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E
nligt rådande numismatisk 
forskning kan uppkomsten av 
en dukatprägling i Strassburg 

förläggas till början av 1630-talet. 1 
Anledningen till att man slog dessa 
mynt ska ha varit ett krav från svensk-
arnas sida år 1633, som gick ut på att 
Strassburg skulle betala ut dukater 
till de svenska trupperna i sydvästra 
Tyskland. 2 

Även om forskningen är av den 
bestämda uppfattningen, att dessa 
guldmynt sannolikt slogs med svens-
ka stampar tillverkade i staden, så 
har man hittills inte entydigt kunnat 
fastställa vilka präglingar det kan ha 
rört sig om. 3 Ahlström et al. (1980) 
tar i alla händelser i sin katalog upp 
en dukat med okänd myntort. 4 Detta 
mynt (ig. 1) ska här behandlas mera 
ingående.

Frågeställning
Här ska vi undersöka om den ifrå-
gasatta svenska dukaten med årtalet 
1632 kan ha präglats i Strassburg. 

En sådan koppling mellan svensk-
slagna dukater och staden Strassburg 
såg tidigare Hans-Jürgen Ulonska 
som en möjlighet. Vid sitt försök att 
säkerställa präglingsorten för denna 
dukat såg han också Strassburg som 
tänkbar ort. Men med hänvisning till 
bristen på skritligt källmaterial kom 
han dock fram till att – trots vissa tvi-
vel – hansestaden Hamburg kanske 
vore mera sannolik. 5 

Baserande på skritliga källor kom-
mer författaren nu att ånyo behandla 
problemet rörande var dukaten från 
1632 är slagen.

Källmaterial
För att komma någon vart med pro-
blemet har handlingar i Strassburgs 
stadsförvaltnings arkiv studerats och 
aktuella, samtida mynt från staden 
har dragits fram i ljuset och jämförts 
med uppgiter om dukatprägling åren 
1632 och 1633. Vidare har förfat-
taren letat eter ytterligare informa-
tion, som kunde syta på just dessa 
dukater. Tyvärr har handlingar från 
stadens råd som berör myntverket i 
Strassburg inte bevarats. 

Vad beträfar dukatpräglingen 
får vi gå till de böcker som innehål-
ler rådsbeslut av Strassburgs XV-råd 
(Femtonmannaråd). 6 Med undantag 
för åren 1646 och 1651 är alla rele-
vanta rådsböcker mellan 1632 och 
1640 och från 1645 till 1649 bevarade 
och står till forskningens förfogande. 
Dessutom har vi avtal slutna mellan 
staden och kungariket Sverige, som 
kunnat utnyttjas. 7 

Under den tid det här är fråga om 
innehades befattningen som mynt-
mästare i Strassburg av Johann Herr-
mann (cirka 1580-1636; myntmäs-
tare 1622-1634) och Johann Casimir 

Herrmann (cirka 1619-1673, mynt-
mästare 1634-1671). 8 Mynt från Jo-
hann Hermanns ämbetstid jämfördes 
vad beträfar bitecken med vår aktu-
ella dukat (ig. 1-2).

Staden Strassburg och Sverige
Strassburgs rådsböcker nämner för 
första gången Sverige i början av år 
1632, då svenska trupper trängde in 
i Elsass. 9 Samma år, då 10 000 man 
svenska trupper kommit in i Elsass, 
slöts ett förbund mellan Strassburg 
och Sverige. I detta fördrag överlät 
Gustav II Adolf – företrädd av fält-
marskalken Gustaf Horn (1592-1657) 
– alla områden och rättigheter, som 
biskopsstitet Strassburg innehat, till 
staden och XV-rådet. 10 I detta för-
drag nämns ingenting om att staden 
skulle betala någon form av kontribu-
tion till Sverige. Detsamma gäller det 
andra fördraget från april 1633, i vil-
ket stadens nyförvärvade rättigheter 
bekrätas av Sverige. 11 

På grund av det svenska nederlaget 
i slaget vid Nördlingen 1634, då Elsass 
återerövrades av de kejserliga trup-
perna, drog sig de sista svenska trup-

Gustav II Adolfs dukat från 
Strassburg (Strasbourg)

