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Innehåll: Medaljen har sitt ursprung i det medeltida Italien och kom till Sverige först på 1500-talet. 

Den har som uppgift att förmedla ett budskap i form av att minna om en speciell person eller 

händelse. På medaljerna förekommer en hel del symboler och tecken. Dessa symboler är avsedda 

att stå för en speciell uppfattning, eller att förmedla en gärning, något den personen medaljen är 

slagen över gjorde sig känd för under sin levnad.  

Syftet med detta arbete är att försöka få klarhet i hur man skall kunna tolka en medalj och dess 

text. Kan symboliken på medaljerna tydas på något vis, och har olika medaljgravörer någon 

speciell stil man kan känna igen denne på? 

Finns det varierande stilar från olika epoker, eller är någon stil mer gångbar eller mer banbrytande 

än andra? 

Finns det en koppling till åtsida och frånsida, och kan man skönja ett mer dolt budskap vid 

tolkningen? 
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INLEDNING 

 

I medaljkonstens begynnelse var syftet med medaljen att ära landets kung eller furste, 

men sedan 1800-talet har medaljerna tillkommit även i andra syften än att minnas om 

kungliga bragder och gärningar. 

    I detta arbete skall 1800-talets senare del samt 1900-talets första hälft av medalj-

konsten belysas, då främst på temata som ”Minne” och ”Framtidstro.” Här kommer 

att visas exempel på händelser där medaljer slagits efter vetenskapliga expeditioners 

genomförande och historiska händelser av vikt för Sverige som nation. Det kan även 

vara katastrofer av nationellt intresse där en hel nation kan vara drabbad. 

    Som ”Framtidstro” kommer vetenskapliga rön att lyftas fram, men också viktiga 

händelser, som utställningar av stora mått, där Sverige vill visa sin framträdande 

position inom konst, vetenskap och arkitektur. 

    Detta arbete vill visa på, förutom olika stilar och metoder, att det även slås 

medaljer över vetenskapliga framsteg där ”Framtidstron” på Sverige framhävs, men 

också händelser man vill ”Minnas,” som katastrofer och historiska händelser av vikt 

för nationen. 

     

Bakgrund 

 

Medaljer och medaljkonst har funnits sedan 1400-talet och är en konstform som har 

sitt ursprung i Italien. Medaljen är en form av skulptur, men i miniatyr - en liten rund 

bricka som oftast har motiv och inskrift på båda sidorna. Det händer också att 

medaljer avviker i form och är kvadratiska eller rektangulära, något som då kallas för 

plakett. 

   Till Sverige kom medaljen på 1500-talet och förekommer ännu idag i olika sam-

manhang. Det kan vara till minne av någon person eller händelse, men det kan också 

vara i idrottssammanhang man tilldelas en medalj för gott resultat. Har man arbetat 

inom stat och kommun så kan en medalj för ”Nit och redlighet i Rikets tjänst”, eller 

”Lång och trogen tjänst” tilldelas. 

    I äldre tider hade medaljen ett helt annat syfte än dagens medaljer. Då var det ett 

sätt för kungarna att visa sin självbild och få legitimitet för sitt handlande. Det var 

också bara kungarna som fick ge ut medaljer, eller åtminstone skulle ge sitt tillstånd 
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till den. Det var även vanligt att kungen skulle finnas med på medaljerna, detta för att 

visa vem som var avsändaren och vem budskapet handlade om.  

    Under trettioåriga kriget då Gustav II Adolf vann ett fältslag så gavs en medalj ut 

där det visade hur hjältekonungen besegrade fienden, iklädd antik klädnad med 

makten tilldelad direkt av Gud. 

    Från och med tidigt 1900-tal blir det mer och mer sällsynt att kungen står som 

avsändare av en medalj. Istället är det utställningar och föreningar som delar ut 

medaljer till sina deltagare, och ofta är det vetenskapsmän som får dem sig tilldelade 

för upptäckter.  

     Vissa medaljer delas ut gratis till t.ex. deltagare i idrottssammanhang, men vissa 

minnesmedaljer säljs till allmänheten om man vill minnas någon speciell händelse. 

Att betala 50 kronor för en medalj under 1930-talet var inte alla förunnat, en stor 

summa för de flesta så upplagan blev också därefter.  

    Kungens bild på åtsidan har blivit utbytt mot vetenskapsmän som t.ex. Andrée, 

men även konst- och industriutställningar, trädgårdsutställningar med mera där det 

överhuvudtaget inte är någon person avbildad på åtsidan såsom tidigare varit brukligt. 

Ju längre in på 1900-talet man kommer, desto oftare är det byggnader, gudinnor och 

symboler som står som avsändare på åtsidan, där det fordom var Hans Majestät som 

ständigt var avbildad. 

    På medaljerna förekommer även en hel del symboler och tecken, symboler som är 

avsedda att stå för en uppfattning, eller förmedla en gärning som personen medaljen 

är slagen över, gjorde sig känd för under sin levnad. Medaljer slogs även över 

speciella händelser, händelser som var värda att minnas, såsom utställningar, jubileer 

och invigningar. 

    I vissa fall finns det dolda budskap i form av symboler där det avslöjas att det är 

den klassiska grekiska stilen man hämtat inspiration från. Är det så att man har basal 

kunskap om tydande av symboler så ter det sig inte så värst märkvärdigt att tyda 

budskapet en medalj vill förmedla. Budskapet får ju inte vara så pass dolt, att det inte 

framgår i förmedlandet, det som medaljen står för.    
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Syfte och frågeställning 

   

Syftet med detta arbete är att försöka visa på olika tolkningsmöjligheter för några 

medaljers bild, text och syfte.  

    I detta arbete skall även påvisas hur en avsändare, som inte är en fysisk person, kan 

avbildas, men även hur symboler kan ersätta t.ex. organisationer, kommittéer eller 

föreningar. 

    Hur och i vilka olika syften användes medaljer under den tid som behandlas i 

uppsatsen?  Flera medaljgravörers arbeten diskuteras nedan.  På vilka sätt skiljer de 

sig åt i fråga om stil? Hur arbetar respektive gravör med relationen åtsida-frånsida?  

    Medaljens grundläggande funktion är att förmedla ett för var och en tydligt 

budskap, men det kan därtill vara av intresse att undersöka om, och i så fall hur, mer 

”dolda” budskap framförs. 

 

Avgränsningar 

 

De medaljer som förekommer i detta arbete är ett urval av medaljer på sju stycken 

som finns i myntkabinettet på Smålands Museum i Växjö, samt ytterligare en medalj 

från en privat samlare. Tiden medaljerna spänner över rör sig om åren 1862 och fram 

till 1943. Samtliga medaljer är modellerade av svenska medaljgravörer.  

    Skälet till att just dessa medaljer valts ut är, dels att påvisa tre olika stilar i medalj-

konsten, och dels för att påvisa olika anledningar till att slå en medalj. Det kan vara 

”Minne” av olika anledningar som man vill lyfta fram lite extra, men det kan också 

vara ”Framtidstro” där framsteg i vetenskap har skäl att påvisas.  

    I urvalet finns både den antika stilen, med sin skärpa, representerad, men även den 

franska impressionistiska stilen, där hela medaljens yta används. Här finns även 

gjuttekniken med som visar en högre relief och som därmed kan ha inslag av 

renässans och individuell prägel. 

 

Metod 

 

Med hjälp av litteratur i form av avhandlingar och periodiska skrifter, till största delen 

utgiven av numismatiska kretsar, kan man få uppslag som ger en grund till före-
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liggande arbete. När det gäller tydningen av medaljerna från Smålands Museum och 

medaljen från den private samlaren, så kommer en ikonografisk studie att göras för att 

på detta vis försöka få fram ett uttydande av bilderna på medaljerna. 

    Inför denna studie gjordes en genomgång av medaljsamlingen på Smålands 

Museum i Växjö. Efter detta gjordes ett urval av medaljer, vilka är utförda av ett 

flertal, från tiden, kända medaljgravörer, medaljer med varierande tema i händelser, 

som medaljerna är slagna över, detta för att få lite bredd på motiven och händelserna.  

    Medaljen som är kompletterad från den privata samlingen har tagits med av den 

anledningen att den är av en helt annorlunda stil än de övriga från Smålands Museum, 

samt att temat saknades i urvalet i fråga. 

    Undersökningen skall belysa de tre huvudstilarna och några av de främsta 

medaljkonstnärerna under tiden, samt påvisa de samhälleliga områden där det var 

förekommande att medaljer slogs till minne, eller där det fanns anledning att påvisa 

framsteg och framväxt i vetenskapligt- eller annat viktigt värv.  

 

Tidigare forskning och litteratur 

 

Medaljkonsten och dess historik har redogjorts för i ett flertal arbeten. I detta arbete 

har sentida litteratur använts som grund, litteratur som i flera fall bygger på 

uppgifter från äldre handlingar, från t.ex. Bror Emil Hildebrand och hans verk 

Sveriges och Svenska Konungahusets minnespenningar, praktmynt och belönings-

medaljer, ett arbete som gavs ut 1875.
1
  

    En som använt sig av Hildebrand som grund är Mikael Alm vilken i sin 

avhandling från 2002 redogör för den gustavianska eran och hur kungamakten ville 

visa sin självbild genom bl.a. medaljkonsten.
2
 Det är inte bara skriftliga källor som 

används som källor, utan även medaljer och planschverk kan användas som källa 

då man genom ikonografi kan tyda maktspråket kungarna använde sig av då de 

ville visa sin makt och framhäva sin självbild.
3
  

     Vidare är det ett flertal arbeten som tar upp enskilda konstnärer. Bland dessa bör 

nämnas Brita Olséns avhandling om medaljgravören Lea Ahlborn. Det är en studie 

                                                 
1
 Bror Emil Hildebrand blev Fil. Dr. i Lund 1826 som 20-åring och även senare docent i numismatik, men även 

Riksantikvarie. 
2
 Kungarna ville föra fram och få legitimitet för, både sig själva och det system de stod för, och förmedla detta 

genom medaljer och tal. 
3
 Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-

1809. Stockholm 2002. 
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och redogörelse över den nyantika stilen, en stil som delvis även ingår i detta arbete 

som denna uppsats redogör för. Detta är en stil som kommer lite i skymundan när 

hennes efterträdare Adolf Lindberg tar över hennes syssla som myntgravör.
4
  

    Ytterligare en avhandling av betydelse för föreliggande arbete finns, och det är 

Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966 av Ulla Ehrensvärd, som tar upp 

medaljkonsten och den nya impressionistiska stil som nu blir förhärskande under 

1860-talet, där även ny teknik behandlas, men som i första hand presenterar 

medaljkonstnären Erik Lindbergs hela produktion. Här finns också en introduktion 

om fadern Adolf Lindberg som var den som för första gången tog hit den ”nya” 

franska stilen.
5
     

    När det gäller något äldre medaljhistoria finns även Louis Masreliez och Gustav 

III:s medaljhistoria –nyklassicismens ideal i miniatyr, i vilken Gustav III:s 

minnesvärda händelser och gärningar inom medaljkonsten belyses.
6
  

    Förutom akademiska avhandlingar finns litteratur, ett antal mindre artiklar och 

skrifter som publicerats i numismatisk litteratur som ges ut periodiskt, och är av 

sådan art att den är att betrakta som facklitteratur. Det är artiklar och litteratur av 

Ian Wiséhn, Bengt Thordeman, Sigurd Curman, Lars O. Lagerqvist samt Lars Thor 

och Sonny Serrestam, vilka samtliga är kända namn inom området.
7
 

      

HISTORIK ÖVER MEDALJKONSTEN 

 

Medaljen är ett föremål som i begynnelsen hade stor politisk potential och betydelse. 

