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EN NY KARL XII-MEDALJ 

Av Lars O. Lagerqvist och R. H. M. Dolley 

Under rubriken 'KonungCarls orubbliga lugn och segerrika kamp 
mot Sveriges förenade fiender Konungarne Fredrik IV i Danmark 
och August i Polen samt Czar Peter i Ryssland (1700 och 1701)" 
uppfar Bror Emil Hildebrand i sin "Sveriges och svenska konunga
husets minnespenningar . . . " (I, Sthlm 1874) bl. a. två, som ha 
samma åtsida men olika frånsidor. Åtsidan har omskriften HAVD 
IMPVNE LACESSOR samt visar konungens "bröstbild, h. s., i peruk, 
prydligt harnesk och manlelveck, i en liten rund medaljong, buren 
af två flygande genier, den ena trumpetande, den andra hållande 
en palmqvist öfver medaljongen. Kring Konungens bild: CAROLVS. 

XH.D.G.REX.SVECOR. Nedanför ligga två ryssar och två andra 
krigare, den ene med svärd i handen, trampade och bitne af elt 
lejon". Symboliken tarvar knappast någon ytterligare förklaring. 

Den ena kombinationen (nr 55) har med denna åtsida förenat 
en inskriftslös framställning av ett springande vildsvin, som biter 
en angripande hund, och ytterligare ett "långöradt" djur. Hilde
brand känner endast avpräglingar i tenn av den som mycket säll
synt betecknade medaljen och endast i ett fall tillsammans med 
den beskrivna frånsidan; de äro icke hopsafta utan brakteatpräg-
lade. Hildebrand förmodar, att M. Brunner i Nurnberg är konst
nären. Denne, som var verksam under slutet av 1600- och början 
av 1700-talet, är en känd medaljkonstnär, men hans tillverkning 
av präglade brädspelsbrickor torde ha varit av större betydelse. 

Den andra kombinationen (nr 56), också mycket sällsynt, har 
en frånsida med tre ovala medaljonger, visande tre framstående, 
med Karl XII samtida fältherrar: John Marlborough, Eugen av 
Savoyen och markgreve Ludvig Wilhelm av Baden. I Kungl. 
Myntkabinettet finns en avgjutning i tenn av sagda medalj. Hilde
brand uttalar sig icke om vem som kan vara konstnären, utan 
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nöjer sig med att tala om "utländskt arbete". Är nr 55 av Martin 
Brunner, bör väl nr 56 också ha honom eller någon medhjälpare 
till upphovsman. 

Den nya Karl XH-medalj, varom överskriften till denna notis 
talar (fig. 1), har samma åtsida som de två föregående, men en 
förvånande frånsida: 

GOTT SCHVFF DIE WELT UND NOCH ERHIELT s t å r U p p t i l l l ä n g s 

kanten; framställningen visar Adam och Eva i paradiset. 
Medaljen är av brons, synbarligen präglad och mäter 43 mm i 

diameter. 
Om man haft sina dubier beträffande samhörigheten av åt-

och frånsidorna till nr 55, behöver man icke ha det här; para
disscenen1 kan icke på något sätt fås atl symbolisera någon sida 
av krigarkonungens verksamhet. 

I själva verket existerar denna "frånsida" (ehuru den ej synes 
vara publicerad) i annat sammanhang. Den återfinnes på en 
brädspelsbricka2 i gult trä (fig 2), vars andra sida visar en träd-

