionen 
med Sverige ble opphevet - sitatet på 
reversen er av Elias Blix. Motiv 
advers: “ALT FOR NORGE 17DE 
MAI 1906”, riksvåpen. Motiv revers: 
“NO ER DET I NORIG ATTER 
DAG”, bonde som pløyer åkeren. 
Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: 
Throndsen i åker og Throndsen F. 

Mulig at signaturvariasjonene kun finnes på avslagene. Opplag: Forgylt bronse 4000, 
aluminium 40 000. Diameter: 27mm. Vekt: Andre 6,3 - 6,5g. Referanser: Frogn 37 - 37a - 
37b - 37c, Støren og Holst 294, JA 45 
 
55 a sølv .....................................................................................600,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 

1907 MOR NORGE 
Motiv advers: “FOLKETS YRKE - 
LANDETS STYRKE 17DE MAI 1907”, 
kvinne sittende med symboler på landets 
næringsliv. Motiv revers: 
Stortingsbygningen. Gravør: Ivar 
Throndsen. Signatur: Advers: I.T. under 
linje og revers: Throndsen. Opplag: Bronse 
29 000, aluminium 14 300. Diameter: 
24mm. Vekt: bronse 3,9g. Variasjoner: 

Finnes med og uten I.T. Referanser: Frogn 38 - 38a - 38b - 38c - 38d, Støren og Holst 316, 
JA 46 
 
56 a sølv .....................................................................................650,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
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 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 ev aluminium med stjerner på adversen og reversen blank .......200,- 
 
 

1908 PRINSEKRIGEN 100 ÅR 
Innskriften på bautasteinen vi ser på 
denne medaljen markerer norske seire 
i krigen mot Sverige i 1808. Kaptein 
Drejers seier ved Trangen 25. april 
1808 er kanskje blant de mest kjente. 
Han ledet sine grenaderer i 2. 
Trondhjems Infanteriregiment i en 
kamp der de lider store tap - 15 døde 
og 57 sårede. Svenskene måtte likevel 
gi seg og 10 offiserer og 430 menige 

ble tatt til fange. 17. mai 1908 ble blant annet feiret med et opptog av soldater som gjenskapte 
følelsen fra "prinsekrigen" med å kle seg i 100 år gamle uniformer. Motiv advers: 
“TOVERUD TRANGEN PRÆSTEBAKKE BERBY 1808 MED EVIG ÆRE ERINDRET 
VÆRE DE MÆND SOM STRED FOR NORGES SAK” på bauta, to soldater foran. Motiv 
revers: “EIDSVOLD XVII MAI MDCCCXIV”, Eidsvoldsbygningen. Gravør: Ivar 
Throndsen. Signatur: Advers: Iv. Throndsen ved sten til venstre og revers: THRONDSEN 
under bygningen. Opplag: Bronse 2000, aluminium 24 000. Diameter: 27mm. Vekt: Andre 
5,8g. Variasjoner: Signaturen på revers er kjent med og uten lang løper på “R” og lang nakke 
på “N”. Finnes i tykk og tynn blankett. Referanser: Frogn 39 - 39a - 39b -39c, Støren og 
Holst 324, JA 47 
 
57 a sølv .....................................................................................500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 

 
1909 KONGEFAMILIEN I 
Folkeavstemningen 18. november 
1905 avgjorde med 259 563 stemmer 
for og 69 264 stemmer mot at det 
norske kongedømmet skulle 
gjenopprettes. Allerede 25. november 
gikk den danske prins Carl i land 
sammen med familien - Maud og 
Alexander. Far og sønn endret 
navnene sine til hhv Haakon og Olav 
da de ble konge og kronprins i Norge. 

Haakon og Maud  ble kronet til konge og dronning i 1906. Det skjedde i Nidarosdomen i 
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Trondheim og det er siste gang noen norsk konge og dronning har blitt kronet. Olav ble salvet 
til konge i 1958. Disse 17. mai-medaljene er de første som har portrett av kongelige personer. 
Motiv advers: “KONG HAAKON VII DRONNING MAUD KRONPRINS OLAV”, 
profilportretter mot venstre. Motiv revers: “ALT FOR NORGE 17DE MAI 1909”, 
kongevåpenet. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: Iv. THRONDSEN.F. Diameter: 27mm. 
Referanser: Frogn 40 - 40a - 40b - 40c, Støren og Holst 343, JA 49 
 
58 a sølv .....................................................................................500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 
 

1909 KONGEFAMILIEN II 
Per Sivle er referert på reversen på 
denne medaljen. Motiv advers: 
“17. MAI 1814 KONG HAAKON 
VII DRONNING MAUD 17. MAI 
1909 ALT FOR NORGE”, 
portretter mot venstre. Motiv 
revers: “VI VIL OS ET LAND 
SOM ER MIT OG DIT OG IKKE 
SIN FRIHED MAA BORGE”, 
“KRONPRINS OLAV”, portrett 
forfra. Diameter: 29mm. Vekt: 

13,4g. Referanse: Frogn 41 - 41a, JA 50 
 
59 a forgylt bronse......................................................................150,- 
 b aluminium...........................................................................150,- 
 
 

 
1909 KRONPRINS OLAV 
Portrettet på medaljen er etter et 
fotografi tatt ca. 1906. Omskriften på 
adversen er et sitat fra "Norge, Norge" 
av Bjørnstjerne Bjørnson, på reversen 
er "Ja, vi elsker" av samme dikter 
referert. Medaljen er uten år, men 
samlere har alltid plassert den til 1909. 
Motiv advers: “NORGE DU ER 
VORT, DU ER FREMTIDENS 
LAND” “KRONPRINS OLAV 17. 

MAI”, portrett av Olav mot høyre. 
Motiv revers:  
 “OG SOM FÆDRENES KAMP HAR HÆVET 
 DET AF NØD TIL SEIR 
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 OGSAA VI NAAR DET BLIR KRÆVET 
 FOR DETS FRED SLAAR LEIR”, innenfor granbarkrans. 
Gravør: L. Chr. Lauer. Signatur: Advers: L. CHR. LAUER til venstre og NEUERNBERG 
på revers til høyre. Utgiver: Lauer, Nürnberg. Diameter: 29mm. Vekt: Forgylt bronse 6,1g, 
aluminium 2,0g. Merknad: Medaljen ble utgitt bronsert, det kaller jeg forgylt her, i den grad 
medajen framstår som bronse er det fordi bronseringen er blitt slitt av. 
Referanse: Frogn 42 - 42a, JA 48 
 
60 a forgylt bronse......................................................................150,- 
 b aluminium...........................................................................100,- 
 

 
1910 HARALDSTØTTEN 
Haraldstøtten ble reist som et 
minnesmerke for samlingen av Norge på 
det stedet der Harald Hårfagres 
gravhaug skal ha ligget. Tradisjonen 
forteller at Harald Hårfagre samlet 
Norge til ett rike ved slaget i Hafrsfjord i 
872. Avdukningen av støtten skjedde i 
nærvær av prins Oscar, senere kong 
Oscar II. Haraldshaugen som avbildes på 

medaljen ligger i Haugesund. Motiv advers: “HARALDSTØTTEN”, monolitt på haug. 
Motiv revers: “17. MAI 1910”, riksvåpen, stjerner, krans av eikeløv og granbar. Gravør: 
Ivar Throndsen. Signatur: I.T. nede på advers. Opplag: Forgylt bronse 300, bronse? 1000, 
aluminium 25 000. Diameter: 25 x 28mm. Vekt: Andre: 5,4g. Merknad: Finnes i avslag i 
sølv uten perforering. Referanser: Frogn 43 - 43a - 43b - 43c, Støren og Holst 355, JA 51 
 
