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annehmen, hat Bernt Notke Goldsohmied golornt und ist dann wio Albrecht 
Durer zur gestaltonden Kunst ubergogangon. Dio Goldschmiede haben 
aber vielfach die Kunst des Siegelschneidcns ausgeubt (siehe mein Buch 
uber »die Liibecker Edelscbmiedekunst und ihre Meister» (Lubeck 1927, 
S. 23, 73, 112 o. 131). 

J. Warncke 

SAMMA NFA T T N I N G 
J. WARNCKE: Ett sigill från Liibecks domprosten i Statens Historiska 

Museum — ett verk av Bernt Notke? 

I St. H. M. befinner sig ett här avbildat sigill (inv.-nr 219), som i 
mitten återger Johannes Döparens gestalt, medan det nedre partiet visar 
en vapensköld med en stiliserad lind. Sigillets inskrift lyder: si.comissa-
riatus-pposituro.lubicen: Förf. påvisar, att inskriften förbinder sigillet 
med domprosteriet i Lubeck och att Johannes Döparen är Lilbeckdomens 
skyddspatron. Det återgivna vapnet tillhör familjen Krummedik. En 
medlem av denna familj, Albert Kr., blev 1449 domherre i Lubeck, fick 
i donna egenskap prostvärdighet och blev 1466 biskop i lilbockstiftet. Hans 
konstintresse och frikostighet bidrogo i hög grad till Domens utsmyck
ning, bl. a. genom verk av Bernt Notke. Mästarens nära förbindelser med 
Domen och biskop Albert Krummedik såväl som de stilistiska överens
stämmelserna mellan domprostsigillets Johannosfigur samt Johannes- och 
Nikolausgestalterna på det av Notke smyckade läktarskranket i Domen 
ge anledning att förmoda, att Notke i unga år utfört sigillet. I likhet 
med Durer har han med säkerhot fått yrkesutbildning sora guldsmed och 
först senare övergått till sin huvudverksamhet. 

EN MEDALJIIISTOniSK RÄTTELSE 

Vicepresidenten i kammarrevisionen friherre Johan Thegner blev på vå
ren 1741 »entledigad» som fullmäktig i Riksens Ständers bank och ersatt 
med greve Fredrik Gyllenborg. Thegner hade då i trettio år som banko
fullmäktiges ordförande stått i spetsen för banken. (Om de närmare om
ständigheterna vid hans »entledigande» so Carl Hallendorff: Sveriges 
Riksbank 1668—1918, II, sid. 68 ff.) I anseende till de utomordentliga för
tjänster Thegner under denna långa tid inlagt om banken, särskilt hans 
kraftfulla uppträdande mot Görtz, önskade ständernas bankodeputation, att 
entledigandet skulle ske under stora hedersbetygelser: Thegner skulle så
lunda behålla sitt årliga arvode och få bevista bankofullmäktiges samman
träden, då han så åstundade; vidare önskade man få på bankens bekost
nad måla hans porträtt och uppsätta detsamma i banken. Vid bankodeputa-
tionens sammanträde den 17 februari 1741 kunde emellertid on av ledamö
terna, assessor Ruuth, berätta, att Thegner vid ett samtal dagen förut tackat 
nej till den hedersbevisning deputationen velat giva honom »medelst det 
anbudnc Contretaijet»: han fruktade nämligen, att det skulle »sticka afwun-
den för mycket i ögonen, at hans Portrait allena skullo i Banquen blifwa 
stående». Thegner hade emellertid fortsatt: »Men om Deputationen änteligen 
skulle wilja wisa honom något bodersteckn, så skullo han häldre se, at 
det kunde bestå uti cn Medaille, på samma sätt, som hans tramledno fader 
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för sina giorde tro~ne tienster blifwit distinguerad.1 Och på det Banquens 
bekostnad derigenom ei måtte blifwa för stor, så om Banquen allenast be
talar Stämplarne wil han sielf draga försorg om det öfriga». Bankodeputa-
tionen ville för sin del foga sig efter Thegncrs önskan, ehuru kostnaderna 
för en medalj skulle bliva större än för ett porträtt, eftersom banken ej 

Fig. 2. 

kunde undgå att också bestå guldet till medaljen; då deputationen emeller
tid icke ansåg sig kunna avgöra frågan definitivt, hänsköts denna till 
sekreta utskottet, vilket vid sammanträde den 23 juni godkände bankodepu-
tationens förslag till bedersbovisningar för Thegner. Utdrag av sekreta ut
skottets protokoll den 23 juni upplästes vid bankofullmäktiges sammanträde 
den 14 juli: utskottet uttalade, att »en Guld-modaille bör på Banquens om
kostnad slås, med Banco huset på then ena och på andra sidan Herr Ba
ronens och Vice Presidentens bröstbild, jemte tjenliga inscriptioner, samt 
Herr Baronen och Vice Presidenten til åminnelse af Banquen föräras». 