1 Adam och Eva i paradiset är ett mycket vanligt motiv på religiösa 
medaljer alltsedan renässansen. En om framställningen på brädspelsbrickor 
erinrande, präglad medalj är signerad av "Meister C. W.", verksam ca 1530—55 
(avbildad som nr 225 i Sammlung Arthur Löbbeke, A. Riechmann & Co., 
Halle (Saale), Auktionskatalog Jan. 1925), och flera skulle säkert kunna upp
letas. Eventuellt har en målning, träsnitt e. dyl. — kanske sannolikast 
ur någon illustrerad bibeledition — ursprungligen varit förlaga, någol som 
är mycket vanligt i fråga om medaljer. Jfr också V. Kntz, Die 
erzgebirgische Prägemedaille des XVI. Jahrh. , Prag 1932, pl. XIV: 1, LV1: 
2—4; bär framställes Evas skapelse med Gud lutad över den liggande Adam 
(efter kopparstick av Holbein d. y.), alltså ej riktigt samma motiv som på 
den nya medaljen, men en liknande uppställning av figurerna. Alla religiösa 
medaljer med Adam och Eva som författarna sett tyckas visa dessa stående 
eller i rörelse. För de nämnda hänvisningarna tacka författarna antikvarie 
Willy Schwabacher. —• Även frånsidan till Hildebrand nr 55 — vildsvinet 
och hunden — är känd från en brädspelsbricka med annan åtsida, visande 
en hund som skäller på månen och omskriften NEC TIMIDE NEC TVMIDE 
(exemplar i Uppsala Universitets myntkabinett; uppgiften hämtad ur förste 
antikvarien Nils Ludvig Rasmussons katalog till en kommande monografi över 
Karl Xll:s medaljer). Detta förefaller oss att vara den ursprungligen avsedda 
kombinationen. Hildebrands tolkning av striden mellan vildsvinet och hunden 
som symboliserande Sveriges kamp kan knappast vara korrekt. 

2 Coll. John Bernström 033. Förfat tarna vilja i detta sammanhang framföra 
sill hjärtliga tack lill skriftställare Bernström för många värdefulla uppgifter 
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Fig. 1. Tidigare okänd medalj öuer Karl XII, kombinerande cn be
kant utsida ined en ny frånsida. Medaljen tillverkad med stampar 
avsedda fär brädspelsbrickor. Au Martin Bränner (eller hans elever), 
Närnberg. Brons, skala I: I. Kungl. Mgntkabindtct . Foto (liksom 
följande) N. Lagergren (ATA). — A hitherto unknown medal of 
Charles XII, combining a known obuerse with n new reuerse. The 
medal was struck from dies tmploged iii miiking wooden draughts-

inen by Martin l irunncr (or his jiupils) oj Nurcmbcrg. Bronze. 

gårdsscen, där ett barn med gloria (Jesus?) räcker en ros åt elt 
annat barn; inskriften lyder TE SINE NIL CVPIO TV MEA SPONSE 

yvsES (troligen = Te sine nil cupio, tu, mea sponsa que es).3 

Sammanhanget klarnar ytterligare när man noterar, att åt
sidan med Karl XII också är känd såsom brädspelsbricku i flera 
kombinationer: 

1. Identisk med Hildebrand nr 56.4 

nm de brfidspelsbrlckor som behandlas i denna uppsats. De uppgifter om till
verkningstekniken som här framföras bygga delvis på ett föredrag av Bern-
slröm i Svenska Numismatiska Föreningen våren 1961. 

:) Enligt meddelande i brev från professor J. Svennung. som påpekar, all 
man härigenom får en begriplig daktylisk pcntameler med prosodisk bialus 
och åtföljande förkortning i del enslaviga que — quae. Professor Svennung 
framhåller ytterligare, all "mystiken tolkade uttrycket 'Kristi brud' (jfr 
Kies. 5, 22—33) sålunda, atl bruden iir den kristna själen. Versen har sä 
kunnat fogas lill bilden, diir brudgummen räcker bruden en ros". 

4 Kungl. Myntkabinettet, inv.nr 5559:2; Coll. J. Bernslröm, 027 och 037; 
Finlands Nationalmuseum, Helsingfors; Sven Svenssons saml. nr 9589. — 
Ensidiga avslag i tenn och bly kända. Se Viktor Hornung, Ludovicus Wilhelmus 
Maicliio Badensis in Nunimis, Ir. i F. Wielandt, Miinzkunde und Miinzkabi-
netle am Oberrhein, Karlsrube 1951 s. 104:20 ocli bild med samma nummer 
ä planschen. Förf, känner ej stampens användning vid framställning av bräd
spelsbrickor, l ians antagande alt framställningen hänger samman med de tre 
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2. Kombinerad med drottning Anna av England (1702—14) ,5 

signerad MB = Martin Brunner. 
S. Kombinerad med Fredrik I av Preussen (1701—13) .6 

