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PALMEN SOM HLEV ETT OLIVTRÄD 

TILL VETENSKAPSAKADEMIENS MEDALJHISTOHIA 

I sin lärda, roliga och välskrivna bok om Vetenskapsakademiens histo
ria har Bengt Hildebrand, som i den föreliggande volymen närmast uppe
håller sig vid förhistorien, grundläggningen och de första åren (t. o. ra. 
omkr. 1741), givit en utredning av akademiens emblematik (s. 414 ff.). En 
av de tvenne sinnebilder som varit karakteristiska för akademien, »gub
ben som gräver», skola vi här ta upp till närmare granskning. Trots en 
dol letande i omblematisk litteratur har jag o] lyckats uppspåra dess 
rötter, varför f. n. ej mer kan anföras därom än vad Linné androg sedan 
han 1739 i V. A. föreslagit sinnebilden: Alexander den store skulle en 
gång ba prisat cn gammal man, som planterade dadlar till palmträd, vilka 
oj kunde bära frukt i hans tid utan endast »för efterkommande». E. V. 
Dahlgren, som givit ut akademiens protokoll, har framkastat en för
modan att bakom Linnés uppgifter, som ej äro hämtade ur den 
klassiska litteraturen, närmast skulle ligga en skolboksberättelse. Hil
debrand har funnit, att så som emblemet för Vetenskaps Akademien 
först utformades 1739, var det kopierat från ett boktryckarmärkc, använt 
1637 i Leiden å en upplaga av ett epokgörande vetenskapligt arbete, Des-
oartes' Discours sur la methode (ev. efter någon kopia av detta? Se även 
J. Nordströms rec. av Hildebrand i Lychnos 1940 s. 437 samt planterar-
motiv använda, ehuru i andra sammanhang, som boktryckarmärken i 
Buchermarken VII [1908] s. 5 nr 9—11, det äldsta från 1559). Första 
gången sinnebilden brukades i tryck var i akademiens handlingar 1739. 
I stil och olika detaljer ändrades den flera gånger (Hild. a. a. och G. Jung-
marker, En vinjett och dess metamorfoser, Grafiskt Forum 1937, s. 336 ff.). 

Som medaljeinblem användes den första gången på den av Hedlinger 
1761 fullbordade medaljen över Fredrik I sora stadfästaro av akademiens 
stadgar. Medaljen (fig. 1: a) upptar som synes den av Linné introducerade 
sinnebilden: »gubben som gräver» eller rättare sagt planterar. Han är 
som höves en man, som Alexander den store samtalat mod, klädd i klas
sisk dräkt (närmast mantel, himation). Hans svenska verksamhetsfält 
antydes av tvenne stenar t. v., varav den ena med 3 kronor, den andra 
med en runinskrift. Längst t. h. i bakgrunden synas byggnader, varav 
Bror Emil Hildebrand identifierat den ena som Stockholms slott. Den 
andra, ott antikt rundtempcl, kanske är tagen från Reims vinjett 1748 
till Akademiens handlingar (Jungmarkor a. a. s. 338 f.). 

Denna medalj är för övrigt Utförligt och intressant avhandlad av Jo
hannes Amberg i hans stora, av Warburg ingalunda överflödiggjorda 
biografi över Hedlinger.1 Förslaget till medaljen utgick från Berch redan 
1751, som tog fasta på ett tidigare yttrande av Hedlinger, vilken redan 
1745 för alltid lämnat Sverige ooh sedan mest varit bosatt i sitt fädernes-

1 Der Medailleur Johann Karl Hedlinger. Der Geschichtsfreund, Mitthei-
lungen des. hist. Ver. dor fiinf Örte XXVII (1882), XXIX (1884)—XLI 
(1886). Det här åsyftade partiet XLI s. 233—41. 