61 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten perforering ...........................................................150,- 
 ay sølv uten perforering DKMs merke i randen..........................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c forsølvet bronse ..................................................................150,- 
 d bronse .................................................................................150,- 
 e aluminium...........................................................................100,- 
 

 
1910 BJØRNSON OG 
NORDRAAK 
Motiv advers: “17. MAI 1910, JA 
VI ELSKER DETTE LANDET 
BJØRNSTJERNE BJØRNSON 
HAN SOM GAU OS 
FÆDRELANDSSANGEN”, portrett 
av Bjørnson mot venstre, krans 
rundt. Motiv revers:  
“17. MAI 1814 NORDRAAK ER 
DØD MEN, TONERNE LEVER 
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RIKARD NORDRAAK HAN SOM GAU OSS FÆDRELANDSSANGENS TONER.”, 
portrett av Nordraak forfra, krans rundt. Diameter: 29mm. Vekt: 8,4 - 8,6g. Referanse: 
Frogn 44, JA 52 
 
62 a forgylt bronse......................................................................200,- 
 
 

 
1911 BJØRNSON OG 
NORDRAAK 
Preget i anledning avdukingen av 
Nordraakmonumentet, som idag står i 
Henrik Wergelandsvei i Oslo. 
Monumentet ble laget av Gustav 
Vigeland. Motiv advers: “JA VI 
ELSKER DETTE LANDET”, 
“BJØRNSTJERNE BJØRNSON 
17DE MAI 1911”, portrett av 

Bjørnstjerne Bjørnson bak kvinne med flagg. Motiv revers: “RICHARD NORDRAAK”, 
monument av Gustav Vigeland. Notene til “Ja, vi elsker” rundt. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur: Iv. Throndsen til høyre på advers, I.T. under på revers. Opplag: Bronse og 
aluminium 25 000. Diameter: 27mm. Vekt: Sølv 5,8g, andre 5,7 - 5,9g.  
Referanser: Frogn 45 - 45a - 45b, Støren og Holst 364, JA 55 
 
63 a sølv .....................................................................................750,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 
 
 

1911 KRONPRINS OLAV 
Motiv advers: “KRONPRINS 
OLAV 1814 17DE MAI 1911”, 
portrett av Olav forfra. Motiv 
revers: “HVAD NORGE VAR 
DET SKAL DET ATTER VORDE 
PAA BØLGE OG I 
FOLKERANG”, krans rundt. 
Diameter: 28, 5mm. Vekt: 8,3 - 
8,6g. Variasjoner: I følge Frogn 
skal denne medaljen forekomme 

uten årstallet "1911". Referanse: Frogn 46 - 46a, JA 54 
 
64 a forgylt bronse......................................................................200,- 
 b aluminium...........................................................................150,- 
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1911 WERGELAND OG 
NORDRAAK 
Motiv advers: “VELSIGNTE 
BLANDT DAGE DU SELV ER EN 
GEIST SOM KOMMER TILBAGE 
HVOR MINDET ER REIST”, 
“HENRIK WERGELAND 17. MAI 
1814””, portrett etter tegning av J. 
Rasch, krans rundt. Motiv revers: 
“JA VI ELSKER DETTE 
LANDET”, “12. JUNI 1842 

RIKARD NORDRAAK 20. MARTS 1866 17. MAI 1911”, portrett av komponisten. 
Diameter: 29mm. Vekt: 8,6g. Referanse: Frogn 47, JA 53 
 
65 a forgylt bronse......................................................................150,- 
 

 
 
1912 ROALD AMUNDSEN 
I anledning Roald Amundsens (1872-
1927) erobring av Sydpolen i 1911. Han 
er kanskje en av de mest markante og 
omstridte av alle de norske polfarerne. 
Motiv advers: ”I FÆDRES SPOR FOR 
HJEM OG FOSTERJORD”, “ROALD 
AMUNDSEN”. Motiv revers: “17. 
MAI 1912” Gravør: Ivar Throndsen. 

Signatur: Throndsen.F. og Iv. Throndsen.F. på Amundsens jakkeslag og I.T. på sten på 
revers. Det er mulig dette kun forekommer på avslagene i sølv uten hempe. Opplag: 25 000. 
Diameter: 27mm. Vekt: Andre 6,5 - 6,7g. Referanser:  Frogn 48 - 48a - 48b, Støren og 
Holst 379, JA 56 
 
66 a sølv .....................................................................................900,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 dv aluminium med reversen til nr. 57.......................................Lieb. 
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1912 MICHELSEN OG STANG 
Christian Michelsen (1857-1925) og Oberst 
Georg Stang (1858-1907) var begge sentrale 
skikkelser under unionsoppløsningen. 
Oberst Stang var ansvarlig for den kjeden av 
festninger som ble oppført mot grensen til 
Sverige. Dette gjorde ham svært populær i 
kretser som ville oppløse unionen. I 1905 
var han kommandant ved Oscarsborg 

festning, men i årene 1900-1903 var han forsvarsminister. Michelsen var statsminister i 1905 
og sikret vedtaket om oppløsning av unionen i Stortinget 7. juni 1905. Han la senere sin 
prestisje i å vinne folkeavstemningen om kongedømmet. Motiv advers: “STATSMINISTER 
CHR. MICHELSEN 17. MAI 1912”, portrett forfra. Motiv revers: “OBERST GEORG 
STANG 17. MAI 1814”, portrett forfra. Diameter: 24mm. Vekt: 4,1g. Merknad: På 
bakgrunn av Th. Frogns notater i sin egen katalog, kan det virke som om medaljen er laget av 
Thorvald Olsen i Bergen. Den har likevel lite til felles med andre medaljer eller portretter vi 
kjenner fra denne mestergravøren, den er rett og slett for dårlig laget. På den annen side 
reklamerer D. Lindsæth det for en 17. mai-medalje i Bergens Tidende 13. mai 1912. Det er 
sjeldent det blir reklamert for 17. mai-medaljer i Bergen, byen hadde en større forkjærlighet 
for ”Maiblomsten” som dekorasjon, og det er lite trolig at det i 1912 var to ulike medaljer i 
salg. Denne medaljen kan legges til Bergen utelukkende fordi den har portrett av Michelsen 
på adversen, han er knyttet til Bergen, og fordi medaljen ikke nevnes i kildene for andre større 
byer. Samtidig må man være åpen for at medaljen kan ha vært laget i utlandet for salg i ulike 
byer.  Referanse: Frogn 49, JA 57 
 
67 a forgylt bronse......................................................................500,- 
 

 
1912 KRONPRINS OLAV 
Vi ser kronprinsen sittende på 
ponnien Muffit. Den var en gave til 
Olav ca. 1911 fra dronning Maud. 
Ponnien var forøvrig like gammel 
som Olav selv, den døde i 1938. 
Sitatet på reversen er av Henrik 
Wergeland. Medaljen er uten år, men 
motivet er etter fotografier fra ca. 
1911. Motiv advers: “KRONPRINS 
OLAV 17.MAI”, Olav til hest. 