Vid bankofullmäktigos sammanträde den 29 oktober 1741 »påminte» sig 
fullmäktige bodersbcvisningarna för Thegner, särskilt att cn guldmedalj 
skulle slås över honom: »Hwarföre Herrar Fullmächtige funno godt, at 
lemna Herr Baronen och Vice Prsesidenten behörig del af Riksens Ständers 
för honom betygade wälwilja och benägenhet; Som ock inhämta thes ut-
låtelse, om icke Banquen nu med thet första får låta förfärdiga ofwan-
nämnde Guld Medaille. Hwilken commission Herr HotRältsRådet Einen 
stam, ettor the öfrige Herrar Fullmächtiges anmodan, Sig åtog.» 

Det skulle emellertid komma att dröja många år, innan någon medalj 
över Thegner blev slagen. Han avled den 2 augusti 1744 utan att hava fält 
86 sitt »hederstecken» färdigt. 

Vid bankofullmäktigos sammanträde den 30 april 1755 erinrade Gyllen-
1 Juban Thegncrs fader var landshövdingen friherre Olof Thegner. Den

nes medalj, av Faltz, är enligt H i l d e b r a n d (Minnespenningar öfver en
skilda svenska män och qvinnor, sid. 59) »slagen af Thegner sjelf». 
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borg om 1741 års beslut att slå en guldmedalj över Thegner. »Thenna Me-
daillens förfärdigande, sora tå warande Banco Fullmägtigen Herr Håf Rätts 
Rådet Ehrenstam sig åtog at besörja, bar sedan kommit at studsa törst 
genom bemälte Herr Håf Rätts Råds dödeliga frånfälle, och sedan genom 
tindra händelser, intil Herr Vice Presidentens Artwingar i förledit år 
tlicnim gjorde påminnelse,2 tå 
I lic under discourson therom 
mod Herr Grefwcn, Presidenten 
och Commendeuren [d. v. s. Gyl
lenborg] hcmstälto, om icke i 
stallet för en stor Medaille af 
Femtio Ducaters wigt, som är-
nadt warit,3 en mindre kunde 
slås, dels på thet Arfwingarne, 
som äro twenne, och länge se
dan skiptat arfwct, måtte kunna 
få en hwarthera, dels på thet 
andre med så mycket mindre 
kostnad måtto kunna skaffa sig 
tbensamraa; Ilwilket Herr Gref
wcn, Presidenten och Commen
deuren således wolat till Herrar 
Fulhnägtiges godtfinnando hem-
stil i la. — Horrar Fullmägtige hade härwid så mycket mindre at påminna, 
som mindre Stämplar kosta mindre arbetslön. Och samtyckte förthenskull 
at thenna Medaille måtte slås till Trettio Ducaters storlek, hwaraf be
mälte Artwingar skola få on hwarthera i Guld, emedan differencen uti 
Mcdailleurens Arbetslön läror tilräckoligen ersätta do Tio Ducator, som 
Banquen på thet sättet kominer at utlemna til präglingen.» 

Den 19 december 1755 avlämnade Daniel Fehrman de av honom beställda 
stämplarna till Tbegner-medaljen (fig. 2) »jämte Räkning tborföre til en Sum
ma af Et Tusonde Daler Silfwermynt, samt tör biirdningon Tjugu Fyra Daler 
samma mynt»; räkningen blev för övrigt betald först sedan bankotulhnäk-
tige — enligt tidens sed — försökt pruta ned den kraftigt, nämligen till 
800 d. s. m. jämnt. Bankofullmäktige gåvo då sin sekreterare i uppdrag att 
på kungl. myntet beställa två för Thegncrs arvingar avsedda mcdaljexemplar 
i guld. Redan den 13 januari 1756 kunde sekreteraren till fullmäktige över
lämna dessa medaljer; Gyllenborg åtog sig att överlämna dem till arvin
garna, riksrådet Lagerberg och löjtnanten Hydingsvärd. (Lagerbergs »tack-
säjelse» för medaljerna anmäldes sedermera vid sammanträdet den 19 
februari.) Sekreteraren överlämnade vidare vid samma tillfälle tio dylika 

Fig. 3. 