20 — Fornvännen Wi'J. 
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land Schweiz, och under denna tid bl. a. utfört en medalj över Vetenskaps
akademien i Berlin, att denne på äldre dar skulle för sitt nöjes skull då 
och då göra en medalj utan tanke på förtjänsten. Kunde into tillfället nu 
vara kommet, frågade Berch, som även framhöll, att Hedlinger såsom aka
demiledamot hade vissa skyldigheter, som han lämpligen kunde fullgöra 
på detta sätt. Hedlinger gick med på Berchs förslag, och denne skickade 
följande år flera projekt för frånsidan till konstnären. Slutligen utforma
des reversen under medverkan av utom Berch och Hedlinger även en av 
Berch i dylika angelägenheter ofta anlitad pastor Buxtorf i Basel, som 
gav idén till inskriften (VENTURVM LAETIS, uteslutet av Hedlinger) 
DITABIT FRUCTIBUS AEVUM: det skall bära frukt för eftervärlden 
(det har icke lyckats mig at t utleta sentensens ursprung; antik eller 
påhittad för tillfället?). Först 1761 kunde stamparna, härdade och polerade 
av gravören C. Mörikofer i Bern, vilken därför satt sin upp- och nedvända 
efternamnsinitial på en sten i förgrunden, sändas till Sverige, och föl
jande år tackade Akademiens sekreterare Wargentin mästaren i starkt 
berömmande ordalag. 

Nästa medalj där det här avhandlade motivet använts är akademiens 
medalj över Höpken (1789; fig. l : b ) med anledning av hans död. Här är 
att lägga märke till, hur örnbilden tagits från dot höpkenska vapnet, 
där denna vanliga heraldiska fågel förekommer på flera ställen. Den på örnen 
och därmed på Höpkens bortgång syftande inskriften SUBLIMIS ABI1T 
har hämtats ur Livius (L. 1. c. 34), där det användes för att skildra, hur 
en örn på Janiculum, sedan den tagit den på väg mot Rom stadde Tarqui-
nius Priscus' hatt och åter låtit den falla ned på hans huvud, »lyfter 
mot höjden». Själva centralmotivet, planteraren och plantan, liknar mycket 
förebilden från 1761, men man observerar att planteraren ej längre gör 
ett direkt ålderdomligt intryck, ävensom att hans klädedräkt verkar mera 
sydländskt modern än klassisk. Medaljen torde höra till don ojämne C. 
G. Fehrmans bästa. I viss mån bygger den ju kompositioncllt på den före
gående medaljen med centralfigurens inplacering mellan tvenne andra 
bildelement, i detta fallet trädplanteringen och Stockholms observatorium 
på Brunkebergsåsen, och ävenså kan framhållas att örnmotivet har vissa 
paralleller på Hedlingers medaljer över kejsar Karl VI och Fredrik den 
store och på Ljungbergers medalj över Lovisa Ulrikas död. 

Då Karl Johan som kronprins invaldes till hedersledamot 1810, celebre
rades detta med en medalj (fig. l : c ) utförd av M. Frumorie 1811 (präglad 
först 1812), vilken sedan utförde nedan omnämnda med detta motiv 
slagna medaljer. Beslut om hur medaljen skulle se ut fattades i Vitter
hetsakademien 19/3 1811, efter yttrande av Adlerbeth och Rosenhane över 
ett av Vet. Ak. inlämnat förslag. Medaljen från 1761 blev en noga iakttagen 
förebild. Ett utslag av en bestämd tendens i den klassicistiska medalj
konsten gör sig emellertid gällande genom att landskapet nu helt försvun
nit. Av intresse är även att notera källan för frånsidans inskrift, Statius' 
Achilleus, bok 2, där det är lagt i Achilleus' mun, när han skildrar sin 
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Fig. 2. Frånsida till medalj utgiven av Vetenskapsakademien 1897 med 
motivet »gubben som planterar». 

Obverse ol the medal Issued by the» »Vetenskapsakademien» (Academy of Science), 
1897, with the motive »The old man planting». 

ungdoms hårda träning under Chirons ledning: NEC DURI TANTO SUB 
TESTE LABORES, eller med anlitande av E. Hårdhs översättning (Hel
singfors 1896): Svåra ej mödorna inför ett sådant vittne mig syntes. Ett 
ursprungligen fattat beslut att avskärningsinskriftens SOCIORUM PRIN-
CIPI skulle föregåtts av ett ILLUSTRI lyckades man i sista stund (Prot. 
2/4) få upprivet: det vore överflödigt att nyttjas om en så hög person. 