Motiv revers: “GID 17DE MAI DEN VELSIGNTE BLANDT DAGE BESTANDIG MAA 
SKJÖNNERE VENDE TILBAGE HW” Diameter: 29mm. 
Referanse: Frogn 69, JA 58 
 
68 a bronse .................................................................................200,- 
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1913 IDRETT 
Teksten på adversen er en oversettelse 
av “Ludus propatria” - den 
internasjonale idrettsbevegelsens motto. 
På reversen er det Henrik Ibsen som er 
sitert. Motiv advers: “IDRÆT FOR 
FÆDRELANDET”, Myrons 
diskoskaster. Motiv revers: 
“MINDERS HÆRVAGT 
SEJERSTÆRK VOGT OG VÆRG OM 
FOLKETS VIRKE H. IBSEN 17DE 

MAI 1913”, riksvåpen over korslagte geværer og eikeløv. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur: THRONDSEN.F. Diameter: 27mm. Vekt: Sølv 7g, andre 6,3g. Referanser: 
Frogn 50 - 50a - 50b, Støren og Holst 384, JA 59 
 
69 a sølv .....................................................................................900,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 
 

1914 CHRISTIAN FREDERIK 
OG HAAKON VII  
Den første medaljen i en lang 
rekke for å feire 100-års jubileet 
til Grunnloven. Christian 
Frederik ble valgt til konge 17. 
mai 1814, men måtte forlate 
tronen allerede 10. oktober 
samme år. Han reiste til 
Danmark, hvor han var konge 
mellom 1839 og 1848. Kong 
Haakon VII ble kronet i 1906 og 

var konge fram til sin død i 1957. På reversen finner vi Werner Christie (1778-1849) og C. M. 
Falsen (1782-1830) var begge sentrale personligheter under utformingen av Grunnloven i 
1814. Falsens motto under arbeidet var "frihed, lighed og eiendom" - han var sterkt inspirert 
av den amerikanske grunnloven. Christie var også inspirert av utenlandske forbilder, særlig 
Frankrike og USA. Etter sin død ble Christie æret med den første statue som ble satt opp i 
Norge - utført av Borch. Motiv advers: “CHRISTIAN FREDERIK HAAKON VII”, portrett 
av kongene mot venstre. Motiv revers: “ENIG OG TRO TIL DOVRE FALDER”, 
“FALSEN”, “CHRISTIE” portretter, Eidsvoldsbygningen. Gravør: Ivar Throndsen. 
Signatur: THRONDSEN.F. på Haakons ordensbånd. Diameter: 31mm. Vekt: Andre: 8,7 - 
9,3g.  Referanser: Frogn 51 - 51a - 51b - 51c, Støren og Holst 397, JA 61 
 
70 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 axv forgylt sølv uten hempe.......................................................Lieb. 
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 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................100,- 
 bx forgylt bronse uten hempe...................................................Lieb. 
 c bronse .................................................................................100,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
1914 DURBAN  
Laget til Den norske Forening i Durban, Natalprovinsen, Sør Afrika. Motiv advers: 
“CHRISTIAN FREDERIK HAAKON VII”, portrett av kongene mot venstre. Motiv revers: 
“ENIG OG TRO TIL DOVRE FALDER”, “FALSEN”, “CHRISTIE” portretter, 
Eidsvoldsbygningen. “DURBAN” under. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: 
THRONDSEN.F. på Haakons ordensbånd. Diameter: 31mm. Referanser: Frogn 54 - 54a, 
Støren og Holst 398, JA 61A 
 
71 a sølv ..................................................................................... 8000 
 ax sølv uten hempe .................................................................... 250 
 b forgylt bronse...................................................................... 4000 
 
 
 

1914 GRIMSTAD 
Motiv advers: “CHRISTIAN 
FREDERIK HAAKON VII”, 
portrett av kongene mot 
venstre.  
Motiv revers: “17DE MAI 
1914 GRIMSTAD”, 
Grimstads byvåpen. Gravør: 
Ivar Throndsen. 
Signatur: THRONDSEN.F. 
på Haakons ordensbånd. 
Diameter: 31mm. Vekt: 

Andre 8,8g.. Referanser: Frogn 55, Støren og Holst 400, JA 61B 
 
72 a sølv ...................................................................................5000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................250,- 
 b forgylt bronse......................................................................500,- 
 bv forgylt bronse med byvåpen begge sider .............................Lieb. 
 c bronse .................................................................................800,- 
 d aluminium.........................................................................3000,- 
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1914 KRONPRINS OLAV 
Motiv advers: “KRONPRINS 
OLAV”, byste av prinsen i profil, 
blomster og tavle. 
Motiv revers: “ENIG OG TRO TIL 
DOVRE FALDER”, “FALSEN”, 
“CHRISTIE” portretter, 
Eidsvoldsbygningen. Gravør: 
Ivar Throndsen. Signatur: I.T. til 
høyre på revers. Diameter: 27mm. 

Referanser: Frogn 52 - 52a - 52b, Støren og Holst 399, JA 62 
 
73 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
 c bronse .................................................................................200,- 
 d aluminium...........................................................................150,- 
 
 

1914 GRUNNLOVSFADER 
FALSEN I 
Denne medaljen ble produsert allerede 
i 1904, men ikke brukt på det 
tidspunktet. I 1914 ble en del 
gjennomhullet og sydd på små flagg, 
som man så kunne bære på seg. Motiv 
advers: "GRUNNLOVENS FADER", 
portrett av Christian Magnus Falsen i 
profil mot høyre. Motiv revers: 

"CHRISTIAN MAGNUS FALSEN 17 MAI 1814", eikeblad og eikenøtter. Gravør: H. R. 
Bruun. Signatur: H.R.BRUUN på advers. Diameter: 28mm. Vekt: 7,5 - 8g. Variasjoner: 
Det finnes to typer hull på denne medaljen. Et stort for å feste en agraff (se neste nummer), og 
et lite for å sy på flagg. Det finnes to typer flagg. Referanser: Frogn 53 - 53a- 53b, Støren og 
Holst fig. 15 a og b 
 
74 ax sølv uten perforering ...........................................................250,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 bx forgylt bronse uten perforering............................................100,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
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1914 GRUNNLOVSFADER 
FALSEN II 
Enkelte medaljer ble levert med et 
pyntevedheng - s.k. agraff. Denne 
utgaven ble i følge Frogn forbeholdt 
17. mai-komiteens medlemmer.  
Motiv advers: "GRUNNLOVENS 
FADER", portrett av Christian 
Magnus Falsen i profil mot høyre. 
Motiv revers: "CHRISTIAN 
MAGNUS FALSEN 17 MAI 1814", 
eikeblad og eikenøtter. Agraff: 

"1814 PAX 1914" i sløyfe, hvit emalje. Sikkerhetsnål på baksiden. Gravør: H. R. Bruun. 
Signatur: H.R.BRUUN på advers. Diameter: 28mm. Vekt: 9,1 g (med agraff). Referanse: 
Frogn 53 c, JA 60 
 