Den är inget betalningsmedel, även om den ser ut som ett mynt och kan vara i samma 

storlek. Som regel är medaljen både större och tjockare, men ibland händer det att den 

är mindre än ett mynt och har hög relief.  

    De flesta medaljer har motiv på båda sidorna och är runda, men det finns också de 

som är fyrkantiga, eller på annat sätt avviker i form, och kallas då plaketter.
8
 

Medaljen är ett konstverk, vilken är utförd i ett mindre format. Skälet är att minna om 

                                                 
4
 Brita Olsén, Lea Ahlborn. En svensk medaljkonstnär under 1800-talet, Stockholm 1962. 

5
 Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966 del 1, Stockholm 1974. 

6
 Daniel Prytz, Louis Masreliez och Gustav III:s medaljhistoria. Nyklassicismens   

ideal i miniatyr. Högskolan på Gotland 2009. 
7
 Ian Wiséhn är chef för Kungliga Myntkabinettet, Lars O. Lagerqvist är historiker, numismatiker och tidigare chef 

för Kungliga Myntkabinettet, Sigurd Curman bl.a. f.d. riksantikvarie, Bengt Thordeman var tidigare riksantikvarie, 

Lars Thor är f.d. landsantikvarie på Smålands Museum och Sonny Serrestam är numismatiker och sakkunnig i 

myntkabinettet på Smålands Museum, samt flitig skribent i numismatiska publikationer. 
8
 Ian Wiséhn och Ulf Schenkmanis, Att samla mynt, sedlar och medaljer, Västerås 1995 sid. 34. 



 9 

en person eller speciell händelse. Det kan vara kungliga jubileer, fältslag, idrotts-

evenemang, invigningar eller utställningar. 

    Medaljkonsten har sitt ursprung i renässansen och 1300-talets slut. De första 

medaljerna varken präglades eller slogs, utan göts i formar. Det var medlemmar ur 

ätten Carrara, i nuvarande Italien, som lät beställa dessa medaljer, vilka förmodligen 

tillverkades i Venedig eller Padua, men det var dock först i början av 1400-talet, som 

den förste egentlige medaljkonstnären gjorde sig känd. Det var målaren Antonio 

Pisano, även kallad Pisanello, som 1438 gjorde sin första medalj. Den gjordes över 

den bysantinske kejsaren Johannes VIII Palaiologos, som då var på tillfälligt besök.
9
 

En medalj finns också på en målning av Sandro Botticelli, målad 1474-1475, där han 

avbildar en ung man, föreställande Cosimo de Medici, med en medalj i handen.
10

 

    I Tyskland utvecklades medaljkonsten under 1500-talet. Den har dock en stark 

påverkan från den italienska formen, men man utvecklade en egen stil, framförallt för 

porträttmedaljerna. 

    Fransmännen utvecklade också medaljkonsten tidigt och fick en särskild kunglig 

inrättning för medaljtillverkningen 1551. Även i Sverige dröjde det ända till 1500-

talet innan man fick fart på medaljpräglingen. Det var inte förrän 1560 som vi fick vår 

första egentliga medalj, en medalj som slogs till Gustav Vasas begravning. Här är det 

konstnären, eller konterfejaren Willem Boy, som står som formgivare av denna 

medalj. 

    I början var det egentligen mer ett gediget guldsmedsarbete än en medalj. Det var 

först när Gustav II Adolf och hans fälttåg i Tyskland skulle uppmärksammas som 

medaljkonsten på allvar tog fart i Sverige.
11

 Anledningen för de första medaljernas 

tillkomst var alltså för att minna om kungliga personer och bragder, och det dröjde en 

bit in på 1600-talet innan den första kom över en privatperson. Vem den första 

privatpersonen var, som en medalj slogs över vet man inte, men sannolikt rör det sig 

om något av de svenska riksråden.
12

 

    Konstnärer som anlitades var under 1500-1600-talen inlejda från Tyskland och 

Frankrike. Det var konstnärer som Sebastian Dattler (1586-1657), bosatt i Tyskland, 

som framställde Gustav II Adolf i Tyskland på hjälte- och segermedaljer, men även 

inkallades Erich Parise, Johan Rethe, Johann Höhn och Johann Georg Breuer. 

                                                 
9
 George Francis Hill, Portrait medals of Italian artists of the renaissance, London 1912 sid. 7. 

10
 Portrait of a Man Holding a Medal of Cosimo de Medici av Sandro Botticelli.  

http://www.aiwaz.net/panopticon/portrait-of-a-man-holding-a-medal-of-cosimo-de-medici/gi761c122 
11

 Wiséhn och Schenkmanis, 1995 sid. 36. 
12

 Wiséhn och Schenkmanis, 1995 sid. 36. 
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Ytterligare en tysk, Anton Meybusch, skulle ansvara för den svenska medaljkonsten 

innan den förste infödde konstnären skulle anförtros denna uppgift. Det var en 

stämpelsnidare från Avesta, Arvid Karlsteen som skulle bli Sveriges förste medaljör. 

Han var elev hos den tidigare konstnären Johann Georg Breuer vid myntverket i 

Stockholm, innan han bedrev studier i Paris och London för att så slutligen bli 

medaljör 1670 i Stockholm. Hans konstnärskap var varierande i kvalitet och hade för 

vana att leja in franska skulptörer då det gällde mer avancerade arbeten.
13

  

    1675 slogs en medalj vid Karl XI kröning där det framgår att han får sin makt av 

Gud och detta visades utåt genom medaljen. Här ses myten av den gudomliga makten 

ikonografiskt.
14

 Kungarna förmedlade bilderna för att visa sin makt på detta vis, en 

politiskt förmedlad bild som lätt förknippades med kungen som visades på medaljen. 

    Monarkerna ville visa sin makt och visade detta genom att slå en medalj över en 

speciell händelse eller ett budskap.
15

 På 1700-talet blir medaljen, och särskilt under 

Gustav III: s regering, en metod att sprida kungens självbild, en ikonografisk fram-

ställning där adversen (framsidan) visar vem det handlar om, och reversen (baksidan) 

av medaljen vad budskapet är.
16

 

    Medaljerna var av sådan vikt, när det gällde att förmedla ett budskap, att Gustaf III 

1779 befallde att det skulle slås medaljer, eller minnespenningar, som det också 

kallas, över alla märkliga händelser som han och hans regering var inblandad i.
17

 

Detta var med inspiration från den franske kungen Ludvig XIV:s Historie Métal-

lique.
18

 Han lät medaljerna bli ett äreminne och monument över sin regering, men 

också en form av historieskrivning över sin tid.
19

 Han var mycket propaganda-

medveten och lät Vitterhetsakademien stå som ansvarig för denna verksamhet. Den 

användes för egen räkning, men även för att granska andra som lät slå medaljer. Det 

var en kontrollorganisation som såg till att inte någon ofördelaktig medalj eller 

motpropaganda mot kungen släpptes ut. Vitterhetsakademien var en institution som 

ansvarade för utformningen och som såg till att endast godkända medaljer skapades 

och släpptes ut.
20

 

                                                 
13

 Wiséhn och Schenkmanis, 1995 sid. 37. 

14 Alm, 2002 sid. 40. 

  
15

 Alm, 2002 sid. 43. 
16

 Alm, 2002 sid. 56. 
17

 Wiséhn och Schenkmanis, 1995 sid. 42. 
18

 Prytz, 2009 sid. 6. 
19

 Alm, 2002 sid. 54. 
20

 Alm, 2002 sid. 71. 



 11 

    Genom detta projekt behövdes en massa folk för att dokumentera alla de händelser 

som var lämpliga för en medalj. Det var från händelsen ifråga till att bestämma motiv, 

till att hämta inspiration från antiken, där man tog både symboler och fraser från 

kända verk.  

    Under 1800-talet minskar de kungliga medaljerna i antal, och idrottsföreningar, 

olika sällskap och företag börjar överta rollen som användare av medaljer och 

utgivning av desamma. Nu började också den antika symboliken att försvinna mer 

och mer, med moderna företeelser som ersättning, där moderna vapen, maskiner och 

fartyg, istället kom att framträda. 

    1900-talets konstnärer, som Gösta Carell, Svante Nilsson och Carl Milles bl.a., har 

åter vänt sina blickar en aning mot renässansens former, men även den moderna 

kubismen och surrealismen har här gjort inträde i medaljkonsten.
21

 

 

MINNE 

 

Så länge medaljer har funnits, så länge har stora män belönats med medaljer, och i 

senare tid även kvinnor. Vid vunna sjö- eller fältslag, eller andra hjälteinsatser har vid 

hemkomsten berörd person blivit tilldelad en medalj för att minna om denna bedrift. 

Under krigstid har det så gott som alltid delats ut medaljer. 

    Man kan även slå en medalj över personer som avlidit eller på annat sätt 

förolyckats, eller t.ex. 100 år sedan födelse- eller dödsdagen. Man kan också dela ut 

medaljer vid jubileer eller årsdagar av stora företag eller organisationers bildande. 

Idrottssammanhang är ett tillfälle då medaljer delas ut till de främsta deltagarna. 

Ordensväsendet som frimurare, Svärdsorden, Vasaorden och Serafimerorden har 

medaljer som delas ut vid särskilda tillfällen. 

Här skall några exempel på minnesmedaljer visas, både på kända vetenskapsmän, 

men även på en stor organisations årsminnesdag.  