Nästa gång emblemot användes är år 1815, då akademiens jeton för för
sta gången präglades (fig. 1: d) — Svenska Akademien och Vitterhets Aka
demien hade fått sina redan på 1780-talet och även den 1811 instiftade 
Lantbruksakademien hade redan i början av sin verksamhet (1813) fått 
on dylik sammanträduripenning. Gubben gör här mest intryck av en svensk 
bonde från äldre tider, dock mora i ansiktsuttryck än i kläder, som även 
nu ha ett avgjort klassiskt snitt (chiton eller tunika), vilket sedan bibe 
h.illes.2 

Om medaljen, sora slogs 1819 över Karl XIV Johans val till beskyddare 
(fig. l : e ) , är ej mera att säga, äu att ett, av statssekreteraren E. Bergstodt 

2 Märk att spaden upptill här har utsvängda kanter. Varken denna typ 
eller de andra i serien avbildade, den tidigare av hjärtform, den senare rak 
upptill, har väl motsvarat i Sverige verkligen använda former, enligt vad 
den etnografiska sakkunskapen representerad av intendenterna Gösta 
Berg och Sigfrid Svensson upplyser. Märk även tvärslån på skaftet upp
till, vilket väl aldrig heller här kommit till användning. Denna anord
ning synes ha direkt övertagits från de grafiska utformningarna av mo
tivet (Jungmarker a. a. fig. 1 och 2, där även hela spadformen fr. 1839 
finnes). 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 309 

och riksantikvarien Rutström granskat, ritat förslag från Vetenskapsaka
demien fastställdes av Vitterhets Akademien enligt protokoll 12/1 1819. 
Av en P. M. i ärendet av Rutström framgår dock, att han granskat ett för
slag från »enskild hand» ooh att det antagna förslaget med »academiens vig-
nette» härstammar helt från Rutström, som lämnar den motiveringen till 
bildvalet, att Vetenskapsakademiens medalj till Karl XIII som beskyd
dare fått samma bild som den akademien överlämnade till honom 1792, 
varför logikon krävde att medaljen från 1811 över dåvarande kronprinsen 
nu borde vara mönster. Medaljen visar åldringen knäböjande i en dräkt 
av närmast klassiskt snitt3 och har inskriften FELICES OPERUM DIES: 
dagar lyckliga för verksamhet; taget enligt Rutström ur Virgilius Geor-
gica I, 276, där det omtalas hur Luna angivit vissa dagar som gynnsamma 
för verksamhet: Dios alios dedit, ordino luna felices oporum. Den medalj 
som slogs till 100-årsminnct 1839 (fig. 1: f) och till vilken Vet. Ak. tog ini
tiativet gonom att 14/7 1838 meddela Vitt. Ak. att den (Vet. Ak.) uppdra
git åt sina medlemmar där att tillhandagå med nödiga upplysningar i 
dotta ärende, påminner i sådana detaljer som klädedräkten om 1819 års 
medalj, mon planteraren sitter nu fram&tvänd och har fått benkläder och 
skor på sig, dotta väl ett offer åt pryd tidssmak. Han har nu äntligen 
fått lön för sin möda: plantan har skjutit upp till ett stort träd. Av palm-
tclningcn — visserligen aldrig antydd till arten på medaljbildorna — har 
blivit ett — olivträd. Denna nästan humoristiskt dåliga medalj hade fast
ställts av Vitterhetsakademien 27/11 1838. Bernhard v. Beskow och lati
naron, professorn och dämera kyrkoherden K. J. Lundvall hade gjort upp 
förslaget, Wallin och Berzelius hade granskat det. Så mycken estetisk, 
klassisk och akademisk sakkunskap och ett så klent resultat! Inskriften 
EXIIT AD COELUM RAMIS FELICIBUS ARBOR togs ur Virgilius 
Georgica 2, 81, där man om trädympningens resultat läser: Ej dröjer det 
länge förrän mot himmeln trädet är rest med bördiga grenar. Fortsätt
ningen vore däremot i detta sammanhang mindre passande att anföra: 
Själv beundrande löv och frukt som ej äro dess egna (Adlerboths övers.). 
Även i senare tider har planterarmotivet en gång använts av Vetenskaps
akademien: på den till Oscar I l :s 25-åriga regeringsjubileum av Lea Ahl
born utförda hyllningsmedaljen (fig. 2). Motivbohandlingen ansluter sig 
i fråga om gubbens dräkt ganska väl till de föregående medaljerna (fig. 
d—e) och hans ställning överensstämmer närmast med planteraren på 
medaljen från 1819 (fig. e). Inskriften SERIT ARBORES POSTERIS PRO-
FIITURAS betyder: han planterar träd till gagn för efterkommande. 

Nils Ludvig Rasmusson 

3 Jfr Jungmarker a. a. bild 5. on vinjett, från 1800-talets början. Sådana 
detaljer som spadform och klädodräkt, t. ex. de uppvikta ärmarna, synas 
ha tagits härifrån. 