75 a forgylt bronse......................................................................500,- 
 

 
1914 PRESIDENT CHRISTIE 
Motiv advers: "ALT FOR NORGE 
17. MAI 1814", Stortinget og 
riksvåpenet. Motiv revers: 
"PRESIDENT CHRISTIE 17. MAI 
1814". Gravør: J. Chr. Lauer. 
Signatur: J. CHR. LAUER. 
Diameter: 27mm. Vekt: 10,5g. 
Referanse: Frogn 56, JA 65 
 

 
 
76 a forgylt bronse......................................................................300,- 
 

 
1914 EIDSVOLDSBYGNINGEN 
I 
Motiv advers: "EIDSVOLD 17DE 
MAI 1814 - 1914",  
Eidsvoldsbygningen. Motiv 
revers: "NORGES 100 AARIGE 
GRUNNLOVSJUBILEUM 1814 
CHRISTIE-FALSEN 1914 
MICHELEN-BERNER-
LØVLAND". Diameter: 29mm. 
Vekt: 7,4g. Variasjoner: Finnes 
med 3 og 4 antenner på bygningen, 

dessuten med utbredt flagg. Referanse: Frogn 57, JA 66 
 
77 a forgylt bronse 3 antenner.....................................................200,- 
 ava forgylt bronse 4 antenner.....................................................200,- 
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 avb forgylt bronse med utbredt flagg .........................................300,- 
 
 
 

1914 EIDSVOLDSBYGNINGEN II 
Medaljen er utgitt til 17. mai-feiringen i 
Minnesota i de folkerike byene St. Paul og 
Minneapolis. Motiv advers: "EIDSVOLD 
NORGE 17DE MAI, 1814", 
Eidsvoldsbygningen. Motiv revers: 
"UNITED STATES OF AMERICA MAY 
17TH 1914", den amerikanske ørn over 
Norges riksvåpen, amerikansk og norsk 

flagg. Diameter: 24mm. Referanser: Frogn 
57B 

 
78 a bronse ...............................................................................1700,- 
 
1914 LØVE OG BAUTA 
Motiv advers: "17. MAI 1914", bauta med innskrift, løve hvilende foran. Motiv revers: 
"THE WHITEHEAD & HOAG CO. NEWARK, N.J.". Motiv agraff: "CHICAGO", 
skikkelse stående innenfor medaljong, byfasade og fakler.  Diameter: 31mm. 
Referanser: Frogn 57C, JA 63 
 
79 a forgylt bronse......................................................................Lieb. 
 

 
1915 CHRISTIAN MICHELSEN 
Motiv advers: "CHRISTIAN 
MICHELSEN", portrett mot høyre. 
Motiv revers: "IDAG SKAL INGEN 
NORDMANN FINDES SOM EI MED 
TAK HANS DAAD VIL MINDES 
17DE MAI 1915", Michelsen i liten 
seilbåt på opprørt hav. Gravør: Ivar 
Throndsen. Signatur: Iv. 
THRONDSEN til venstre på advers. 

Diameter: 27mm. Vekt: Andre 6,2 - 6,4g. Merknader: Finnes i avslag i sølv uten hempe. 
Referanser: Frogn 58 - 58a - 58b, Støren og Holst 410, JA 67 
 
80 a sølv .....................................................................................950,- 
 ax sølv med hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
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1915 TORDENSKIOLD 
Portrettet på adversen er etter et 
litografi av I.W. Tegner av et maleri av 
Horneman. Innskriften kan synes noe 
underlig - medaljen er med ganske stor 
sikkerhet prodsert i utlandet. Motiv 
advers: "TRUES VI AV VOLD OG 
FARE ENIG VI FORYARE 17. MAI 
1915 PETER TORDENSKIOLD", 
byste av Tordenskiold. Motiv revers: 

"FOR HJEM ØG FÆDRELAND", norsk panserskip, sannsynligvis ”Tordenskiold”. 
Diameter: 27mm. Vekt: 6,7g. Merknad: Medaljen er preget på krisemetall (bronse iblandet 
bly) og kan ofte fremstå som forsølvet. 
Referanse: Frogn 59, JA 68 
 
81 a forgylt bronse....................................................................1500,- 
 

 
1916 FEDRELANDET  
Sitatet er fra Elias Blix. Motiv 
advers: "LÆR AT ELSKE OG 
VÆRGE DIT LAND", kvinne 
og barn, riksvåpen.  Motiv 
revers: "GUD SIGNE VAART 
DYRE FEDRELAND OG LAT 
DET SOM HAGEN BLØMA 
17DE MAI 1916", eikeløvs- og 
laurbærkrans. Gravør: Ivar 
Throndsen. Signatur: 
THRONDSEN under på advers. 

Diameter: 31mm. Vekt: Andre: 9,0 - 9,8g. Variasjoner: Finnes med liten og stor signatur. 
Referanser: Frogn 60 - 60a, Støren og Holst 416, JA 69 
 
82 a sølv .....................................................................................950,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................200,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
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1917 RIKSVÅPEN 
Denne medaljen er, som med så 
mange andre av medaljene fra disse 
årene, solgt til inntekt for sjømennene. 
Motiv advers: "ENIGHED GIR 
STYRKE DEN ER SOM RINGEN 
OM LANSEN DEN FORUDEN ER 
KRAFTEN INGEN", riksvåpen. 
Motiv revers: "17DE MAI 1917", 
eikeløvs- og laurbærkrans. Diameter: 

27mm.  Vekt: Andre 5,6 - 6,6g. Referanser: Frogn 61 - 61a - 61b, Støren og Holst 429, JA 
70 
 
83 a sølv .....................................................................................950,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................100,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 

 
1919 FEDRELANDET  
Motiv advers: "DIT FÆDRELAND 
ALTID ER STORT NOK FOR DIG 
BLIV DU BARE STOR NOK FOR 
FÆDRENELANDET!", kvinne og 
barn, riksvåpen. Motiv revers: 
"NORSKE MAND I HUS OG HYTTE 
TAK DIN STORE GUD LANDET 
VILDE HAN BESKYTTE SKJØNDT 
DET MØRKT SAA UD", "1914-
1918", "17DE MAI 1919", 

Eidsvoldsbygningen og riksvåpenet. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: I.T. Diameter: 
27mm. Vekt: Andre 6,0 - 6,4g. Referanser: Frogn 62 - 62a - 62b, Støren og Holst 446, JA 71 
 
84 a sølv .....................................................................................900,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................250,- 
 c bronse .................................................................................250,- 
 d aluminium...........................................................................150,- 
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1920 FEDRELANDET  
Medaljen var opprinnelig 
foreslått som en minnemedalje 
over dem som hadde deltatt i 
sjønøytralitetsvernet og 
handelsflåten under 
verdenskrigen 1914-1918. 
Initiativtageren var 
kommandørkaptein Scott-
Hansen. ”Imidlertid kom hr. 
Scott-Hansen til at reise 
udenbys, hvorved tanken om 

erindringsmedaljen ikke blev realisert” står det i Aftenposten 8. mai 1920. ”Men da man nu 
hørde en modell til medalje færdig, besluttede man at benytte denne til aarets 17de mai-
medalje.” Motiv advers: "MED TAK OG HÆDERSPRIS VI SMYKKE DE MÆND DER 
VÆRNET OM VOR LYKKE IGJENNEM KRIGENS TUNGE TID", kvinneskikkelse med 
to menn. Motiv revers: "17DE MAI 1920", riksvåpen. Gravør: Ivar Throndsen. Signatur: 
Iv. T. Diameter: 31mm. Variasjoner: Finnes også med signatur I.T. Referanser: Frogn 63 - 
63a - 63b, Støren og Holst 456, JA 72 
 