 

                                                 
21

 Lars O. Lagerqvist, Gunvor Svensson Lundkvist. Medaljen, skulptur i miniatyr, Stockholm 1999 sid.3. 
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Sveriges Riksbank 250 år 1918 

 
Bild 1 

 

Denna medalj gjordes av medaljgravören Erik Lindberg som föddes den 31/12-1873 i 

Stockholm, son till medaljgravören Johan Adolf Lindberg. Erik Lindberg studerade 

vid Konstakademien åren 1893-1897, och samtidigt med detta arbetade han i sin 

faders ateljé.
22

 

     Erik Lindberg fick, i faderns ateljé, ofta uppdraget att utföra frånsidorna av 

medaljer, detta då han lade extra stor vikt vid figurkompositioner, något som fadern 

gärna avstod.
23

 

    1899 åkte han till Paris för att studera den franska medaljkonsten där han fick 

undervisning av mästare som Jules Clément Chaplain och Paulin Tasset, men även av 

andra kända mästare. Han företog sig även en resa till Italien för att se utvecklingen 

av medaljkonsten från dess begynnelse i renässansen. Vid denna tid erbjöds han 

också att ta fram Nobelprismedaljerna, en mycket betydelsefull uppgift för honom.
24

 

Dessa Nobelprismedaljer från 1900 utformades i Paris i närvaro av Jules Clément 

Chaplain, som då var hans lärare. Även detta arbete var förmedlat av fadern, då det 

innebar avancerade frånsidekompositioner, men bidrog också till att Erik Lindberg 

blev internationellt känd.
25

 

    Han hade under sin vistelse i Frankrike tagit intryck av de nya impulser som de 

franska och ledande storheterna tagit fram, något han tog med sig hem till Sverige. 

                                                 
22

 Svenskt konstnärslexikon, band III, Malmö 1957 sid. 526-527. 
23

 Ulla Ehrensvärd, Nordisk numismatisk unions medlemsblad nr1, Köpenhamn 1967 sid. 2. 
24

 Svenskt konstnärslexikon, band III, 1957 sid. 526-527. 
25

 Ehrensvärd, 1967 sid. 2. 
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Han var redan den ledande medaljgravören i Sverige när han tillträdde efter sin far 

som mynt- och medaljgravör.
26

 Han utvecklade den stil som fadern introducerade, en 

stil som skapades under impressionismen i Frankrike, en stil som han fördjupade vid 

studierna hos Jules Clément Chaplain och Paulin Tasset 1899-1902.
27

 

    Erik Lindberg blev en betydelsefull medaljgravör och fick en ledande ställning 

inom yrket och blev anförtrodd ett antal uppdrag åt både Svenska Akademien och 

Vetenskapsakademien när deras årliga minnespenningar skulle tas fram.  

    När fadern Adolf Lindberg avled 1916 fick sonen Erik Lindberg ta över sysslan 

som Kunglig myntgravör och denna befattning hade han fram till 1944. 

    Erik Lindberg avled den 28/9-1966.
28

 

Anledningen för tillkomsten av denna medalj är till att minna om Riksbankens 250-

årsjubileum 1918. Man firade detta genom att bjuda in en stor skara gäster att närvara 

vid en middag, där alla närvarande gäster skulle tilldelas varsin medalj i silver, en 

medalj som präglats vid Kungliga Myntverket på Kungsholmen i Stockholm.
29

 

    Det var Riksbankschefen Viktor Moll som beställde medaljen den 23/2-1918. En 

månad senare hade Erik Lindberg tagit fram en skiss till medaljens åtsida där en 

kvinna sitter på en tron som symboliserar Riksbanken. Man kan även göra kopplingen 

till kvinnan att det är Moder Svea, då det är Sveriges Riksbank det är frågan om. I ena 

handen har hon ett penningskrin, och i den andra handen håller hon en Merkuriusstav, 

samt undertill finns tre kronor. På vardera sidan syns åren 1668 och 1918.  

    På frånsidan finns en plint med inskriften ”SVERIGES RIKSBANK TILL MINNE 

AF TVÅHUNDRAFEMTIO ÅRS VERKSAMHET.” Vidare över plinten ligger två 

ymnighetshorn med en mellanliggande platta med bankens valspråk ”HINC ROBUR 

ET SECURITAS”, (härav styrka och säkerhet). 

    Under juni och juli gjorde Erik Lindberg modellerna till medaljen, ett arbete som 

skyndades på av den anledningen att hans skicklige härdare skulle sluta. Stamparna 

till dessa medaljer var större än vanligt, så därför vågade han inte lämna dem till en 

ovan förmåga, utan en van hand var tvungen att utföra härdningen av dessa stampar. 

Medaljen är signerad på åtsidan med ”ERIK LINDBERG”, och på frånsidan med 

”E/R”. 

                                                 
26

 Brita Olsén, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr 3, Köpenhamn 1964 sid. 46. 
27

 Sigurd Curman, Utställning av Erik Lindbergs medaljkonst, Stockholm 1943 sid. 4. 
28

 Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966 del 2, Stockholm 1988 sid. 7. 
29

 Ian Wiséhn Svensk numismatisk tidskrift nr. 8 2006, Stockholm 2006 sid. 200. 
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    Stamparna blev klara och levererades varefter några hundra medaljer präglades till 

jubileet den 22/9-1918.
30

 

    Kvinnan symboliserar banken och hon håller en merkuriusstav i ena handen och ett 

penningskrin i den andra. 

    Merikuriusstaven, även kallad kaducé, är den stav som är omslingrad av två ormar 

med huvudena vända mot varandra, längst upp prydd med två vingar. Denna stav är 

attribut till Hermes, eller romarnas Merkurius, men har i senare tid även blivit symbol 

för handel.
31

 

    Hermes, eller Merkurius, gjordes på grund av sin listighet, till köpmännens och 

förvärvets beskyddare. Han avbildas ofta med en penningpung i handen.
32

 Erik 

Lindberg hade stort intresse för historia och latin.
33

 Detta ser man när man tolkar 

symboliken i medaljerna, och i denna medalj har vi redan funnit både merkuriusstav 

och Hermes. Även de tre kronorna som nedtill symboliserar Sverige finns med,
34

 som 

för övrigt är den äldsta beteckningen för Konungariket Sverige.  

    Riksbankens medalj är av den s.k. nya medaljstilen d.v.s. den impressionistiska 

stilen. Den draperade kvinnan sitter som ett majestät i en monumental tron med sina 

attribut, som egentligen hör till Hermes eller Merkurius, men attributen för tankarna 

till handel, förvärv, och kapital, något som köpmännen behöver. Ytan är målerisk och 

hela medaljens yta kan utnyttjas. Det finns ingen kantram att ta hänsyn till, hela ytan 

och metallen är i en matt patina där årtalen ingår i kompositionen, något som i den 

antikiserade stilen hade varit placerat i omskriften.
35

 

    Hela kompositionen är en behärskad realism i porträttet där konstnären måleriskt 

utnyttjar hela medaljens yta, ett gott exempel på den ”nya” franska stilen. 

   Frånsidan består av en bred plint, aningen utsvängd upptill, med inskrift. Denna 

inskrift består av en bred majuskelskrift i aningen upphöjd relief. Stilen är strikt 

framförd, men här har Erik Lindberg valt att lägga in ett par olika bokstäver med 

chattering. Han har valt att ha en chattering på bokstaven ”A”. 

    Denna oregelbundna chattering är en liten detalj där konstnären kan hävda sin rätt 

att individuellt forma bokstäver.
36

 En annan konstnärlig frihet Erik Lindberg 

använder sig av är den ”utspark” som bokstäverna ”K” och ”R” har, en frihet han 

                                                 
30

 Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966 del 2, Stockholm 1988 sid. 101. 
31

 Svensk uppslagsbok, band 15, Malmö 1950 sid. 519. 
32

 Nordisk familjebok, band 9, Malmö 1946 sid. 915. 
33

 Svenskt biografiskt lexikon, band 23, Stockholm 1982 sid. 248. 
34

 Alm, 2002 sid. 169. 
35

 J. J. Huldén, Nordisk numismatisk unions medlemsblad nr. 10, Köpenhamn 1948 sid. 162. 
36

 Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966 del 1, Stockholm 1974 sid. 128. 
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tycks ha tagit efter sin forne lärare Jules-Clément Chapelain från Paristiden. Det är 

dock en stil som kräver mer utrymme än den utan ”fri” form.
37

 

    Över denna platta med text i relief ligger två ymnighetshorn lagda där växter och 

frukter väller fram. Höjer man blicken strax ovan dessa horn ser man ytterligare en 

platta med bankens valspråk. 

    Vad har då ymnighetshornen för koppling till Sveriges Riksbank? 

    Ända sedan senantikens dagar på 400-talet e. Kr då denna symbol uppstod, har 

ymnighetshornet varit en symbol som dekorationsmålare och konstnärer gärna använt 

sig av i avsikt att framhäva välgång och överflöd. I Rom var Fortuna med sitt 

ymnighetshorn en symbol för lycka och framgång, men senare fick detta horn en egen 

överflödsgudinna vid namn Copia.
38

 

    Det är antagligen här konstnären Erik Lindberg vill ha kopplingen till bankens 

valspråk, det i en groteskstil formade ”HINC ROBUR ET SECURITAS” i relief, här 

med bokstäverna i långt utdragna chatteringar. 

    Chatteringarna här över ymnighetshornen är iögonfallande, som om skriften och 

hornen skall kopplas samman. Erik Lindberg menade att text och motiv skulle 

samverka, och det gör de om man skall tolka det latinska valspråket ”Härav styrka 

och säkerhet” - banken hade ju varit verksam i 250 år, bara det borgar för en säkerhet, 

att ha varit verksam i två och ett halvt sekel! Vidare ser man ymnighetshornen, som 

symboliserar lycka och välgång samt överflödet, som väller ut ur hornen, men också 

inskriptionen ”SVERIGES RIKSBANK TILL MINNE AF TVÅHUNDRAFEMTIO 

ÅRS VERKSAMHET”!       

    Tolkningen är att Riksbanken är en välmående institution med goda tillgångar för 

den som är i behov av medel. Avsikten är att text och motiv skall samverka på en 

medalj, men det är också tanken att åt- och frånsida skall samverka. Åtsidan skall visa 

vem medaljen skall ära och minna om, i detta fall Riksbanken. Frånsidan skall visa 

egenskaper och andra symboler som förknippas med den person, eller institution, som 

återges på åtsidan, d.v.s. i detta fall, den jubilerande Riksbanken. 

    Även på frånsidan är kantramen borttagen, där hela ytan är utnyttjad. Metallen är 

mattpatinerad och har en målerisk skildring av ett realistiskt motiv, där text och motiv 

samverkar, där dessutom en kort inskrift på latin ger ett kortfattat utryck för 

medaljens helhet. 

 

                                                 
37

 Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966 del 1, 1974 sid. 128. 
38

 Jan-Öjvind Swahn, Klassiska symboler. En uppslagsbok, Bromma 2006 sid. 198. 
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Nya Sverige-jubileet 300 år 1938 

 
Bild 2 

Stockholmskonstnären Svante Edvin Nilsson, född den 10/6-1869, var bokbindar-

sonen från Maria församling som hamnade hos medaljgravören Adolf Lindberg redan 

som 13-åring.
39

 

    När Svante Nilsson var hos Adolf Lindberg lärde han sig att fullständigt och fullt 

ut, direkt med stickeln, gravera i stålet. Vid sidan om detta arbete studerade han vid 

Tekniska skolan och målet var, som för de flesta medaljgravörer, Frankrike.
40

 

    Efter 10 års arbete hos Adolf Lindberg fick han ett resestipendium för utlands-

studier. På grund av detta kom han att tillbringa sju år i Paris för studier, för att sedan, 

efter studietiden ha egen ateljé där fram till 1915. 