4. Kombinerad med utsikt över släden Danzig7 (Fig. 3). 
5. Kombinerad med stridsscen mellan ryttare; upptill längs 

kanten inskriften AVFF KRIEGEN VOLGT SIGEN.8 

Under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet var det i 
Tyskland vanligt att brickorna till brädspel försågos med präg
lade framställningar. Dylika brickor tillverkades så, att ål- och 
frånsida slogos var för sig och sedan sammanfogades i en ram. 
Det fordrades härvid, all bägge sidor hade samma diameter för 
att passa in i ramen. Denna i sin tur var avpassad i storlek efler 
del spel den skulle användas till. Den ena parlens brickor gjordes 
i ljust trä, den andres i svart. De två orter där dessa brickor till-
kommo voro Niimberg och Augsburg. I den förra staden verkade 
den ovannämnde Martin Brunner (f. 1659, död 1725) ;9 som signa 

fältherrarnas möte i Grossheppach den 12 juni 1704 förefaller sannolikt. — 
Denna hänvisning liar lämnats av förste antikvarie Nils Ludvig Rasmusson; 
författarna vill också lacka honom för värdefulla kompletteringar vid genom
läsningen av manuskriptet. 

5 Coll. J. Bernslröm 004. 
• C. R. Hermans, Het verkeerbord, De Navorscher XI, Amsterdam 1861, 

s. 271. 
7 Kungl. Myntkabinettet, inv.nr 22546: 2. Dessutom hos / . Dirks, Médailles 

historiques en bois servant de disques au jeu de loccodille ou de tric-trac, 
Revue Beige de Numismatique VII, Bruxelles 1875, s. 390 nr 10. Dirks upplär 
även nr 1 ovan (s. 387 nr 1) samt "fränsidan" till nr 2 med drottning Anna 
(s. 388 nr 10). ehuru kombinerad med Maria och Vilhelm av Oranien på 
andra sidan. 

8 SHM inv.nr 5309. Uppgiften ur dr Rasmussons ovan cit. manuskript . 
' L. Forrer , A Biographical Dictionary of Medallists . . . , Vol. 2, London 

1904, s. 301 f. Erik Person \Gamby], Präglade brädspelsbrickor, Göteborgs 
Musei Ärslryck 1937, s. 142 ff. Person har påpekat, att brädspelsbrickorna 
icke präglats med stampar avsedda för medaljer, utan alt dessa verktyg till
kommit med bricklillvcrkningcn som primär uppgift. Medaljavslagen äro 
sekundära. Förklaringen hos Person alt de senare äro provpräglingar verkar 
icke tillfredsställande. Det förefaller sannolikare alt de — som Bernström 
framhållit — lillverkals för mcdaljsamlare, som icke fingo rum med de 
tjocka brädspclsbrickorna i sina kabinett. En bekräftelse härpå utgör del för
hållandet, alt man kan finna ilusågade brickor, vars pä detta sätt minskade 
format gjorde dem mera lämpade för låga lådor. 
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Fig. 2. Brädspelshricka au Martin Brunner, Nurnberg, med samma frånsida 
.10111 på medaljen på fig. 1. Coll. J . Bernström, Tidö. — Wooden draughtsman 
bg Martin Brunner of Nuremberg with the same reversc as the medal shown 

In fig. 1. 

luren på nr 2 ovan visar, är del från hans verkstad som brädspels
brickorna och medaljerna omtalade i denna artikel måste ha ut
gått. Huruvida han själv eller någon medhjälpare tillverkat de 
osignerade brickorna och medaljerna är för närvarande icke be
kant. 

Brädspelsbrickorna förekomma med motiv som kunna delas i 
Ire grupper: 1) samtidshisloriska, med porträtt av furstar, bilder 
av slag, städer m. m., 2) religiösa, 3) erotiska. De två sista, "all
männa" grupperna ha sedan tämligen ogenerat kombinerats med 
den första, som i sin tur också — som vi sett — förekommer in
bördes sammanpräglad. Ibland ha historiska personligheter sam
manförts med de mest säregna motiv, varpå den här presenterade 
är ett gotl exempel.10 

Tillkomsttiden för den nya, sålunda slumpvis tillkomna medal
jen kan preciseras till efter 1701, sannolikt ej långt efter 1707, 
eftersom den finns kombinerad dels med Fredrik I av Preussen, 