85 a sølv .....................................................................................950,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................300,- 
 c bronse .................................................................................250,- 
 d aluminium...........................................................................150,- 
 

1921 JOHN LUND 
Denne medaljen  kan med sikkerhet 
knyttes til Bergen. John Lund var en 
ekte bergenspatriot som etter 30 års 
fartstid i bystyret - bl.a. 3 år som 
ordfører - satt noen år på Stortinget. 
Han var bl.a. president i Lagtinget i 
årene 1893-1900. Sitatet på reversen 
av denne medaljen er fra John Lund 
som også skal ha sagt at 17. mai-
feiringen i Bergen var den største 

gleden han opplevde. Motiv advers: " 17. MAI 1921 ATTER ER DAGEN OPPRUNDEN 9. 
OKT 1842 JOHN LUND 8. JAN 1913", byste av John Lund. Motiv revers: "17. MAI 1814 
MED FREDENS AAND GAAR VI I HAAND KNYTTER NORGE SAMMEN MED 
USLIDELIGE BAAND", laurbær. Diameter: 28mm. Merknad: Det er mulig denne 
usignerte  medaljen er gravert av Thorvald Olsen eller en annen ansatt i hans firma, men 
medaljen har lite til felles med andre medaljer signert Th. Olsen. Referanse: Frogn 64, JA 73 
 
86 a forgylt bronse......................................................................700,- 
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1922 JOHN LUND 
Motiv advers: " 17. MAI 1922 
ATTER ER DAGEN OPPRUNDEN 
9. OKT 1842 JOHN LUND 8. JAN 
1913", byste av John Lund. Motiv 
revers: "17. MAI 1814 MED 
FREDENS AAND GAAR VI I 
HAAND KNYTTER NORGE 
SAMMEN MED USLIDELIGE 
BAAND", laurbær. Diameter: 
28mm. Merknad: Det er mulig 

denne usignerte medaljen er gravert av Thorvald Olsen eller en annen ansatt i hans firma, men 
medaljen har lite til felles med andre medaljer signert Th. Olsen. Referanse: JA 73A 
 
87 a forgylt bronse....................................................................3000,- 
 
 

1923 NORSK IDRETT I 
Motiv advers: "17. MAI", Myrons 
diskoskaster. Motiv revers: "FOR 
NORGES IDRÆT". Gravør: Halfdan 
Rui. Diameter: 25mm. 
Referanse: Frogn 67, JA 104 
 
 
 
 
 

88 a aluminium.............................................................................50,- 
 
 

1927 HENRIK WERGELAND 
Årene 1827 og 1927 kan egentlig ikke 
forbindes direkte med Henrik Wergeland. 
Medaljen er heller ingen minnepregning 
for det første 17. mai-toget. Men 17. mai 
1827 hadde Stortinget hatt den første 
offisielle minnehøytidelighet for 
Grunnloven av 1814. Kong Carl XIV 
Johan likte det dårlig, og året etter sørget 
han selv for å være tilstedet i Christiania 

17. mai. I anledning dagen ga han Stortingets presidentskap en reprimande, og feiringen av 
dagen var relativt undertrykt i Christiania til Carl XIV Johan døde i 1844. På den annen side 
var feiringen av 17. mai langt mer livlig i Trondheim 17. mai. Der hadde man de første 17. 
mai-togene allerede på 1820-tallet. Matthias Conrad Peterson var primus motor og 
initiativtaker til togene. Selv om han opprinnelig var fra Danmark brukte han straks sine 
posisjoner som redaktør for Adresseavisen (fra 1795) og medlemskapet i klubbene 
"Harmonien" og "Borgerklubben" å tale frihetens og altså grunnlovens sak. For ham var 17. 
mai-toget en måte "å gjøre oppmærksom paa constitusjonens hellighed, og paa dens vigtighed 
for oss alle". Rui kunne nok med fordel ha valgt hans profil som portrett på denne medaljen. 
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Motiv advers: "HENRIK WERGELAND 1827 17. MAI 1927", portrett av Henrik 
Wergeland etter tegning av J. Rasch. Motiv revers: "ENIGE OG TRO TIL DOVRE 
FALLER", Eidsvoldsbygningen. Gravør: Halfdan Rui. Signatur: H. RUI. Opplag: 7035. 
Diameter: 25mm.  
Referanse: Frogn 65 - 65a, JA 74 
 
89 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b aluminium...........................................................................100,- 
 

 
1927 NORSK IDRETT II 
Motiv advers: "17. MAI", Norges 
Idrettsforbunds merke - to norrøne 
skikkelsen som gir hverandre handslag. 
Motiv revers: "FOR NORGES 
IDRETT", krans. Gravør: Halfdan Rui 
– Tostrup. Diameter: 25mm. 
Referanse: Frogn 68, JA 105 
 
 
 

90 a forgylt bronse......................................................................150,- 
 b aluminium...........................................................................100,- 
 
 

1931 KRONPRINSPARET 
En medalje som ble laget for Vest-
Opplands Friidrettskrets i 1931. Medaljen 
ble også preget i 1932. Motiv advers: 
"MÄRTA OLAV", på bånd. Portretter av 
Olav og Märta, rose bak. Motiv revers: 
"17. MAI VELSIGNET BLANDT DAGE 
DER ALTID SKJØNNERE VENDER 
TILBAGE", norsk flagg. Gravør: 
Halfdan Rui. Signatur: H. RUI. Opplag: 

2000. Diameter: 25mm. Variasjoner: Skal finnes med signauren H. Rui F.  Referanse: 
Frogn 66 - 66a, JA 75 
 
91 a sølv ...................................................................................1000,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................200,- 
 b aluminium...........................................................................100,- 
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1932 BJØRNSTJERNE 
BJØRNSON 
Motiv advers: 
"BJØRNSTJERNE 
BJØRNSON 1832.1932", 
portrett mot høyre. Motiv 
revers: "JA, VI ELSKER 
DETTE LANDET 17. MAI 
1932", landskap. Gravør: 
Edvard Eriksen. Signatur: 
Edv. Eriksen. Variasjoner: 
Innskriften på adversen finnes 

med antikva- og stolpeskrift. Diameter: 31mm. Referanse: JA 76. 
 