2 Någon anteckning om en dylik påminnelse finnes icke i bankofullmäk
tiges protokoll eller andra handlingar från år 1754, varför den sannolikt 
gjorts under hand till Gyllenborg. 

3 Något formligt beslut, att medaljen över Thegner skulle slås till 50 du-
katers vikt, synes icke hava fattats 1741. 



250 S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

medaljer i silver, av vilka bankotullmäktige behöllo var sitt exemplar och 
förärade sekreteraren ett exemplar. 

Vid bankofullmäktiges sammanträde den 11 februari berättade sekrete
raren, »thet Myntemästaren gifwit honom wid handen, at i then ena Stäm-
pelen til then Thegnerska Medaillen begynt wisa sig en spricka, som wäl 
ännu är så fin, at hon näpligen kan märkas, men torde snart nog blifwa 
större, hwarföre han icke wågat sig at prägla flera, än the Toll Medailler, 
som Herrar Fullmägtige sjelfwe at honom beställt, utan wil til theras eget 
godtfinnande hafwa hemställt hwad han bör gjöra. 

Herr Presidenten och Commendeuren Grefwe Gyllenborg påminte sig, at 
af alla Medailler som utgifwas, bör en inlemnas til Riks Medaille Cabinetet. 
I anledning hwaraf Herrar Fullmägtige resolverade, at nu törst bör en 
Silfwer Medaille för Banquens räkning präglas och til berörde Cabinet 
presenteras. Hwarefter Myntemästaren för hwem som hälst honom anlitar 
må slå flora Medailler, så länge Stämpelen är någorlunda drägelig». 

Kort tid därefter, den 19 februari, beslöto fullmäktige att även giva mynt
kabinetten vid Uppsala och Lunds universitet var sitt exemplar av medaljen 
i silver. — De tre sistnämnda medaljexemplaren överlämnades den 25 
februari till bankofullmäktige. 

(Själv ägde banken vid denna tid ännu icke någon medaljsamling. För
handlingarna om inköp av den rålambska samlingen avslutades nämligen 
först den 18 oktober 1756. Jfr K. G. Simonsson: Riksbankens myntkabinett. 
Num. Medd. XXVI, sid. 6.) 

En intressant upplysning lämnar protokollet från bankofullmäktiges sam
manträde den 29 mars: Gyllenborg hemställde då, »om icke Herr Cancellie 
Rådet Berch, som inventerat Inscriptionen på then Thegnerska Medaillen, 
borde til någon erkänslo therföre, undfå en sådan Medaille i Silfwer: Hwil-
ket bewiljades». 

Av ovanstående framgår, att Hildebrands uppgift (Minnespenningar 
öfver enskilda svenska män och qvinnor, sid. 128) — vilken uppgift åter
gives av Hyckert (Num. Medd. XVII: 1, sid. 174, Thegner 2) — att 
Fehrmans medalj över Thegner är slagen »kort före eller efter Thegners 
död», icke är riktig; därjämte är anledningen till medaljens prägling väl 
knapphändigt angiven. 

Då Fehrman 1755 utarbetade sin Thegner-medalj, kunde han som förlaga 
begagna ett arbete av sin store lärare Hedlinger. Denne hade nämligen gjort 
en vaxmodell till en medalj över Thegner. Efter Hedlingers vaxmodell lät 
Nils Keder sedermera gjuta on medalj (beskriven i förenämnda arbeten av 
Hildebrand, sid. 426, och av Hyckert, sid. 173—174, Thegner 1; fig. 3). 
Då Koder avled 1735, måste denna vaxmodell hava ulförts senast under förra 
delen av 1730-talet och kan således icke hava gjorts till följd av beslutet vid 
1741 års riksdag, att banken skulle slå en medalj över Thegner. Möjligen 
kan förekomsten av vaxmodellen hava inverkat på Thegners beslut att av-
böia ett porträtt men mottaga cn medalj. 

Torgny Lindgren 