     Under Parisvistelsen tillbringades mycket tid hos medaljkonstnärerna Léon 

Duschamps, Henri Dubois och Paulin Tasset. Även ciselören Lasserre gjorde han sig 

bekant med. 

    När första världskriget bröt ut vände Svante Nilsson åter hem till Sverige för att 

stanna i Stockholm för gott. Han gjorde endast ett par resor till Paris och Rom under 

1920-talet. 

    När han nu verkade i Sverige utvecklades han och den franska impressionismen 

övergavs. Bildspråket blev kraftigare och symboliken en aning enklare, men även 

renässansen gjorde intrång.  

    Svante Nilsson var verksam ända till sin död där hans produktion av medaljer 

spänner över flera olika områden. Han avled i Stockholm den 21/5-1942.
41

 

                                                 
39

 Svenskt biografiskt lexikon, band 27, Stockholm 1991 sid. 1. 
40

 Ian Wiséhn, Accurata Descriptio, Stockholm 2003 sid. 499. 
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    Medaljen som nu skall behandlas är utgiven av Sporrong & Co. med jubileums-

bestyrelsens godkännande och regeringens tillstånd. Det var en medalj som gavs ut 

genom försäljning vid jubileumsfestligheterna för 10 kronor styck när det gäller 

bronsversionen, och 25 kronor för den i silver. 

    Den svenska kolonin Nya Sverige, som grundlades 1638 vid Delawereflodens 

mynning i Nordamerika, var en kortlivad företeelse i den svenska historien. Sverige 

förlorade den till holländarna redan 1655, men som förevändning tog man 1938 

tillfället i akt att fira trehundraårsjubileet av grundandet med att anordna en svensk 

storstilad manifestation på platsen.
42

 

    Man valde att göra utställningar, officiella besök m.m. men även att slå en medalj. 

Det blev en rejäl satsning för svensk kultur i denna propagandautställning, och 

medaljkonstnären har här också gjort en nästan överarbetad åtsida.
43

 Åtsidan återger 

en kartbild över kolonin där Delawerefloden skär rakt igenom snett nedifrån vänstra 

hörnet. Från denna tränger en massa biflöden in i landskapet, och fördelat runtom ser 

man gamla välkända svenska och finländska orter som Gripsholm, Wasa, Fort 

Elfsborg m.fl. 

    Mitt bland de välbekanta ortsnamnen finns det avbildade indianer med pilbågar, 

exotiska träd och djur, ormar och ett fartyg. I högra kanten finns också det lilla 

Riksvapnet som toppar en snäckformad sköld med texten ”NOVA SVECIA 1638-

1655”. 

    Kartbilden är aningen förhöjd i förhållande till omskriften som är nedsänkt ”IN · 

MEMORIAM · NOVÆ · SVECIÆ · A · D · MDCXXXVIII · CONDITÆ · POST · 

TRIA · SÆCULA · REVOCATAM”. Omskriften påbörjas och avslutas med en 

bladrosett och kan översättas ”Till minnet av trehundra år sedan grundandet av Nya 

Sverige 1638”. 

    Frånsidan visar skeppet Calmare Nyckel för fulla segel där namnet ”CALMARE 

NYCKEL” är centrerat upptill, och årtalet ”1638” centrerat nedtill med två stiliserade 

delfiner på vardera sidan. Här till höger på frånsidan har konstnären också fått dit sin 

signatur ”SV. NILSSON”. 

    Svante Nilsson inledde sin karriär som impressionist, men övergav denna för en 

mer enkel symbolik, mer kraftigt bildspråk och hög relief. Frånsidans skepp visar en 

                                                                                                                                                              
41

 Svenskt konstnärslexikon, band IV, Malmö 1961 sid. 212. 
42

 Vid detta tillfälle avtäcktes även ett monument av Carl Milles. 
43

 Bengt Thordeman, Ur Nordisk numismatisk unions medlemsblad nr. 1, Köpenhamn 1938 sid. 4. 
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mjuk modellering som visar en enkel realism och stiliserade vågor, helt enligt hans 

nya stil. 

    Samma sak gäller åtsidan som har en stiliserad framtoning och väl detaljerad sym-

bolik. Den går i hela trehundraårsjubileets anda. Sverige vill visa sin position som 

upptäckarnation. Man tillhörde pionjärerna som koloniserade den nya världen genom 

att anlägga ”Nova Svecia” på den amerikanska östkusten. 

    Man skickade skeppet Calmare Nyckel och systerfartyget Fågel Grip med de första 

svenska emigranterna 1637-1638 för att anlägga kolonin. Platserna som byggdes upp 

fick svenskklingande namn som Elfsborg och Gripsholm, gamla mäktiga namn som 

förknippas med forna stormakten Sverige. Man ville visa att Sverige bidragit till 

kolonisationen av Amerika, det land som för så många hägrade, både förr och senare. 

    I mitten av 1800-talet utvandrade stora skaror av svenskar till Nordamerika. 

Ytterligare en period av utvandring kom på 1920-talet då en kortare period med 

utvandrande svenskar sökte sig mot de norra delarna av Amerika, en tid som ligger 

nära det nu behandlade jubileet.  

    Sverige hade i 300 år haft emigration till Amerika, en emigration som periodvis 

stegrades, en mer eller mindre pågående verksamhet som sammanföll med jubileet. 

Linjefartyg trafikerade ännu i denna tid rutten Sverige-NewYork, något som visade 

täta kontakter mellan länderna.  

    Med så långvariga traditioner med kontakter länderna emellan så har nästan alla 

svenskar någon släkting eller bekant i Amerika, så banden folken emellan är starka. 

Det finns områden i Amerika där svenska språket hör till vardagen under denna tid, 

en tid då stora delar av dem som utvandrade, under den stora vågen i slutet av 1800-

talet, fortfarande var i livet. 

Detta var ett ypperligt tillfälle att manifestera de täta banden mellan länderna, folken, 

handeln och kulturen. Det finns ju många amerikaner med efternamn som Jansson, 

Svensson och Hansson m.fl. 
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Hemförandet av Andrées polarexpedition 1930 

 
Bild 3 

 

Alfred Ohlson föddes den 13/2-1868 i Stockholm, son till snickaren Jöns Olsson och 

Frederika Margaretha Wilhelmina Scharin. 

    Han började som 14-åring hos en bildhuggare i Stockholm och gick senare en kurs 

vid Tekniska skolan. Övrig utbildning saknas hos Alfred Ohlson som i övrigt är själv-

lärd. Han gjorde inga resor till andra länder som annars är brukligt,
44

 och han med-

verkade heller aldrig i någon utställning. Medaljer utförde han från 1920-talet, då 

främst för Sporrongs räkning.
45

 

    Mycket av sin tekniska skicklighet hämtade han hos C.G. Hallbergs Guldsmeds-

aktiebolag i Stockholm där han var anställd i många år, en anställning som innebar ett 

stort antal arbeten utförda i ädla metaller.  

    Vidare var han även elfenbenssnidare, samt skulptör i sandsten där han gjorde en 

hel del större arbeten. Några av de större skulpturerna som kan nämnas är figurer för 

portalen i Skara domkyrka, och i Örebro är statyn i granit över Karl XIV Johan utförd 

av honom, samt även Smålandsryttaren på torget i Eksjö över det indragna 

husarregementet. Ytterligare kan nämnas att han kopierade St. Göransgruppen i 

Stockholms storkyrka där bronskopian nu står på Köpmanbrinken i Stockholm. 

    Under de senaste åren av sin levnad gjorde han en del gravskulpturer, men också 

en del medaljer, plaketter och porträttmedaljonger. 

                                                 
44

 Svenskt konstnärslexikon, band IV, 1961 sid. 311. 
45

 Hirsch Mynthandel AB, Katalog nr. 22, Stockholm 1982 sid. 52. 
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    Alfred Ohlson gick ur tiden den 8/5-1940 i samma stad där han en gång föddes. 

 

Anledningen till denna medalj är att man efter 33 år, det vill säga 1930, hittade 

resterna av Andrée-expeditionen på Vitön och som nu skulle föras hem till Sverige 

igen.
46

 Det är hjältar man minns och som omkom som pionjärer då man tävlade med 

andra nationer om att nå den norra polen, män som i vetenskapens tjänst offrade sina 

liv på polarisens vidder. 

    Andrée var avporträtterad på medalj redan i sin levnad, och att flyga med ballong 

låg i tiden. Man hyllade modiga män som på detta sätt försökte nå nordpolen. I Norge 

gjorde man motsvarande medaljer fast då med Nansen som huvudperson. 1930 slogs 

en medalj då deltagarna gjorde sin återresa hem till Sverige. 

    Åtsidan har omskriften ”S · A · ANDRÉE · NILS STRINDBERG · KNUT 

FRÆNKEL” i övre delen av medaljen, och ”ANDRÉES POLAREXPEDITION 

1897” i nedre halvan. Mellan namnen finns en bladrosett som avdelar namnen. I relief 

på slät botten återfinns deltagarnas huvuden högerställda i ordningen Salomon August 

Andrée, Knut Hjalmar Ferdinand Frænkel, och Nils Strindberg. Konstnären har också 

sin signatur vid Andrées halsavskärning ”ALFRED · O ·”. 

    Alfred Ohlson har här valt den antika stilen med slät botten och kantram. De tre 

expeditionsdeltagarna avbildas plastiskt, men med något stiliserat hår. Frånsidan har 

omskriften aningen försänkt och lyder ”DE DJÄRVA POLARFORSKARNAS 

STOFT ÅTERBÖRDADES TILL FOSTERJORDEN 1930”. Vid omskriftens början 

och slut finns en bladrosett bestående av fyra ekblad. 

    Frånsidemotivet är en stiliserad jordglob med berörda delar av Svalbard, Ishavet 

och även Vitön längst till höger inlagda. Här har man också lagt in expeditionens 

färdväg som inleds med en ballongfärd från Danskön, en färd som inleddes enligt 

planerna, rakt mot polen. Man fick dock snart nödlanda för att sedan gå till fots, en 

vandring som blev kaotisk, något som syns också på den utvisade färdvägen. Denna 

vandring slutade på Vitön den 19 oktober 1897 tror man.
47

   

    Den stiliserade örnen, som svävar överst på medaljen, har i detta fall som symbol 

att visa på vilket sätt expeditionen hade tänkt sig att nå den norra polen, genom att 

flyga. Den symboliserar även det namn som ballongen bar – ”Örnen”. Man kan också 

                                                 
46

 Ulf Nordlind och Ian Wiséhn, Ur Svensk numismatisk tidskrift nr. 9-10, Stockholm 1989 sid. 236-

238. 