92 a sølv ...................................................................................2700,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b forgylt bronse......................................................................150,- 
 c bronse .................................................................................150,- 
 cx bronse uten hempe ..............................................................Lieb. 
 d aluminium...........................................................................100,- 
 
 
 

1935 MOR NORGE  
Motiv advers: "17 MAI 1935", 
kvinne med norsk flagg. Motiv 
revers: "NORGE", furu. 
Gravør: Edvard Eriksen. 
Diameter: 31mm.  
Referanse: JA 77 
 
 
 
 

 
 
93 a sølv ...................................................................................2500,- 
 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 ay sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b aluminium...........................................................................350,- 
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1945 HAAKON VII 
Motiv advers: "HAAKON VII 
NORGE KONGE", portrett mot 
venstre. Motiv revers: "17. MAI 
1945", monogram av H7 og V. 
Gravør: Halfdan Rui. Signatur: H. 
RUI. Diameter: 27mm. Opplag: 
Forgylt bronse: 2257, bronse 1300. 
Referanse: JA 78 
 
 

 
94 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 b forgylt bronse......................................................................100,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
 
 
1946 NASJONALHJELPEN I 
De tre følgende medaljene er utgitt av Nasjonalhjelpen og inntektene skulle gå til sjøfolkenes 
velferd. Motiv advers: "NASJONALHJELPEN TIL FRIHEDSKAMPENS OFRE", anker i 
hjerte. Motiv revers: "VÅR SJØMANNSSTAND EN HEDER FOR SITT LAND 17. MAI 
1946". Pregested: Otto Torjussen i Oslo. Utgiver: Nasjonalhjelpen. Opplag: 300 000. 
Referanse: JA 79 
 
95 a sink .......................................................................................20,- 
 
1946 NASJONALHJELPEN II 
Motiv advers: "NASJONALHJELPEN", anker i hjerte. Motiv revers: "VÅR 
SJØMANNSSTAND EN HEDER FOR SITT LAND 17. MAI 1946". Merknad: Denne 
medaljen skiller seg fra nr. 96 ved at den har små typer i omskriften og femtaggede stjerner.  
 
96 a sink .......................................................................................20,- 
 
1946 NASJONALHJELPEN III 
Motiv advers: "NASJONALHJELPEN", anker i hjerte. Motiv revers: "VÅR 
SJØMANNSSTAND EN HEDER FOR SITT LAND 17. MAI 1946". Merknad: Store typer i 
omskriften på adversen og firetaggede stjerner skiller denne fra nr. 95. 
 
97 a sink .......................................................................................20,- 
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1948 JA VI ELSKER I 
Motiv advers: "17DE MAI 1948 JA, 
VI ELSKER DETTE LANDET.", 
korslagte flagg. Motiv revers: "JEG 
VIL VERGE MIT LAND JEG VIL 
BYGGE MIT LAND", krans av 
klokkeblomster. Diameter: 26mm. 
Merknad: Tidligere er denne medaljen 
tillagt H. Rui. Det finnes ikke spor av 
denne i opptegnelsene etter H. Rui. 
Referanse: JA 81 

98 ax sølv uten hempe ..................................................................150,- 
 b messing...............................................................................150,- 
 bx messing uten hempe ............................................................150,- 
 c aluminium.............................................................................50,- 
 
 

1948 JA VI ELSKER II 
Denne utgaven er uten årstall og har 
signaturen T.O. Motiv advers: "17DE 
MAI JA, VI ELSKER DETTE 
LANDET", korslagte flagg. Motiv 
revers: "JEG VIL VERGE MIT LAND 
JEG VIL BYGGE MIT LAND", rosetter. 
Signatur: T.O. mellom flaggene. 
Gravør: T. Omholt. Diameter: 26mm. 
Variasjoner: Finnes med rosetter og 
sirkler. Referanse: JA 81A 

 
99 a aluminium.............................................................................50,- 
 

 
1948 PORSGRUNN BYVÅPEN 
Motiv advers: "17. MAI KOMITE", Porsgrunns byvåpen. Motiv 
revers: "H.RUI". Gravør: Halfdan Rui. Signatur: H.RUI. 
Merknad: Denne medaljen er preget i 1948, 1949 og 1950. 40 stk er 
laget med bånd og sikkerhetsnål. Opplag: 115. Merknad: Alle 
tidligere medaljekataloger, salgslister og auksjonskataloger har 
beskrevet denne medaljen som en sølvmedalje. Dokumentasjonen 
fra 17. mai-komitéen i Porsgrunn og Halfdan Ruis egne opptegnelser  
viser at dette har vært feil. Medaljen er svært godt forsølvet og vitner 
om det solide handverket til gravøren Halfdan Rui. Jeg mener at 

dette faktum må reflekteres i prisen på medaljen. Derfor har jeg også satt den betydelig lavere 
enn hva man tidligere har solgt og kjøpt medaljen for. Likevel vil jeg understreke at det er 
markedet som bestemmer den reelle prisen på medaljen. Referanse: JA 80 
 
100 a forsølvet messing.................................................. 100,- 
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1950 MOR OG BARN 
Laget til 17. mai-feiringen i Tønsberg for å 
samle inn penger til et monument over de falne 
fra byen under okkupasjonen. Motiv advers: 
”TIL MINNE OM KRIGENS OFRE I 
TØNSBERG”, Gustav Vigelands skulptur ”Mor 
og barn”. Motiv revers: ”SIGILVM 
BVRGENSIVS TVNSBER+”, Tønsberg bys 
våpen. Størrelse: 22 mm. Produsent: Th. 

Marthinsen. 
 
101 a messing...............................................................................100,- 
 

 
1954 EIDSVOLDJUBILEUM 
Motiv advers: "EIDSVOLD 1814-1954", 
Eidsvoldsbygningen. Motiv revers: "ENIG 
OG TRO TIL DOVRE FALLER NORGES 
GRUNNLOV 140 ÅR 17. MAI 1954", 
lenkering. Gravør: Øivind Hansen. 
Signatur: Ø.H. Referanse: JA 82 
 
 
 

102 ax sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b aluminium...........................................................................100,- 

 
 

1957 GISLE SKOLEKORPS 
Motiv advers: "MUSIKKRETSEN 
EKKO DRAMMENSFJ.OMEGN", 
harpe. Motiv revers: "GISLE 
SKOLEKORPS 17. MAI 1957" 
Gravør: Halfdan Rui. Opplag: 25. 
Referanse: JA 106 
 
 
 

 
103 a messing...............................................................................100,- 
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1958 KONG OLAV V 
I anledning den nye kongen - Olav V. 
Motiv advers: "OLAV V NORGES 
KONGE", portrett av Olav V. Motiv 
revers: "ALT FOR NORGE 17. MAI 
1958", Norges kongekrone. Gravør: 
Øivind Hansen. Signatur: Ø.H. 
Diameter: 28mm. Produsent: Den 
kongelige Mynt. Referanse: JA 83 
 
 

104 ax sølv uten hempe DKMs merke i randen.................................50,- 
 b messing...............................................................................100,- 
 
1961 ABILDSØ GUTTEMUSIKKORPS 
Disse medaljene ble laget for nye medlemmer i skolekorpset det første året de marsjerte i 17. 
mai-toget i Oslo. Slike ”førsteårsmedaljer” er vanlige i korpsbevegelsen, men Abildsø er en 
av de få korpsene som har laget slike medaljer til 17. mai-feiringen.  Advers: ”ABILDSØ 
SKOLES GUTTEMUSIKKORPS”. Revers: Innskrift. Gravør: Halfdan Rui. Diameter: 27 
mm.  
 