Av Martin Ulonska

1. Gustav II Adolf, dukat 1632, slagen i Strassburg. 
Myntkabinettet vid Staatliche Museen zu Berlin, objektnr 18243889. Skala 2:1.

foto: reinhard saczewski.
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perna tillbaka till fästningen Benfeld 
(cirka 25 km sydväst om Strassburg). 12 
Denna truppstyrka förblev på plats in 
på år 1650 och erhöll åren 1648-1650 
inkvarterings- och kontributionsbi-
drag från staden Strassburg. 13

Dukaten från Strassburg med 
Gustav II Adolfs porträtt
En anteckning i rådsboken från 
Strassburg 16 mars 1633 innehåller 
den första notisen om det svenska 
kravet på prägling av dukater. 14 Ef-
tersom staden inte innehade rätten 
att slå dukater (men väl guldgyllen), 
och man inte kunde inna någon legal 
grund för en sådan prägling, bad sta-
den tills vidare om betänketid. 15

Eter ännu en skrivelse med krav 
på dukatprägling från svenskt håll gav 
staden eter den 14 december 1633. 
Samma dag framvisade myntmästa-
ren i staden, Johann Hermann, för 
XV-rådet sin provprägling med den 
posthuma kungabilden. 16 Härav kan 
man dra slutsatsen att staden sanno-
likt mellan mars och december 1633 
förberett sig på att man eter en för-
nyad framställning från svenskarnas 
sida skulle vara tvungen att ge eter. 
Någon hänvisning till sådana förbere-
delser kan emellertid inte återinnas i 
rådsböckerna eller i några akter som 
rör myntning.

XV-mannarådet behandlade lika-
så den 14 december en följdfråga, 
nämligen om präglingen av dukater 
för Sverige också kunde användas för 
att ge staden rätt att slå egna dukater. 
Man hade erfarit att städerna Frank-
furt a.M. och Nürnberg gett sitt med-
givande till liknande svenska krav. Ett 
förslag från myntverkets i Strassburg 
tremannaråd om att slå egna dukater 
blev därför beviljat. 17 

Hanauer berättar i sitt arbete om 
Elsass’ ekonomiska historia att också 
städerna Augsburg och Ulm ska ha 
beviljat en svensk anhållan om du-
katprägling. 18 Man kan förmoda att 
Hanauers uppgiter beror på vad som 
sägs i Elias Brackenhofers Münzbuch 
från slutet av 1600-talet, som sedan 
dess gått förlorad. 19 

I våra dagar känner vi svenska du-
kater från Augsburg och Nürnberg, 
men hittills fattas varje belägg för 
sådana från Frankfurt a. M. och Ulm. 
De första forskningarna i dessa två 
städer gav inga resultat i form av om-
nämnanden av dylika präglingar. För 
just staden Ulm inns det dock bevis 
för att man slog talermynt i novem-
ber 1632 för att med dessa betala en 
kontribution till svenskarna. 20 Men 
hur de mynten såg ut har inte kunnat 
fastställas.

Men en sak är klar – av de genom-
gångna dokumenten framgår tydligt, 
att staden Strassburg har präglat du-
kater från 1633 med svenska motiv 
och med den svenske kungens bild. 
Man måste anta, att det rör sig om 
den omnämnda dukaten med årtalet 

1632 (ig. 1). De åberopade handling-
arna säger emellertid ingenting om 
vilket årtal de omnämnda mynten 
bär. Men årtalet 1633 kan av somliga 
ses som mera osannolikt, etersom 
Gustav II Adolf stupat redan 1632. 
Tills vidare kan vi dock säga att en 
senare datering av dukaten inte skulle 
ha varit ett särfall. Vi har belägg för 
detta från Erfurt och Osnabrück – 
dukater och talrar.

Ett vidare argument för att mynten 
som beskrivs i rådsboken är identiska 
med den hittills i litteraturen som 
utan myntort beskrivna dukaten är 
det på denna påträfade myntmästar-
märket (ig. 2). Myntmästartecknet 
visar två korsade glödghakar, över-
lagda med en upprättstående dubbel 
glödghake. Det är samma tecken som 
den i Strassburg 1622-1634 verksam-
me myntmästaren Johann Hermann 
använde (ig. 3). En hänvisning från 
den i början beskrivna dukaten från 
1632 till de som präglades i Strass-
burg från december 1633 får därför 
anses vara säkerställd.