 
47

 Axel Wahlstedt, Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor, del 3, Stockholm 1937 sid. 135-137. 
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tillägga att det står för makt och djärvhet. Att anta utmaningen att nå nordpolen med 

en ballong krävde nog en hel del mod. 

    Utmaningen att nå den norra polen hade antagits av flera forskare och nationer. Det 

låg stor prestige i att vara den förste att nå polen, något som varit huvuduppgiften 

under lång tid för polarforskare. Norge och Sverige var i union med varandra där 

situationen var aningen ansträngd, så här var det ännu mer angeläget att vara första 

nation att nå den norra polen. 

    Nu blev det inte någon av vare sig Norge eller Sverige som kom att nå målet, utan 

en amerikan, men när expeditionen väl hittades så valde man att slå en medalj över de 

omkomna hjältarna. Man tog tillfället i akt att hylla polarforskarna, även om man inte 

nådde ända fram. 

     

U-båten Ulvens förlisning 1943 

 
Bild 4 

 

Medaljkonstnären och skulptören Gustaf (Gösta) Imanuel Carell föddes den 21/5-

1888 i Stockholm.  

    Gösta Carell avlade som utbildning realskoleexamen i Malmö och Tekniska 

skolan. Efter detta började han vid Skånska Cementgjuteriets ateljé för fasad-

dekorationer. Senare gick han också hos Bissen d.y. i Köpenhamn för att slutligen 

emigrera till USA.
48

 

                                                 
48

 Nils Ludvig Rasmusson, Gösta Carell, Ett nytt namn i svensk medaljkonst. Ur Svensk nyttokonst, Stockholm 1936 

sid. 21. 
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    Efter några hundår i Amerika blev han assistent hos medaljgravören Victor David 

Brenner. Amerikansk skolning hör till ovanligheterna bland svenska gravörer, men 

denna skolning var mer fransk än amerikansk. Han gick även en utbildning vid 

Coopers Union och School of Beaux Arts där Brenner för övrigt var lärare åt Gösta 

Carell.
49

 

    Gösta Carells lärare, Victor David Brenner, var en stark anhängare till den franske 

impressionismens medaljmästare Oscar Roty. Det var dennes stil Gösta Carell senare 

förde med sig till Sverige 1920 då han återvände. 

    När han var 37 år debuterade han som medaljkonstnär och det var med en stil där 

hög relief och gjutteknik föredrogs, före präglingstekniken. Han var också en gravör 

som ofta, mer eller mindre, helt uteslutande använde sig av text på sina medaljers 

frånsidor.
50

 

    Man skulle här kunna tro att han tagit intryck av den tyska medaljkonsten, som 

under de första årtiondena reagerade mot den franska stilen. Det finns dock inget som 

tyder på detta, utan det är att han funnit samma inspirationskälla, nämligen renäs-

sansens Italien. Genom att han föredrog gjutningen före präglingstekniken fick han en 

mer individuell prägel genom den högre reliefen.
51

 

    Gjuttekniken innebar en viss efterbehandling vid tillverkningen av medaljer, men 

denna extrabearbetning, och även patineringen, var en syssla som Gösta Carell själv 

utförde i de flesta fall. Även själva gjutningen var något han själv övervakade.
52

 

    Gösta Carell utmärker sig med en robust stil där tyngd, men samtidigt där både liv 

och poesi finns med. Han är också mästerlig på att finna detaljer och symboler som 

knyter an till medaljens advers.
53

 

    Gösta Carell avled den 23/5-1962.
54

 

 

Under andra världskriget inträffade en allvarlig olycka där en svensk u-båt gick under 

med man och allt. Det var en katastrof där hela svenska folket följde händelse-

utvecklingen från dess inledning den 15 april till det bittra slutet i augusti då u-båten 

lokaliserades och drogs in i en flytdocka. 
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    Man kunde, genom besättningens klockor, konstatera att hela besättningen på 33 

man vid ett och samma tillfälle omkommit den 15 april 1943 strax efter kl. 18.00.
55

 

    Vid stora katastrofer, som denna, är det vanligt att man slår en medalj som 

äreminne över de döda. Krig rådde i Europa då det neutrala Sverige ändå drabbades 

av krigets fasor. U-båten ”Ulven” kom i kontakt med och utlöste en främmande mina 

i undervattensläge och sjönk omedelbart. Det dröjde ända tills augusti innan man fick 

klarhet i vad som hade hänt och hela nationen sörjde sina omkomna landsmän. 

    Medaljkonstnären Gösta Carell gör ett äreminne över de omkomna, där det blir en 

medalj med en dramatiserad sprängning i övervattensläge. Nu skedde olyckan i 

undervattensläge, men det är en verkningsfull skildring av händelsen. 

    Gösta Carell, som i detta fall valt att gjuta en medalj, istället för att prägla den, kan 

nu använda sig av den stil han började använda sig av i mitten av 1920-talet. Han 

skolades in i den impressionistiska stilen men bröt med denna och hade en stil som 

utmärker en kraftig och robust stil, en stil som mycket liknar den medeltida italienska 

stilen. 

    Stilen är realistisk, men utan detaljer och har en kraftig relief där en kraftig och 

monumental form bryter fram. Åtsidan visar en odetaljerad och stiliserad vy där en u-

båt håller på att sjunka, med en explosion synlig i vattenlinjen. Reliefen är kraftig och 

motivet blir på detta vis tydligt. Till hjälp finns en text ”UBÅTEN-ULVEN-

FÖROLYCKAS-KLOCKAN-18.10-D-15-APRIL-1943”, även denna i relief. Motivet 

är enkelt, där både tyngd och rörelse framgår när ytan blivit patinerad. 

    Frånsidan består, mer eller mindre, enbart av en text där stor omsorg tagits vid val 

av text och bokstavstyper. Det är mer frågan om litterärt skulpterande än skulptur i 

vanlig bemärkelse. Han har sökt en slående och träffande beledsagande text, som i 

kombination till åtsidan griper tag i betraktaren, som därmed inser vidden och 

storheten i katastrofen, att det är en katastrof av nationell art och som berör alla. 

    Den lyriskt utformade texten lyder ”FÖR ATT HEDRA MINNET AV 33 

SVENSKA MÄN SOM GÅVO SINA LIV FÖR FOSTERLANDET FORMADE 

GÖSTA CARELL MEDALJEN”. 

    För att förhöja effekten syns en stiliserad vattenyta nedtill på medaljen där den 

karakteristiska rökpelaren stiger upp i det ögonblick då ett fartyg nyss gått under 

vattenytan. 
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    Medaljen har en dekorativ knapphet med en poetisk frånsidekomposition, som har 

en meddragande effekt för att hänsyfta till den speciella händelsen. Det var en 

dramatisk händelse, och motivet är även det dramatiskt. 

    Sverige hade varit förskonat från delaktighet i krig, och hade vid tillfället inte varit 

inblandat, eller avlossat skott i strid på 129 år. Även i detta krig som nu rådde, var 

Sverige inte delaktigt i, men hade ändå helt ofrivilligt blivit drabbat när en u-båt med 

man och allt gått under.  

    I krig delas alltid medaljer ut, men även om Sverige nu inte deltog i detta krig, så 

var det ändå ett sådant läge att en medalj var på sin plats. Man ville hedra de 

omkomna sjömännen, men även hedra de anhöriga som sörjde sina söner och män. 

    Gösta Carell tog personligen initiativet till detta äreminne över den förliste 

”Ulven”. Efter färdigställandet av medaljen överlämnades ett exemplar till den då 

avgångne inspektören K. G. Hamilton som minnesgåva över ”Ulvens” förlisning. 

Efter överlämnandet av minnesgåvan till inspektören för dåvarande u-båtsvapnet 

kunde allmänheten köpa den för 50 kronor.
56

  

    Medaljen såldes inte i någon stor upplaga då priset för denna var högt, men det var 

heller inte Carells avsikt. Meningen var att hedra den omkomna besättningen och 

deras anhöriga. Medaljen är därför sällsynt och endast känd i några få exemplar.  

    Gösta Carell gjorde alltså inte denna medalj för ekonomisk vinnings skull. 

 

FRAMTIDSTRO  

 

På 1800-talet gick utvecklingen framåt på flera områden och industrin moderni-

serades, men även andra områden utvecklades såsom transporter på järnväg. Det var 

ett område som fick stor betydelse för Sverige när man kunde utveckla kommu-

nikationen med alla landsändar.  

    Varor kunde transporteras långa sträckor på kort tid, och personer kunde ta sig från 

olika landskap utan att behöva sitta i en hästskjuts i veckor. Det var stora händelser i 

Sverige när man gick från en ren agrar livsföring till industrialisering. Transporter 

med det nya transportmedlet järnväg gjorde att naturtillgångar kunde fraktas till 

hamnarna och att industrin fick råvaror. 

    Den nya tekniken fick hjulen att rulla på ett helt annat sätt än tidigare. 

Utvecklingen gjorde att det gick framåt, man kände framtidstro och nya produkter 
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utvecklades i en allt snabbare fart ju längre fram på 1800-talet man kom. De nya 

produkterna visades på stora utställningar där kontakter knöts, producenter och 

köpare möttes när varor visades och demonstrerades.  De stora utställningarna avlöste 

varandra och tron på framtiden var stark. 

     

Öppnandet av Västra stambanan 1862 

 
Bild 5. 

 

Lea Fredrika Ahlborn föddes den 18/2-1826 i Stockholm och avslutade även sina 

dagar i huvudstaden den 13/11-1897.
57

 Hon var dotter till myntgravören Ludvig 

Persson Lundgren i Stockholm och hans hustru Johanna Salmson. Denna Johanna 

Salmson var i sin tur dotter till gravören Salm Salmson, invandrad jude från Prenzlau.  