105 a 17. mai 1961 20 stk i messing .............................................100,- 
 b 17. mai 1962 20 stk i messing .............................................100,- 
 c 17. mai 1963 27 stk i messing .............................................100,- 
 d 17. mai 1964 16 stk i messing .............................................100,- 
 
1965 ABILDSØ MUSIKKORPS 
Advers: ”ABILDSØ SKOLES MUSIKKORPS” Revers: Innskrift. Gravør: Halfdan Rui. 
Diameter: 27 mm.  
 
106 a 17. mai 1965 18 stk i messing .............................................100,- 
 b 17. mai 1966 38 stk i messing .............................................100,- 
 c 17. mai 1967 32 stk i messing .............................................100,- 
 d 17. mai 1968 14 stk i messing .............................................100,- 
 e 17. mai 1969 25 stk i messing .............................................100,- 
 f 17. mai 1970 20 stk i messing .............................................100,- 
 g 17. mai 1971 12 stk i messing .............................................100,- 
 h 17. mai 1974 20 stk i messing .............................................100,- 
 i 17. mai 1975 15 stk i messing .............................................100,- 
 j 17. mai 1976 22 stk i messing .............................................100,- 
 k 17. mai 1977 messing..........................................................100,- 
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1977 BOLTELØKKAS 
SKOLEKORPS 
Motiv advers: "BOLTELØKKAS 
SKOLES MUSIKKORPS ST.1951", 
bronsealderlur og skjold. Motiv revers: 
"HAMBURG 17. MAI 1977". Gravør: 
Halfdan Rui. Opplag: 45. Diameter: 
27 mm. 
 
 
 

 
107 a messing...............................................................................100,- 
 b 17. mai 1970 24 stk i messing .............................................100,- 
 
 
 
Nr. 108-113 er reservert 
 
 
 
1989 FOLKETOGET 
Medaljen gjaldt som inngangstegn til Brostensballet på Frithjof Nansens plass i Oslo. Motiv 
advers: Folketog på Karl Johan. Motiv revers: "17. MAI 1989". Medaljør: Kari Rolfsen. 
Signatur: Kari Rolfsen. Utgiver: Oslo Kommune. Produsent: Sporrong AS. Opplag: 50 
000. Referanse: JA 85 
 
114 a nysølv ...................................................................................50,- 
 
 
 
1989 JA, VI ELSKER 
Motiv advers: "ENIG OG TRO TIL DOVRE FALLER NORGES GRUNNLOV", 
fjellformasjon.Motiv revers: "JA, VI ELSKER DETTE LANDET SOM DET STIGER 
FREM UROPPFØRT 17. MAI 1864", noter. Gravør: Ingrid Austlid Rise. Signatur: I.A.R. 
Utgiver: Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den Kongelige Mynt. Opplag: Gull 30, sølv 
500 og 20 000 i tambak/bronse. Diameter: 27mm. Merknad: Gullmedaljen er preget i 
585/1000 fint gull. De senere gullmedaljene ble preget i 917/1000 fint gull. Referanse: JA 86 
 
115 a gull ...................................................................................1500,- 
 b sølv .....................................................................................200,- 
 c bronse ...................................................................................50,- 
 d tambak ..................................................................................50,- 
 
 
 
1990 IVAR THRONDSEN 
Motiv advers: "IVAR THRONDSEN 1853-1932 MYNTGRAVØR 1879-1926", portrett mot 
venstre. Motiv revers: "NASJONALDAGENS MEDALJER 1884-1920 17. MAI 1990", 
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motivet er fra Throndsens medalje fra 1896. Gravør: Øivind Hansen. Signatur: Ø.H. 
Utgiver: Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den Kongelige Mynt. Opplag: Gull 50, sølv 
600, patinert bronse 200 og tambak 20 000. Utgavene i 70 mm er preget i 100 nummererte 
eksemplarer. Diameter: 27mm. Referanse: JA 87 
 
116 a gull ...................................................................................1500,- 
 b sølv .....................................................................................200,- 
 bx sølv uten hempe 70 mm ......................................................300,- 
 c bronse .................................................................................100,- 
 cx bronse uten hempe 70 mm...................................................150,- 
 d tambak ..................................................................................50,- 
 
 
 
1991 SKOLEKORPSENE 
Motiv advers: "SKOLEKORPSENES PIONERER 17. MAI 1991", skolekorps. Motiv 
revers: "SKOLEKORPSBEVEGELSEN BLE STARTET AV WILLIAM FARRE VED 
OPPRETTELSEN AV MØLLERGATEN SKOLES GUTTEKORPS I KRISTIANIA 1901 
NORGES MUSIKERFORBUND". Gravør: Øivind Hansen. Signatur: Ø.H. Utgiver: 
Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den Kongelige Mynt. Opplag: Sølv 300. Diameter: 
27mm. Variasjoner: Ca. 30 stk ble ved en feil preget uten myntmerke. Ingen ble lagt ut for 
salg. Referanse: JA 88 
 
117 a sølv .....................................................................................200,- 
 b tambak ..................................................................................50,- 
 bv tambak uten myntmerke ......................................................200,- 
 
 
 
1992 KONGEPARET 
Motiv advers: "KONG HARALD V OG DRONNING SONJA", portretter mot venstre. 
Motiv revers: "ALT FOR NORGE 17. MAI 1992", norges kongekronge og storkorskjedet av 
St. Olavs orden. Gravør: Øivind Hansen. Signatur: Ø.H. Utgiver: Kongsberg Myntklubb. 
Produsent: Den Kongelige Mynt. Opplag: Gull 7 og sølv 600. Diameter: 27mm. 
Referanse: JA 89 
 
118 a gull ...................................................................................3000,- 
 b sølv .....................................................................................200,- 
 c tambak ..................................................................................50,- 
 
 
 
1993 THOR HEYERDAHL 
Motiv advers: "THOR HEYERDAHL 17. MAI 1993", portrett mot venstre. Motiv revers: 
"EN VERDEN UTEN GRENSER", verdenskart og Heyerdahls signatur. Gravør: Danuta 
Haremska. Signatur: Monogram. Utgiver: Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den 
Kongelige Mynt. Opplag:  Sølv 600. Diameter: 27mm. Referanse: JA 90 
 
119 a sølv .....................................................................................200,- 
 b tambak ..................................................................................50,- 
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1994 SØNNER AV NORGE 
Motiv advers: "SØNNER AV NORGE NORGES KRONEDE NASJONALSANG 1820-
1864". Motiv revers: "MELODI CHRISTIAN BLOM TEKST: HENRIK ANKER 
BJERREGAARD 17. MAI 1994". Gravør: Erling Sylte. Utgiver: Kongsberg Myntklubb. 
Produsent: Den kongelige Mynt. Opplag: Sølv 400. Diameter: 27mm. Referanse: JA 91 
 
120 a sølv .....................................................................................200,- 
 b tambak ..................................................................................50,- 
 
 
1995 TRE KONGER 
Motiv advers: "HAAKON VII OLAV V HARALD V ALT FOR NORGE", portrett av de tre 
kongene. Motiv revers: "NORGES KONGER I KRIG OG FRED 1945 17. MAI 1995". 
Gravør: Øivind Hansen. Signatur: Ø.H. Utgiver: Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den 
Kongelige Mynt. Opplag: Gull 7 og sølv 800. Diameter: 27mm. Merknad: Noen få 
eksemplarer i tambak er preget i proof kvalitet. Referanse: JA 92 
 