10 Se härom ytterligare Die geschnittenen und gepresslen Trictracsteine aus 
dem 17. u. 18. Jahrhunder t (anonym), Zeitschrift fiir allgemeine Museologie 
und verwandle Wissenschaflen, Nr. 1 (s. 6—7) och 2 (s. 15), Dresden 1878; 
/ . Dirks, not 7 a. a. ined kompletteringar av H. van Peteghem i samma tid
skrift, vol. Vil l (s. 123 ff.) och IX (s. 45 ff.) 
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Fig. 3. Brädspelsbricka av samma fabrik 
som (ig. 2 och med åtsida präglad med 
stamp som fig. 1. Kungl. Mgntkabinettet. 
Skala 1:1. — Draughtsman of the same 
kind as fig. 2 and with the ohverse struck 

from the same die as fig. 1. 

som blev kung förstnämnda år (nr 3 ovan), dels med de tre be
römda fältherrarna (nr 1 ovan), av vilka Ludvig Wilhelm av 
Baden avled redan år 1707. 
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Del märkliga med medaljen är ej motivet på frånsidan — hur 
kuriöst det än kan verka — utan alt medaljen iir präglad i ett 
stycke, ej hopsalt av två avslag. Såvitt det är författarna bekant 
iir detta den första med stampar avsedda för brädspelsbrickor till
verkade medalj, som ej sammanfogats efter präglingen. 

Medaljen har skänkts till Kungl. Myntkabinettet av Marl-
borough College, Wiltshire, som fostrat två framstående engelska 
numismatiker: C. E. Blunt och Philip Grierson, vilka studerade 
där åren 1918—21 respektive 1924—29 och följt varandra som 
ordförande i The Boyal Numismatic Society (1956—1961 re
spektive från 1961). 

S U M M A R Y 

/.. O. Layerqvist and fi. H. M. Dolley: An Unknown Medal of 
Charles XII of Sweden. 

The authors discuss a bronze "medal" of Charles XII of Sweden (Fig. 1) 
which appears to be unpublisbed. The reverse is one hitherto unknown, but 
lhe obverse is one already recordcd in combination wilh Iwo olher reverses 
(c/. B. E. Hildebrand, Sveriges och Svenska Konungahusets Minnespenningar, 
Vol. I, Stockholm. 1874, Garl XII, nos. 55 & 56). It is pointed out Ihal the 
Adam and Eve reverse of lhe new "medal", a mosl generous gift from the 
Marlborough College Numismalic Society lo the Royal Swedish Coin Cabinet, 
is one that can never have been intended for a Charles XII medal. and lhe 
same obtains for one if not both of lhe reverses already known for the 
obverse. From this il appears Ihat the new "medal" likewise was slruck from 
dies which were rcally intended for lhe p rodud ion of a special type of 
draughlsnian made in Germany. and there is reason lo Ihink Ihat il should be 
attributed to the Nuremberg atelier of lhe well-known Martin Brunner who 
died in 1725. A study of these draughlsmen rcveals Ihal Ihere are at least 
five wilh the Charles XII obverse — a typical example is illustrated (Fig. 31 
— bul it has been possible lo Irace only one wilh lhe Adam and Eve reverse, 
an unpublished piece in a Swedish private collection which bas a religions motif 
for its obverse (Fig. 21. There are three principal groupings of these draughls
men which can be dislinguislied. lhe general which includcs lhe religious and 
lhe reverse of our new "medal". lhe topical which includes lhe political and 
lhe obverse of our new "medal", and lhe erotic, and in tbis way we may 
suppose Ihat every lasle was catered for If not satisfied! Muling between lhe 
three groupings is frequenl, often with lhe most incongruous results, and it 
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is clear that obverses and reverses were struck indepeiidcntly and only laler 
brought together and mounted in wooden frames as part of a separale pro
cess, the only essenlial being that obverse and reverse should have the same 
diameter. The medaltic appearance of Ihese draughlsmen naturally atlracted 
numismatists, but their abnurmal thickness meant that tbc standard coin-
cabinel of lhe period was unable to house them. Accordingly "restrikes" were 
made for the benefit of numismalisls, the great majority of them being uniface, 
while a few are composed of separale strikings mounted back lo back. The 
reason for this was that lhe manufacturers were unwilling to risk damaging 
dies intended only for slriking uniface impressions. A remarkable fealure of 
lhe new "medal", however, is Ihat il is struck up on a single Han, and it may 
well be the only example known of a "restrike" where the obverse and lhe 
reverse of a Nuremberg draughlsman are combined lo produce a true "medal" 
and not one composed of Iwo halves soldered together. 
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