Drottning Kristinas dubbeldukat 
med okänd präglingsort
Utöver den ovan behandlade duka-
ten med årtalet 1632 inns också en 
liknande dubbeldukat från året 1646 
med drottning Kristinas porträtt (ig. 
4). Denna har en stilmässig överens-
stämmelse med dukaten från 1632. 
Åtsidans härskarporträtt har omgiv-
its med samma krans av var sin lager- 
och olivkvist på båda mynten. Vi-
dare är inramningen av det hebreiska

2. Detaljförstoring av myntet ig. 1. 
Samma samling, objektnr.

foto: reinhard saczewski.

3. Staden Strassburg, 12 kreuzer, slagen 
mellan 1622 och 1634. 

Detaljförstoring. Privatsamling. 
foto: martin ulonska.

4. Dubbeldukat slagen 1646 utanför Sverige för drottning Kristina, troligen i Strassburg. 
Skala 2:1. Ur Auktion H. D. Rauch 84, 13.05.2009. 
http:/www.mcsearch.info/record.html?id=195685
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”Jehovah” likartad, så även kartuschen 
med årtalsangivelsen (ig. 5 och 6).

Även på frånsidan hittar man lik-
heter. Det stora svenska riksvapnet 
har mycket likartade ornament (ig. 
7 och 8). Det omdiskuterade myntet 
har av Ahlström et al. (nr 34a) förts 
till Erfurt, men senast Samling Ha-
gander (katalog 3:7557) ville ge det 
ett hem i Riga. En markant skillnad 
mellan våra två guldmynt utgör bi-
tecknen. Medan dukaten med årtalet 
1632 har det ovan beskrivna mynt-
mästartecknet för Johann Herrmann 
uppvisar dubbeldukaten från 1646 
en korsblomma – fyra blommor som 
bildar ett kors. Sådana korsblom-
mor återinner vi emellertid också på 
mynt från Strassburg som tillverkats 
av myntmästarna Johann och Johann 
Casimir Hermann (1622-1634 och 
1634-1671) – se ig. 9. Det kan därför 
ingalunda uteslutas, att den här be-
handlade dubbeldukaten också präg-
lats i Strassburg.

Källor för 1646
Etersom den relevanta årsboken 
för Strassburg 1646 inte har kun-
nat påträfas, kan man inte med full 
säkerhet fastställa om präglingen av 
dubbeldukaten med detta årtal ägt 
rum där. Men å andra sidan har års-
böckerna för åren 1648 och 1649 lera 
hänvisningar till en dukatprägling för 

svenskarna under 1640-talet. Råds-
herrarna nämner 1648 att man inom 
ramen för kontributionsbetalning-
arna eventuellt skulle erlägga dem i 
guld och silver. 21 Vad beträfar första 
hälten av 1649 inns belägg för utbe-
talningar om mer än 70 000 taler. 22  
Utöver dessa berättas om betalning av 
så kallad Friedensgeld (fredspengar) 
omfattande 8 000 taler och 23 000 du-
kater och därtill inkvarteringspengar 
om 2 500 dukater. 23 

För frågan om dukatprägling – och 
i synnerhet den aktuella dubbelduka-
ten – bör man också hänvisa till en 
anteckning från 18 april 1649 som är 
av särskilt intresse. I samband med en 
utbetalning av 2 000 dukater till de 
svenska trupperna meddelar rådsher-
rarna, att man också tidigare har be-
talat ut dukater till svenskarna24. Det 
kan här inte vara fråga om de 23 000 
dukaterna till de svenska trupperna 
eller de 2 500 som inkvarteringspeng-
ar, etersom dessa inte drogs försorg 
om förrän i juli. Möjligen kan denna 
anteckning i april 1649 syta på sta-
den Strassburgs prägling och utbetal-
ning av svenska dukater under 1646.

I alla händelser kan vi i avsaknad av 
rådsboken från 1646 inte med säker-
het fastställa om den här beskrivna 
dubbeldukaten från detta år är sla-
gen i Strassburg. Men att det rör sig 
om en sådan får åtminstone ses som 
plausibelt.