121 a gull ...................................................................................3000,- 
 b sølv .....................................................................................200,- 
 c tambak ..................................................................................50,- 
 cv tambak preget med polerte stempler på polerte blanketter ...300,- 
 
 
1996 TRYGVE LIE 
Motiv advers: "1896 TRYGVE LIE FNS GENERALSEKRETÆR 1946", portrett. Motiv 
revers: "17. MAI 1996", symbolsk abstrakt fremstilling. Gravør: Ingrid Austlid Rise. 
Signatur: IAR monogram. Utgiver: Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den Kongelige 
Mynt. Opplag: Sølv 200 og tambak 22 000. Diameter: 27mm. Referanse: JA 93 
 
122 a sølv .....................................................................................200,- 
 b tambak ..................................................................................50,- 
 
 
1997 OLE HANSEN 
Barnetogene er det vi i dag først og fremst forbinder med 17. mai-feiringen. Initiativtageren til 
disse togene var Ole Hansen. På begynnelsen av 1860-årene gikk Bjørnstjerne Bjørnson og 
Ole Hansen gjennom slottsparken og Bjørnson ytret hjertesukket som er gjengitt på baksiden 
av denne medaljen. ”Vi kan jo begynne med Qvams skole” repliserte Ole Hansen som var 
lærer på skolen. I 1870 gikk altså det første ”smaagutternes tog” på frihetsdagen. Jentene 
fulgte etter i 1889. Motiv advers: "OLE HANSEN 1827-1910 17. MAI 1997 
BARNETOGETS FAR", portrett forfra. 
Motiv revers: "Om bare hvert barn i Norge kunne ha sitt eget flagg og bære det i et barnetog 
17. mai ville frihetstanken og fedrelandskjærligheten best kunne vekkes". Gravør: Erling 
Sylte. Signatur: E. Sylte. Utgiver: Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den Kongelige Mynt. 
Diameter: 27mm. Referanse: JA 94 
 
123 a sølv .....................................................................................200,- 
 b kobbernikkel .........................................................................50,- 
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1998 KRONPRINS HAAKON 
Motiv advers: "HAAKON NORGES KRONPRINS 17. MAI 1998", portrett av kronprinsen. 
Motiv revers: Norges prinsekrone. Gravør: Øivind Hansen. Signatur: Ø.H. Utgiver: 
Kongsberg Myntklubb. Produsent: Den kongelige Mynt. Diameter: 27mm. 
Referanse: JA 95 
 
124 a sølv .....................................................................................200,- 
 b aluminium.............................................................................50,- 
 
 
2000 THAILAND 
Motiv advers: "HARALD OG DRONNING SONJA", advers som 1992. Motiv revers: 
"DEN NORSKE KOLONIEN I THAILAND 17. MAI 2000", scene fra kong Chulalongkorns 
besøk i Norge. Gravør: Øivind Hansen. Signatur: Ø.H. Utgiver: Oslo Mynthandel. 
Produsent: Den kongelige Mynt. Opplag: Gull 10, sølv 100, kobbernikkel 2000 og kobber, 
tambak og aluminium i 500 hver. Diameter: 27mm. Merknad: Finnes i avslag uten hempe til 
bruk i myntbrev. Referanse: JA 96 
 
125 a gull ...................................................................................3000,- 
 b sølv ...................................................................................450,-* 
 c kobber...............................................................................125,-* 
 d kobbernikkel .....................................................................125,-* 
 e tambak ..............................................................................125,-* 
*) Utgivelsespriser 
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Systematikk 
 
Katalogen har sin egen systematikk. Det har også denne.  

Alle medaljene er ordnet kronologisk. Medaljene har fått sitt eget 
hovednummer angitt med tall fra ”1” til ”125”. Metallvarianter har ikke egne 
hovednummer, men er ordnet under et sekundært nummer angitt med en bokstav 
fra ”a” til ”e”. Dersom medaljene er utgitt uten hempe er den katalogisert med 
en ”x”. Slike avslag uten hempe som beviselig er etterpregninger eller 
”restrikes” er katalogisert med en ”y”. Varianter i utseende er katalogisert med 
”v”. 
 
Eksempel 
Dette betyr for eksempel at katalogens nr. 56, Ivar Throndsens medalje fra 1907 
er katalogisert slik: 56a er medaljen med hempe i sølv, 56ax er medaljen i sølv 
uten hempe og 56ay er medaljen i sølv som restrike fra Den Kongelige Mynt. 
56b er forgylt bronse osv. 56ev er medaljen i aluminum med stjerner på 
adversen og revers blank.  
 
Konkret 
56  = Hovednummer. 
a = Metallvariant. 
x = Metallvariant uten hempe. 
y = Metallvariant uten hempe, restrike. 
v = Variasjon i utseende. 
100,- = Antatt omsetningsverdi. 
Lieb. = Omsetningsverdi kun mulig å fastsette på auksjon.  
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Norsk medaljehistorie 
 

på 
 
 
 

 

http://home.chello.no/~kvist/index.htm 
 

 
 
 
 
 

Kataloger – artikler – beskrivelser! 
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Kjetil Kvist har med 2. utgave av denne katalogen på nytt gitt alle mynt- og 
medaljesamlere i Norge et svært etterlengtet redskap. 
  
Denne katalogen er den mest komplette og korrekte oversikten over 17. mai-
medaljer som er utgitt. Den gir samleren en mengde informative opplysninger 
om samtlige medaljer fra 1881 og frem til i dag. All informasjon er oversiktlig 
organisert og det er lagt vekt på brukervennlighet og enkelhet slik at samleren 
lett kan finne frem til riktig årstall og katalognummer for sine 17. mai-medaljer. 
Medaljene blir også behørig beskrevet og inkluderer informasjon om motiv, 
gravør, diameter, vekt, opplag og om eventuelle variasjoner på medaljene som er 
utgitt så langt. 
 
En rekke endringer har skjedd i denne katalogen siden 1. utgave. 2. utgave er 
den mest komplette katalogen over 17. mai-medaljer som er utgitt. Nesten 450 
ulike varianter er listet opp i katalogdelen. Flere nye medaljer er katalogisert for 
første gang. Alle medaljer er prissatt, eller har en sjeldenhetsgrad. Nye kilder er 
blitt undersøkt, og i den historiske innledningen, så vel som under enkelte 
medaljer er det ført opp tidligere ukjente fakta om bakgrunn og opplag.  
 
Kjetil Kvists katalog vil være et viktig referanseverk for samlere i mange år 
fremover. 
 
Kjetil Kvist (f.1969) er Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo, med vekt på historie og filosofi. 
Han har gjort seg kjent i utallige myntforeninger på Østlandet med sine mange 
foredrag fra numismatikkens mangfoldige verden. Kjetil Kvist har også skrevet flere artikler 
for blant annet Norsk Numismatisk Forenings tidsskrift, Samler & Antikkbørsen og 
amerikanske The Celator. For tiden sitter han i redaksjonen for NNF-nytt – Norsk 
Numismatisk Forenings tidsskrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


