
Meddelanden

Numera ingår tanken på trä som material sällan bland yrkeskonstruktörens 
medel att lösa förelagda uppgifter med undantag för sådana detaljer där träets 
speciella egenskaper särskilt lämpa sig. I våra dagar skymta dock nya framtids
utsikter för träet att i förvandlad form återvinna mycket av den under det 
sista seklet förlorade betydelsen som konstruktionsmaterial. Vissa konsthartser 
ha redan visat sig överlägsna metallerna för somliga ändamål. Måhända randas 
snart den dag då Tekniska Museet kan ställa upp en digelpress för handdrift, 
vars alla delar äro pressade i konsthartser med för olika ändamål noga bestämda 
och lämpliga tekniska egenskaper.

L. Way-Matthiesen.

Vanligen indelas medaljerna i historiska medaljer, som avse att hugfästa min
net av personer och händelser, och belöningsmedaljer, som utdelas för för
tjänstfulla prestationer i allmänhet eller vid tävlingar, utställningar, för tap
perhet etc. Gränserna mellan dessa två slag av medaljer äro mången gång fly
tande, ty en belöningsmedalj kan givetvis ges ett sådant utförande och innehåll 
att den även blir historisk och tvärtom. Beroende på vem som låter utföra 
och utdela medaljerna kunna de nämnda medaljtyperna indelas i kungliga och 
enskilda medaljer.

Bland belönings- eller förtjänstmedaljerna förekomma sådana, som utdelas 
av Konungen, och sådana som med nådigt tillstånd och på särskild framställning 
utdelas av Patriotiska Sällskapet, Kungl. Sällskapet Pro Patria, Röda Korset 
m. fl. De äro i de flesta fall avsedda att bäras av mottagaren. De medaljer där
emot, som föräras av akademier, lärda samfund, institutioner, föreningar och 
liknande korporativa organisationer med anledning av jubileer eller av andra 
orsaker, ha oftast karaktären av minnesmedaljer, som icke skola bäras, men 
som stundom utgöra belöning för en prestation. Detsamma är förhållandet 
med de medaljer, som särskilt under de senaste decennierna utgivits av jubile
rande industri- och affärsföretag eller av enskilda personer.

Vi skola emellertid här fästa uppmärksamheten på en ny grupp av belönings
medaljer inom industrien, nämligen sådana, som äro avsedda att bäras av mot
tagaren. De utdelas blott inom det medaljutdelande företaget såsom ett synligt 
bevis på uppskattningen av ett långvarigt och troget arbete i företagets tjänst.

Två historiska föregångare till denna art av medaljer skola här nämnas, ehuru 
de icke voro avsedda att bäras. Är 1812 lät direktionen för Göta Kanalbolag 
prägla och utdela en förtjänst- och belöningsmedalj till bolagets tjänstemän 
och arbetare »För verksamt biträde till hafvens förening».

Det första helt privata industriföretag, som för sina anställda lät prägla en 
egen medalj, torde ha varit Höganäs Stenkolsverk. Detta ägde rum år 1858 
vid en tidpunkt, då ett stort uppsving hade skett inom företagets lervarutill- 
verkning, så att »det fordom fattiga fiskeläget liknar en fabriksstad» enligt 
samtida vittnesbörd. Texten på medaljens frånsida lyder: »För arbetsskicklighet 
och hedrande uppförande / Af Höganäs Stenkolsverk.» och är placerad kring 
en av vår medaljkonsts bäst utförda arbetsbilder av Lea Ahlborn. Bilden visar 
en ung gruvarbetare som i knäböjande ställning bearbetar kolflötsen med en

Belöningsmedaljer 
inom industrien.
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hacka vid skenet från en gruvlampa. Denna silvermedalj utdelades till arbetare 
och åtföljdes av en årlig pension.

Ett exempel på motsvarande sak från senare tid må också nämnas. Firman 
Kullberg & Co i Katrineholm lät år 1922 prägla en minnes- och förtjänstme
dalj över firmans grundare A. Kullberg. Medaljen utdelas som belöning åt 
firmans agenter och anställda.

Sandvikens Jernverks AB är det första industriföretag, som låtit utföra och 
utdela en belöningsmedalj »att bäras i band på bröstet». Detta skedde i samband 
med bolagets sjuttiofemårsjubileum år 1937. Vid högtidligheterna i Sandvikens 
kyrka utdelades medaljen till 308 av järnverkets trotjänare. Den är utförd av 
Alfred Ohlson och är den första i vårt land, som prydes med tekniska motiv 
på bada medaljsidorna: åtsidan visar en bessemerkonverter av tidigt slag, från
sidan verkets stora ånghammare från år 1863, numera uppställd som industri- 
historiskt minnesmärke i bruksparken i Sandviken. Medaljen bäres i lila band 
med svarta ränder.

Sandvikens medalj eller hederstecken har på senare år fått två efterföljare. 
Vid AB de Lavals Ångturbins femtioårsjubileum den 1 maj 1943 utdelades 
en av Erik Lindberg utförd belöningsmedalj åt 108 av bolagets anställda, av 
vilka 38 erhöllo densamma i guld, de övriga i silver. Åtsidan visar Gustaf de 
Lavals porträtt och frånsidan en mansfigur, blåsande på en ångturbinskivas 
skövlar samt texten »AB de Lavals Ångturbin 1893—1943». Denna belönings
medalj bäres i ett band i den adliga släkten de Lavals färger; bandet blått, mitt
randen röd och kantränderna gula.

Den tredje medaljen av liknande slag är den förtjänstmedalj, som 1945 in
stiftades av Sieverts Kabelverk, Sundbyberg. Modellerad av Karl Hultström 
återger den på åtsidan porträtt av de män, Max och Ernst Sievert, som år 1888 
grundade företaget och därmed den svenska kabelindustrien. Frånsidan upp
tager inom en lagerkrans kabelverkets varumärke samt texten »För nit och 
kunnighet i mångårig tjänst / Sieverts Kabelverk.» Medaljen kan, liksom de 
förutnämnda, förlänas åt de anställda utan avseende på tjänsteställning. Hittills 
har den utdelats endast i guld och i ett fåtal exemplar den 18 december 1945, 
varvid mottagarna även erhöllo en gratifikation. Medaljen bäres i ett grönt 
band med silverränder.

De här nämnda medaljerna äro avsedda att fortsättningsvis tilldelas de an
ställda, vilka uppfylla de villkor för medaljens erhållande, som de olika före
tagen själva bestämt eller komma att bestämma.

S. Rönnow.

Georges Méliés’ filmateljé 
och »Mannen med 
gummihuvudet»
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I DaMalus 1943 skrev jag några ord om Edisons filmateljé »Svarta Maria» 
och angav därvid, att denna ateljé torde varit världens första. I ett nyutkom
met franskt bokverk om den berömde franske filmpionjären, trickfilmaren 
m. m. Georges Méliés (Maurice Bessy et Lo Duca: »Georges Méliés». Paris 1945) 
anges emellertid dennes inspelningsateljé i Montreuil-sous-Bois som den första 
filmateljén i världen. Eftersom den stod färdig först i oktober 1896, då »Svarta