    Lea Ahlborn hade judiskt påbrå och kom från en grupp av invandrade judar som 

var en av de första icke döpta judarna i Sverige. De kom under Gustaf III:s regering 

och tilläts syssla med icke skråbundet hantverk som sigillstickning och gravering.
58

 

    Lea Ahlborn hade alltså förankring med gravyrkonsten i generationer tillbaka i 

tiden. Hennes far var gravör i myntverket och efter att ha gått i fransk skola under-

visades hon av fadern i hans ateljé. Hon fick också särskilt tillstånd att vara elev vid 

Konstakademien, något som hon i nåder fick bevista av professor Qvarnström, detta 

då kvinnor inte hade tillträde till Konstakademien vid denna tid.
59
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    I Frankrike närvarade hon i bildhuggaren Toussaints ateljé, hos myntgravören 

Barre, vapengravören Chevalier, men även hos sin morbror, sten- och medaljgravören 

Johan Salmson som bodde i Paris sedan 1821.
60

 

    Resan till Paris och vistelsen där betalade Lea Ahlborn delvis själv genom att sälja 

porträtt av Kronprins Carl och Prins Gustaf till hovet, en vistelse som pågick till 

augusti 1853.
61

 

    I september 1853 avled Lea Ahlborns fader i kolera och nu hade man ingen 

medaljgravör i Sverige. Hennes bror Pehr-Henrik led av sinnessjukdom, och andra 

som eventuellt kunde komma ifråga att efterträda posten som medaljgravör var för 

unga. En utväg var utländska gravörer, men man antog Lea Ahlborn tills vidare. När 

brodern dog 1855 så blev hon ordinarie medaljgravös. Lea Ahlborn var därmed den 

första kvinnan i Sverige som gick i statlig tjänst.
62

 

    Det var inte meningen att det skulle bli på detta vis, utan det var brodern Pehr-

Henrik som skulle bli den som övertog faderns tjänst som rikets mynt- och medalj-

gravör. Detta innebar att hon fick fast anställning vid Kungliga Mynt- och Controll-

verken och tillsvidare ansvarade för samtliga sysslor som hör till myntgravörs-

befattningen. Detta var en syssla hon innehade från 1853 tills hon avled på sin post 

den 13 november 1897.
63

 

    Lea Ahlborns produktion är, förutom mer än 300 medaljer mellan 1853-1896, även 

svenska mynt från 1855-1904, och då är det även både norska och finska mynt under 

motsvarande tid.
64

 

   Järnvägen var ett nytt fortskaffningsmedel i Sverige och denna medalj skulle 

tilldelas de tjänstemän som deltagit i bygget av Västra stambanan.
65

 

    Åtsidan har Carl XV: s porträtt högerställt. Porträttet är strängt plastiskt och 

kungen är ideellt avbildad. Medaljens plan är blankt för att framhäva metallen, detta 

helt enligt den antika stilen. Reliefens måleriska möjligheter utnyttjas inte här som 

den ”nya” stilen kom att göra. 

    Huvudets avskärning är antik med konstnärens signatur undertill ”LEA 

AHLBORN”. Hår och skägg är stiliserat. 
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    Runt medaljen finns en kraftig kantram och innanför denna en omskrift som lyder 

”CARL XV SVERIGES NORRIGES GÖTHES OCH VENDES KONUNG”, samt 

innanför omskriften en pärlring. 

    Här syns tydliga spår av den äldre medaljstil som härskade före impressionismens 

inträde där den kraftiga kantramen begränsar ytan, och även den blanka botten utan 

utnyttjande av de måleriska möjligheter som finns. 

    Frånsidan har Lea Ahlborn tagit industrialismens framgångar till hjälp och avbildat 

det nya mekaniska hjälpmedlet – loket. Här står loket mot en blank bakgrund, en i all 

enkelhet renodlad relief. 

    Detaljrikedomen är oerhörd. Ekrar, rör, vevar och nitar är avbildade i detalj. Rök 

stiger från skorsten och ventil så att det framgår att det är i rörelse framåt. Det är även 

Sverige som rör sig framåt i utvecklingen, framåt mot framtiden och nya vinningar i 

tekniken. 

    Längs övre delen av kantramen återfinns omskriften ”FÖR VERKSAMT 

BITRÄDE VID STATENS JERNVÄGSBYGGNADER”. 

    Symbolerna som finns avbildade nedtill är ekkvistarna från eken, något som 

romantikens skalder använde som symbol för styrka och kraft.
66

 Merkuriusstaven har 

i senare tid blivit symbol för handel.
67

 Det nya sättet för samfärdsel underlättas även 

för transporter av varor. Härmed får man kopplingen handel och transport som i 

kombination knyts till framtidstro.  

    Symbolerna spaden, som står för arbete, merkuristaven som är handel och 

ekkvistarna, som kan tydas till styrka, är i sin helhet, tillsammans med loket, en 

uppmaning – uppmuntran att föra Sverige in i framtiden, detta med hjälp av den nya 

tekniken som är järnvägen, ångan samt handel. Inom landets gränser finns enorma 

tillgångar av skog och malm som måste föras ut till kusten för vidare transport 

utomlands, detta genom handel, något som i förlängningen utvecklar Sverige. 

    Spaden som ligger korslagd med merkuriusstaven är det redskap som först 

förknippas med stora skaror av rallare som drog land och rike kring och byggde alla 

de mil av järnvägar som till slut förband alla Sveriges landskap med varandra. Man 

kan också skymta ett vattenpass som ligger under spaden och merkuriusstaven. 

   Byggandet av Västra stambanan påbörjades i Göteborg och Stockholm 1858. Man 

kan tänka sig den 3 november 1862 då den högtidliga invigningen av järnvägen gick 

av stapeln. Kungen och Hertigarna av Östergötland och Dalarna skulle åka sträckan 
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med ett festtåg. Det var till detta tillfälle medaljen var slagen, och det var också då 

den skulle delas ut till de tjänstemän som deltagit i arbetet.
68

 

     

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 

 
Bild 6. 

 

Upphovsman till denna medalj är mynt- och medaljgravören Johan Adolf Lindberg 

född den 4/9-1839 i Stockholm och död 27/6-1916. 

    Adolf Lindberg började efter folkskolan som lärling hos guldsmeden P.F. Palm-

gren, för att senare bli lärling hos gravören J.E. Rydbeck. Han började i Slöjd-

föreningens skola där en av lärarna, Carl Ahlborn, rekommenderade honom att börja 

hos hans hustru, Lea Ahlborn, gravör på Kungliga Myntverket. 

    1863 tilldelades Adolf Lindberg ett resestipendium som gjorde att han kunde ta sig 

till Köpenhamn och medaljgravören H. Conradsen, samt vidare till Paris för att 

påbörja sin anställning hos medaljkonstnären Paulin Tasset. 

    När han återvände till Sverige 1864 öppnade han sin egen ateljé, men ytterligare 

resor för studier företogs till Paris, Italien, Österrike och Tyskland. På 1870-talet 

införde Adolf Lindberg den nya stilen från Frankrike till Sverige, en stil som hade 

”sanning och natur” som krav.
69
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    Det var inte bara en ny stil han hämtade från Frankrike. Han var hos Paulin Tasset 

och studerade ny teknik, där tekniken var en reduktionsmaskin. Denna maskin 

innebar att man mekaniskt överförde ett motiv från en ca. halv meter stor modell till 

en stans.
70

 Adolf Lindberg föredrog dock att gravera för hand, men den yngre genera-

tionens medaljkonstnärer, t.ex. hans son, Erik Lindberg, tog sig an denna maskin. 

    Adolf Lindbergs tidigaste arbete härrör sig från omkring 1860,
71

 där han var den 

nydanare på området i Sverige som införde ny teknik på ett annars minimalt utvecklat 

hantverk sedan medaljkonsten introducerades i landet. När Lea Ahlborn avled 1897 

övertog han sysslan som gravör vid Kungliga myntverket, en post han innehade till 

sin död 1916.
72

  

 

Det har, precis som i andra länder, anordnats stora internationella utställningar för att 

visa allmänheten vilka framgångar som gjorts inom industri och konst. 

    Under andra halvan av 1800-talet hölls många kombinerade lantbruks- och 

specialutställningar, och i Stockholm hölls den första utställningen redan 1823. Den 

första utställningen av större format var annars i det nyinvigda Nationalmuseum och i 

Kungsträdgården. 

    1897 öppnades Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm, en 

utställning som tog ett stort område i anspråk på Djurgården, mellan Djurgårds-

brunnsviken och det som då kallades Östermalmsviken. 

    På detta område uppfördes ett stort antal byggnader och den som rönte störst 

uppmärksamhet var huvudindustrihallen som byggdes i trä och var på 16 820 m
2 

och 

som hade en 100 meter hög kupol. 

    Vidare uppfördes en kopia av slottet Tre kronor, men man byggde också ett flertal 

mindre hus och paviljonger, som förutom konst- och industri, hyste företrädare för 

gruvnäringen, idrott, skogshantering, jakt och mycket annat. 

    För att mindre bemedlade medborgare skulle få tillgång till utställningen såg man 

till att 20 folktåg transporterade besökare till utställningen från alla delar av Sverige, 

och även ända från Oslo. 

    Denna utställning varade från maj månad till september och drog ca. 1,2 miljoner 

besökare. Utställarna var omkring 4000 och anledningen till att denna utställning var 

utöver det vanliga var, att Oscar II firade 25 år som regent. Av den orsaken slogs en 
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jubileumstvåkrona detta år, och under utställningen präglades ett antal olika medaljer 

inför publik.
73

 

    Medaljen Allmänna konst- och industriutställningen 1897 slogs inför utställningen 

av organisationskommittén för att delas ut till de olika deltagarna. Åtsidan visar Kung 

Oscar II:s huvud vänsterställt med antik avskärning vid halsen och i relief. Adolf 

Lindberg som införde den franska medaljstilen återger Kung Oscar realistiskt med 

måleriska konturer. Skägg och hår framträder måleriskt på den aningen åldrat 

framställde konungen. 

    Omskriften på övre halvan lyder ”OSCAR II SVERIGES OCH NORGES 

KONUNG”, och nedan avskärningen kungens valspråk, så som det löd före 

unionsupplösningen, ”BRÖDRAFOLKENS VÄL”. Konstnärens signering finns på 

bakre delen av halsavskärningen, ”A. LINDBERG”. 

    Här finns tydliga inslag av den franska stilen som han personligen införde till 

Sverige. Här finns kungen måleriskt avbildad, d.v.s. konturerna och gränserna är 

upplösta av ljus och skuggor och bakgrunden är mattbehandlad. 

    Det finns även inslag av den äldre stilen, den stil han skolades till hos sin 

företrädare Lea Ahlborn. Det finns inga onödiga utfyllnader i bakgrunden och här 

finns även den starkt avgränsande kantramen, den tunna kant som omgärdar 

medaljens ytterkant. 

    Frånsidan har en kvinnlig gestalt som sitter på ett moln tittande åt höger. I 

vänsterhanden har hon ett palmblad och i den högra handen en lagerkrans. På 

kroppen är hon draperad nedtill där draperingen har slingrat sig bakom ryggen upp 

mellan vänsterarmen och kroppen och vidare upp bakom nacken där den synes röra 

sig i vinden. 

    Kvinnans ansikte är allegoriskt avbildat och hon ser ner på ett bebyggt område, ett 

område, som efter byggnadsstilen skulle kunna höra hemma i mellersta östern med 

sina minaretliknande torn. Även här, på frånsidan, ser man den nya stilens tydliga 

inslag där hela medaljens yta utnyttjas, och som är mattbehandlad, men även där den 

äldre antikiserande stilen med kantramen gör sig påmind. 