Sammanfattning
Som det gått att påvisa talar allt för att 
den behandlade svenska dukaten 1632 

har slagits 1633 i Strassburg. Den enda 
kritik som skulle kunna riktas mot 
detta är årtalet 1632 på myntet som 
måste vara präglat 1633. Men detta 
kan lösas utan problem, det inns 
paralleller till ett sådant förfarande. 
Trots invändningen kan alltså bestäm-
ningen till Strassburg för denna dukat 
anses vara tämligen säker. Och detta 
ger oss vad beträfar Strassburgs myn-
thistoria en terminus post quem för 
alla dukater med stadens myntbild. 

Vad gäller myntortsbestämningen 
av dubbeldukaten 1646 kan vi på 
grund av brist på säkra källor inte en-
tydigt säga att den slagits i Strassburg. 
Vår förmodan att den tillkommit i 
denna stad bygger på ovannämnda 
indicier. Av denna anledning får man 
hoppas att ytterligare forskningar i 
arkiven i Elsass-Alsace eller i Sverige 
kan få fram slutgiltiga bevis.

Hänvisningarna till svenska du-
katpräglingar i Ulm och i Frankfurt 
a. M. åren 1632/33 måste tills vidare 
lämnas därhän av författaren. I båda 
fallen har författaren hittills inte på-
träfat några belägg för någon sådan 
tillverkning. Vad beträfar Frankfurt 
a. M. fanns det rent allmänt inte någ-
ra belägg för svensk myntutgivning, 
medan man för staden Ulms räk-
ning inte fullständigt kan utesluta en 
svensk talerprägling under 1632.

Tack
Under arbetet med denna artikel upp-
stod problem och frågeställningar, 
som kunnat lösas eller åtminstone un-
derlättas genom hjälp utifrån. Fram-
för allt ber författaren få framföra 
sitt varma tack till medarbetarna vid 
Myntkabinettet, Staatliche Museen i 
Berlin, för tillstånd att utnyttja bilder 
av dukaten 1632, i synnerhet fru E. 
Bannicke och Dr. K. Dahmen, som 
gett snabb och okomplicerad hjälp. 
Dessutom tackar jag medarbetarna 
vid Stadsarkivet i Ulm för deras hän-
visningar och uppslag till mina un-
dersökningar. Särskilt går mitt tack till 
professor Dr. Michael Wessengel och 
fru Dr. Gudrun Litz. Lars O. Lager-
qvist, Kristianstad, tackar jag dels för 
översättningen till svenska, dels för 
förmedlingen av denna publicering.

5. Detaljförstoring av ig. 1. 
Myntkabinettet vid Staatliche Museen 

zu Berlin. Objektnr 18243889. 
foto: reinhard saczewski.

6. Detaljförstoring av ig. 4, 
se bildtexten där.

7-8. Detaljförstoringar av ig. 1 och 4. 
Samling, nr och fotograf som dessa.
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Anm. Staden Strassburg – Strasbourg 
i Elsass – Alsace har hat en komplice-
rad historia. Vid den tid det handlar 
om här tillhörde området det feodalt 
ytterst komplicerade Heliga Romerska 
Riket av Tysk Nation, vanligen kallat 
Tyska Riket, men som upplöstes un-
der Napoleonkrigen, närmare bestämt 
1806. Elsass blev emellertid franskt 
innan dess genom ett av Ludvig XIV:s 
många erövringskrig (fred slöts 1681) 
och så även Strassburg, på franska 
Strasbourg. Eter det fransk-tyska kri-
get 1870-1871, då även det nya Tyska 
Riket med Vilhelm I av Preussen som 
kejsare grundades, måste Frankrike 
avträda nästan hela Alsace-Elsass och 
en järdedel av Lothringen (Lorraine). 
Eter första världskrigets fred år 1919 
blev de åter franska och med undan-
tag av ockupationen 1940-1944 har de 
så förblivit. Som bekant inns numera 
EU:s parlament i Strasbourg. Med 
tanke på att området var tyskt vid den 
tid som avhandlas här använder vi 
den tyska stavningen.

Noter

1   Engel et Lehr: Numismatique de l’Alsace, 
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