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GIV SILVER ÅT NEPTUN
DET GER LYCKA PÅ FÄRDEN

  Sedan 1937 står han där på Jungfruholmarna,
vädjar till G.S.S. gäster om allmosor.

  Ur G.S.S. styrelseberättelse för år 1937, saxas ett 
avsnitt ur årsboken 1938:
  "Vidare har hr Edvin Sjölander av en gastub 
förfärdigat en sparbössa, vilken enligt givarens önskan 
placerats på Jungfruholmarna invid brofästet på lilla 
holmen. Avtäckningen ägde rum på 
sommarhögtidsfesten varvid den också döptes till 
”Sjöguden”. 
  Texten i rubriken står dock på den gyllene kronan. 

  I början av 90-talet tömdes Neptun inte lika ofta
som nu. Kanske endast någon gång per år. 
   I Götakryssaren nr 4, 1990 utlystes en tävling,
att gissa Neptuns innehåll detta året.
Som ledtråd nämndes att pengarna vägde 7,1 kilo. Fint 
pris utlovades.

  Från GSS dryga 400 medlemmar hade det inkommit 1 svar! Den lycklige 
pristagaren, som gissat långtifrån rätt, fick Bengt Jörnstedts ”En seglares äventyr”.

Så här står det i nästa Kryssare 
om innehållet i sparbössan:
Bland allmänhetens bråte, som 
blyertspennor, ölring, rostig 
bricka, kapsyl (avsändare Stefan 
Ögren), fingertuta och en ärta 
fanns det också utländska pengar 
från Finland, USA, Rumänien och 
Danmark.

Men det intressanta är förståss 
de svenska pengarna som var:

               Tior                220:-
Dieter, Berit och Hilding, 1990                   Femkronor     
455:-            Enkronor        656:-
                      Femtioöringar  88:-
        Tioöringar        58:30
          Totalt          1.477:30
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TACK alla som bidragit till Jungfruholmarnas väl och ve.

  PS. Året efter innehöll Neptun 461:50, förutom grekiska, finska, danska och norska 
pengar.

  I december 2011, när bilderna togs,
vittjade Ulf Lundin och Staffan Jonsson
Neptun, som gav 6 spänn i silver.

 

             Ulf och Staffan

                      GIV MIG SILVER!

Här kommer det ett utdrag från ett styrelseprotokoll från våra samlingar på Stockholms 
Stadsarkiv:

Protokoll fört vid Göta Segel Sällskaps Styrelse-Sammanträde i Flamman den 10 okt. 1952:
§ 2. Rapporterade ordföranden (Erik Jansson), att han tillsammans med Hilding Blom och 
undertecknad (Nils Gustafsson), tömt Neptun på Jungfruholmarna den 5. okt. och nettot visade 95:20.
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