    Bebyggelsen som kvinnan betraktar är konst- och industriutställningens mäss-

område såsom det såg ut detta år. Man kan klart och tydligt se huvudindustrihallen, 
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denna minaretformade byggnad med gångbroar som förbinder de fyra hörntornen, en 

byggnad som har arkitekten Ferdinand Boberg som skapare.
74

 

    Den till hälften draperade kvinnan håller, lite nätt med handleden aningen böjd 

uppåt, ett palmblad i ena handen. Detta var ett tecken för militär seger i antiken. 
75

 I 

den andra handen håller hon en lagerkrans med band där bandet rör sig i vinden, och i 

det gamla Rom var det även här, ett hederstecken med militärt ursprung. Lager-

kransen bars av fältherren, men även en vanlig medborgare kunde bära en lagerkrans 

om han räddat en annan medborgares liv eller varit den som först beträtt fiendens 

murar. 

    Grekerna hade kransar för att hedra segrarna vid tävlingar, eller som en prydnad då 

man hade vanligt samkväm.
76

  Segergudinnan Nike ser man ofta avbildad med ett 

palmblad och då är det ofta med blad från dadelpalmen med sina fjäderlikt delade 

blad, men hon syns även avbildad med en lagerkrans.
77

  

    Här är det dock inte frågan om några militära segrar eller utmärkelser. Här är det 

utställarna på konst- och industriutställningen som avses, som symboliskt föräras 

lagerkrans och palmprydnad för framgångsrik utveckling av konst eller industri. 

    Segerrika hjältar i antiken tilldelades symboliska utmärkelser, men här ser vi 

utställningens medalj och dess frånsida med motsvarande attribut. Efter en 

förtjänstfull insats tilldelades denna medalj en av utställarna, och namnet på personen 

i fråga är instansat som randskrift, d.v.s. runt medaljens kant. Randskriften är ”J.S.F. 

STEPHENS”. Denne Stephens är brukspatron Joseph Stephens på Huseby Bruk 

utanför Alvesta i Småland, som genom sitt deltagande blev tilldelad denna medalj i 

silver. 

    Frånsidans omskrift strax innanför kantramen är ”ALLMÄNNA KONST- OCH 

INDUSTRIUTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM”, samt längst ner under det 

avbildade mässområdet årtalet ”1897”. Här finns också konstnärens signering i form 

av ”A. LINDBERG”. 
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Våtkolad torvmedalj 1903 

 
Bild 7. 

Presentation av medaljgravören Adolf Lindberg finns närmare beskriven under 

medaljen ”Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897” ovan. 

    Medaljer är som regel präglade, eller gjutna, i guld, silver, brons eller aluminium. 

Att en medalj präglas i våtkolad torv är tämligen ovanligt, men så är fallet med denna 

medalj som på Smålands Museum går under benämningen ”Torvmedaljen”. Att det 

också finns en likadan med engelsk text gör inte saken mindre märklig, men den 

version som här skall beskrivas är med svensk text. 

    Inledningsvis skall nämnas att medaljen vid fotografering har fått en spricka 

bortretuscherad, detta för att inte få några störande inslag i arbetet med uppsatsen. 

    Medaljen som är helt svart har en diameter på 56 mm. och väger 10,56 gram. Till 

medaljen följer, som till de flesta medaljer, ett etui att förvara den i.  

    Åtsidan har kung Oscar II i profil och i en måttligt hög relief där kungen ser 

aningen åldrad ut. Huvudet har antik avskärning och Adolf Lindberg är sin stil trogen 

med kungens porträtt realistiskt återgivet och med måleriska konturer. Skägg och hår 

är också måleriskt återgivet. 

    Bakgrunden, eller medaljens botten, är mattbehandlad precis som den nya stilen 

påbjuder, men den äldre stilens kantram återfinns här. Omskriften på åtsidan är utförd 

i något smäckrare stil än som är brukligt och som lyder ”OSCAR II SVERIGES OCH 

NORGES KONUNG”, samt konstnärens signatur i bakre delen av huvudets 

avskärning, ”A. LINDBERG”. 

    Frånsidan har även denna en matt botten och den äldre begränsande kantramen runt 

hela kanten. Här har dock konstnären valt att helt utesluta frånsidemotivet och endast 
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ha text som ”PRÄGLAD AF VÅTKOLAD TORF UTAN TILLSATT BINDE-

MEDEL VÄRMEVÄRDE 6200 KAL SPEC VGT=1:34”. 

    Denna dekorativa knapphet som Adolf Lindberg valt är till denna medalj fullt 

tillräcklig, med hänsyn till dess syfte. Omskriften är förlagd till medaljens övre halva 

med texten ”MARTIN EKENBERG – ALF. LARSON”, samt nedtill centrerat 

”STOCKHOLM 1903”. 

    Vad är då anledningen för tillkomsten av denna medalj? 

    Materialet i medaljen är, kan man tycka, simpelt, och frånsidemotivet 

förhållandevis ”torftigt”. Om man dessutom ser vem som medaljören är så ter sig 

saken ännu mer märklig. 

   Medaljen ifråga beställdes av Martin Ekenberg och Alfred Larsson i juli 1903.
78

 

Anledningen för medaljens tillkomst är att Martin Ekenberg erhöll ett anslag på  

20 000 kronor för att ta fram en metod för att på mekanisk väg få torv fri från sitt 

vatteninnehåll. Det är alltså ett sätt att visa hur hård och praktisk torv blir efter att ha 

utsatts för mekaniskt tryck.  

    Det är här frågan om en reklammedalj, där Oscar II:s bild är en omarbetad version 

från 1899. Bilden av konungen ökade trovärdigheten till våtkolad torv och dess 

utomordentliga egenskaper som värmekälla. Detta var troligen en åsikt som kungen 

delade också med hänvisning till det statliga bidraget på 20 000 kronor. 

    Alfred Larsson, som var Martin Ekenbergs kompanjon, fick idén från sin tidigare 

arbetsgivare, Liljeholmens stearinfabrik, som vid Allmänna konst- och industri-

utställningen 1897 hade gjort liknande reklammedaljer i stearin.  

    Avsikten torde dock ha varit att medaljen skulle delas ut till personer med intresse 

för denna form av värmekälla. Medaljen var svår att tillverka och någon större 

upplaga lär inte ha tillverkats. Martin Ekenberg, uppfinnargeniet som fick 

doktorsgrad vid universitetet i Königsberg, blev till slut mer känd i kriminalhistorian 

än som medaljpräglare. Han var den som 1904-1909 tillverkade de första 

brevbomberna, och som till slut greps i London för detta. Han hittades död i fängelset 

1910 efter att ha fått besked om att han skulle utlämnas till Sverige.
79

 Som uppfinnare 

till brevbomben fick han dock ingen medalj slagen över sig. 
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 Sonny Serrestam och Lars Thor, Svensk numismatisk tidskrift nr. 7, Stockholm 2008 sid. 160-161. 
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Allmän svensk trädgårdsutställning 1930 

 
Bild 8. 

 

Grafikern, medaljgravören och skulptören Tore Strindberg föddes i Stockholm den 

19/2-1882. 

    Han var son till en grosshandlare och var elev hos Adolf Lindberg vid myntverket i 

Stockholm där han lärde sig medaljgravörsyrket åren 1898-1902. 

    Konstakademien genomgicks därefter, och redan här deltog han i flera utställningar 

med skulpturer som nu finns uppställda runt om i Sverige. 

    Tore Strindberg skapade även en altartavla som skulle till Hjorthagens kapell i 

Stockholm, samt stuckreliefer till Engelbrektkyrkan. 

    Bland de största verken som Tore Strindberg fick som uppgift, var när han skulle 

pryda Järntorget i Göteborg, ett verk som stod klart 1927. 

    Precis som de flesta konstnärer gjorde även Tore Strindberg studieresor, resor som 

gick till Paris, London, Tyskland och Italien. 

    Som nämnts var Järntorgsbrunnen hans största framgång, men han har också gjort 

sig känd med figuren ”Crocus” som finns bl.a. i Stockholm, Rottnerosparken, Göte-

borg och Karlshamn. 

    Skulpturen ”Diana” är en annan skulptur, och monumentet över Andréeexpe-

ditionens deltagare, som stod klar på Norra kyrkogården 1935, är ytterligare verk av 
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Tore Strindberg. I det senare har han dock frångått sitt naturalistiska sätt och istället 

valt en mer kubiserad, stiliserad form.
80

 

    Monumentet över Andréexpeditionen var ett arbete som tog hans själsliga liv mer i 

anspråk än alla övriga. Expeditionsdeltagaren Nils Strindberg var nämligen Tore 

Strindbergs bror.
81

 Förutom att vara bror till polarfararen Nils Strindberg, var Tore 

Strindberg också brorson till den i Sverige berömde författaren August Strindberg.
82

 

    När det gäller medaljkonsten och alla de medaljer och plaketter Tore Strindberg 

komponerat så är det en gedigen samling. Han hade kontakt med Sporrong & Co. 

redan på 1910-talet och arbetade sedan åt dem ända fram på 1960-talet.
83

 

    Tore Strindberg avled den 6/2-1968.
84

 

 

Denna medalj skapade Tore Strindberg för Allmänna svenska trädgårdsföreningen 

1930. Samtidigt som utställningen varade så var det även en tävling där vinnaren 

tilldelades en medalj.
85

 

    På åtsidan avbildas de båda gudinnorna Flora och Pomona sittande tätt intill 

varandra. Flora har i sin högra hand den symbol som kännetecknar henne – en 

blomma. Pomona har i sin vänstra hand, det attribut som kännetecknar henne – en 

frukt. 

    I det gamla Rom var Flora blommornas och blomstringens beskyddarinna. Hon 

strödde blommor runt sig och hela världen. Ursprungligen var hon även gudinna över 

våren och den vaknande naturen, men idag är Flora en benämning på hela 

växtvärlden.
86

 Frukten hon har i handen symboliserar också naturens givmildhet.
87

 

    Pomona var den romerska fruktbarhetsgudinnan och beskyddaren av trädens 

frukter. Här sitter de båda sida vid sida, nedtill draperade av ett böljande kläde, och 

från medaljens övre del anar man några stiliserade solstrålar. 

    Gudinnorna avbildas här allegoriskt enligt den franska impressionistiska stilen. 

Huvudvikten läggs på ljuset och luften och dess måleriska effekter. Ytan är 

mattbehandlad och hela ytan utnyttjas, och strax innanför den minimala kantramen 

finns omskriften ”ALLMÄN SVENSK TRÄDGÅRDSUTSTÄLLNING 1930”. 
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Övrig text är gudinnornas namn vid respektive sida ”FLORA” och ”POMONA” samt 

skulptörens signatur strax nedanför deras fötter, ”TORE STRINDBERG”. 

   Frånsidan har omskriften ”JAG HÖRDE GUDS RÖST GÅNGANDES I 

LUSTGÅRDEN”. Motivet är här Adam och Eva i paradiset som bedjande står på 

knä, Adam med händerna mot himlen. Det är skalden Erik Axel Karlfeldt som är 

upphov till omskriften.
88

 Författaren Axel Holzhausen har också använt sig av strofen 

i sin produktion.
89

 

    Paradiset tilldelades Adam och Eva, och solens strålar som skymtar är Gud som de 

tillber. Solen förknippas med Gud.
90

 Här syns solens strålar komma fram bakom ett 

åskmoln med sin blixt. 

    Man ser ett djup i motivet med ett böljande landskap med träd i fjärran. Ett 

vårdträd till vänster lyses upp av de nedträngande strålarna. Motivet är naturalistiskt 

och har inslag av exotiska växter, precis som Flora och Pomona, med ursprung på 

kontinenten. Marken har stiliserade växter och gräs, och det är i impressionistisk 

anda. 

    Tore Strindberg har här lyckats återge Guds fria natur, i dess ögonblickliga rörelse, 

något som hör impressionismen till, då ljus och luft formar motivet. Erik Axel 

Karlfeldts poetiska omskrift återges i medaljens motiv, och enligt den grekiska tron så 

var träden gudarnas boning. Här kombineras de grekiska gudarna Flora och Pomona 

med, på frånsidans högerkant, lite mer sydländsk natur, och vår kristna tro med Adam 

och Eva bedjande mot himlen.  

    De ber om regn och sol, det som är nödvändigt för växtligheten, och de som deltog 

i trädgårdsutställningen visste detta mycket väl. Inom medaljkonsten har antiken 

alltid varit förebild, och här har romerska gudinnor, som beskyddar blommorna och 

blomstringen samt trädens frukter, tagits med. 

   

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Stora män äras med en medalj, något som har varit brukligt sedan medaljens 

tillkomst. Även stora institutioner låter slå medaljer över sig själva, eller blir 

tilldelade medalj för lång verksamhet. 
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    Ursprungligen var det adel och kungligheter som, för att visa sin självbild, slog 

medaljer över sig själva, men ju längre fram i tiden man kommer så är det mer och 

mer vetenskap och forskning man ser i medaljsammanhang. Även inom idrotten delas 

medaljer ut i samband med olika mästerskap och tävlingar. 

    I Sverige har det, i detta arbetes avgränsningar, till största delen varit två olika 

medaljstilar, och det är den antikiserande stilen och den nya impressionistiska stilen 

som har varit förhärskande. Lea Ahlborn var den som sist till fullo höll fast vid den 

gamla stilen, men medaljernas syfte var ändå att förmedla ett budskap. 

    Efterhand var det statliga och privata företag som också började utge belönings- 

och minnestecken, där Riksbankens 250-årsjubileum är ett sådant exempel. Sveriges 

Riksbank är den idag äldsta banken i världen, och när detta jubileum övervarades så 

beslutade högsta ledningen att tilldela gästerna en minnesgåva i form av en medalj.  

    När Andreexpeditionen återfanns efter mer än 30 års försvinnande, slog man en 

medalj för att minna de djärva polarfararna. Det var i vetenskapens tjänst de satt 

Sverige på kartan. Kapplöpningen med övriga nationer förlorades förvisso, men deras 

minne skulle förevigas med en utmärkelse i medaljform. 

    Samma sak gäller Nya Sverige där man tog tillfället i akt att haka på firandet av 

Delawereminnet. Sverige hade inget med området att göra, men man ville ändå synas 

i festligheterna. Kolonin var kortlivad för svensk räkning sett, men man ville ändå 

vara med på ett hörn.  

    I Europa var det dystra tider med krigshot på kontinenten och man ville ha ett litet 

glädjeämne. Man såg möjligheten att fira och slå på stort genom att skicka en stor 

delegation till festligheterna. 

    Ulvenkatastrofens medalj var, liksom den över Andreexpeditionens återförande, en 

sorgemedalj. Man ville minnas besättningen som försvarade fosterlandet mot yttre 

fiender, en besättning som förolyckades mitt under brinnande krig. Här var det hjältar 

som offrat livet man slog en medalj över.  

    Sverige har inte avlossat skott i strid sedan 1814 men här omkom en hel 

ubåtsbesättning i en krigshandling. Det var något som tog den svenska nationen 

mycket hårt. Medaljgravören tog här personligen på sig ansvaret att ta fram en 

minnesmedalj över de omkomna, en medalj som inte skulle gå ut i någon större 

upplaga, utan enbart i ett fåtal exemplar för att minnas besättningen. 
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    Framtidstro kan vara ett annat ämne för en medalj. När man öppnade Västra stam-

banan var det den nya tekniken som hyllades. Man kunde nu knyta samman hela 

landet med det nya kommunikationsmedlet som numera finns inom hela Sverige.  

    Konst- och industriutställningen var också ett sätt att framföra de nya teknikerna. 

Här hade man byggt upp ett mässområde där högsta byggnaden var 100 meter hög, 

där även en kopia av slottet Tre kronor uppfördes. Här firade Oscar II 25 år vid tronen 

och av den anledningen slog man på extra stort, men av de ståtliga byggnader som 

uppfördes på Djurgården finns inget kvar idag. 

    Sverige var ett litet land i Europas utkanter och man ville även att den mindre 

bemedlade delen av befolkningen skulle få möjlighet att se utställningen, så man 

ordnade s.k. folktåg som gick ända från Oslo för att transportera mässbesökare till 

Stockholm. Nu var det inte för att blidka den unionsfientliga norska befolkningen 

man ordnade folktåg för, utan det gick tåg från andra delar av landet också. 

    Att dela ut medaljer var inte enbart ett sätt att hylla någon för en bedrift. Det var 

även en form av reklam, såsom den våtkolade medaljen i torv. Detta var ett sätt att 

sprida kunskap och vetskap om en ny värmekälla, men att samtidigt visa hur 

förträfflig den var att förvara och transportera. Här var det en uppfinning man valde 

att sprida kunskap om i medaljform.  

    Denna medalj finns inte så många exemplar kvar av, detta av den enkla anled-

ningen att den var tänkt att eldas med, och det har man uppenbarligen också gjort då 

det finns ytterst få exemplar kvar av den.  

    Inom medaljkonst är det vanligt att man hämtar inspiration från de gamla grekerna 

och romarna. Man har i medaljen från Allmän svensk trädgårdsutställning hämtat 

motiv från den romerska eran. Gudar och gudinnor från gamla Rom var gångbara 

redan under renässansen, men har varit så under hela den moderna tiden också. Den 

äldre klassiska stilen hade, nästan utan undantag, motiv och symbolik från klassisk 

tid, men även den nya impressionistiska stilen hämtar gärna motiv och inspiration 

från grekisk och romersk sinnevärld.      

 

Sammanfattning 

 

Medaljkonsten har sitt ursprung i 1300-talets Italien och det var när man i Carrara 

ville högtidlighålla en militär seger och intagandet av Padua. Det var dock först i 

början av 1400-talet, då den förste egentlige medaljkonstnären gjorde sig känd. Det 
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var målaren Antonio Pisano, mer känd som Pisanello, som 1438 gjorde den första 

medaljen över den bysantinske kejsaren Johannes VIII Palaeolosus som var på 

tillfälligt besök. Ytterligare en medalj finns avbildad på en målning av Sandro 

Botticelli från 1474-1475, där han avbildar en man med en medalj föreställande 

Cosimo de Medici. 

    Medaljkonsten utvecklades i Tyskland under 1500-talet, men var starkt påverkad 

av den italienska formen. När det gäller porträttmedaljerna så fann man dock en egen 

stil. 

    Till Sverige kom medaljen först på 1500-talet och vår första egentliga medalj 

präglades till Gustav Vasas begravning. Det var först under Gustav II Adolfs fälttåg i 

Tyskland som medaljkonsten på allvar tog fart i Sverige. Anledningen för de första 

medaljernas tillkomst var alltså för att minna om kungliga personer och bragder, och 

det dröjde en bit in på 1600-talet innan den första kom över en privatperson. 

    I början var det mer ett gediget guldsmedsarbete än medaljkonst. Konstnärer som 

tillverkade medaljer var under 1500-1600-talen inlejda från Tyskland och Frankrike, 

och det skulle dröja ända till 1670 innan den förste infödde svenske konstnären skulle 

anförtros att slå en medalj. Det var en stämpelsnidare från Avesta, Arvid Karlsteen 

som skulle bli Sveriges förste medaljör, en f.d. elev hos den tidigare konstnären 

Johann Georg Breuer vid myntverket i Stockholm.  

 

    Medaljen hade ett helt annat syfte i äldre tider än dagens medaljer. Äldre tiders 

medaljer hade som syfte att visa kungarnas självbild och genom detta få legitimitet 

för sitt handlande. Det var för övrigt endast kungarna som fick ge ut medaljer, eller 

skulle ge tillstånd till det. Enligt äldre tiders medaljkonst var det också vanligt att 

kungen skulle finnas avbildad på medaljerna, detta för att visa avsändare och vem 

budskapet handlade om. 

    Vid Karl XI:s kröning 1675 slogs en medalj där det framgår att makten tilldelas 

kungen direkt av Gud, något som visas utåt genom medaljen. Här visas myten av 

gudomlig makt ikonografiskt, en makt man på medaljerna visade utåt och som lätt 

kunde förknippas med kungen som fanns avbildad på medaljernas advers. 

    Under Gustav III:s regering var medaljerna av sådan vikt att kungen befallde att det 

skulle slås medaljer över alla märkliga händelser han var inblandad i. Medaljerna blev 

äreminne och små monument, men även en form av historieskrivning över den tiden. 
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    På 1800-talet minskar de kungliga medaljerna i antal, och idrottsföreningar, diverse 

sällskap och företag övertog rollen som användare av medaljer. Vid denna tid började 

också den antika symboliken att försvinna med moderna företeelser som ersättning, 

där moderna symboler kom att framträda istället. 

    Från och med början av det tidiga 1900-talet blir det mer och mer sällsynt att 

kungen står som avsändare av en medalj. Istället är det utställningar och föreningar 

som delar ut medaljer till sina deltagare, och det är vetenskapsmän som tilldelas dem 

för olika upptäckter.  

    1900-talets konstnärer har åter igen vänt sina blickar mot renässansens former, men 

även kubismen och surrealismen har gjort sitt inträde i medaljkonsten. 

 

Slutord 

 

    Så länge medaljen har funnits, så länge har stora män belönats med medalj, och i 

senare tid även kvinnor. Även framledes, inom överskådlig framtid, kommer heder-

värda handlingar att belönas med medalj. 

 

oo0oo 
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