En medaJj och dess öde
Yvonne Olrog 1-ledvall

Kungl. La.ntbruksakademiens sta l'a guldmedalj
delades ut fö rsta gängen den 28januari 18 15 till
viceamiral Ollo Henrik Nordenskjöld. som erhöll den för förtj änster inom somrnarstallfoclring.
Medaljen har de lats ut 40 gånger (se förteckning).
Kronprins Karl Johan föreslog Karl XHI att
inrätta en lantbruksakade mi efter fran skt mönster. En arbetande nkademi som skulle gagna
lantbrukets urveckling och värna om lantbrukarnas intressen. I stadg,u·na ingick äve n att belö na
t'ramgä ngsrika f'örsiik inom någon gren av lanthushållningen. Kronprinsen blev akademiens
ständige pre~es och konungen dess beskyddare .
Kungen ~lade Vitterhets- Historie- och Antikv itetsakademien att för lä.ntbru.ksakademien l'ö reslå en st.ön·e prismedaU och en mindre jetong.
I »Kongl. Maj:t.;; nådiga bref till landLbruksacademien. aogåemle en fö r Academien utsedde
Mcdnillc och Jetton». godkä nde;. för~lagcn till
medalj och jeto ng. Till Vilterh etsakmlemi en
:-,l'älldes r.1nsöbn och förslag pf1 en prismedal,i
och jetong för Landtbruksakadem ien av dåvarande överintendenten Abraham Niclas Edelcrants (Lantbruksakaclemiens förste ,lii'ektör
och den som uppgjorde första förs laget till inrättandet av en lantbruksakadcmi) och statsrådel
friherre Gudmund Jöran Adlerbeth. I protokollei
KVl-!AA 22 december l8l2justerades brevet til l
hans m,1jestät konungen, angttende prismedalj
m:h jetong för Kungl. L andtbruksakademicn.
Ri kets Kammar-Collcgium anmodades att med
skyndsamhet ombesö1:ja att »stämpeln» Lill medaljen QCh jetongen överlämnades till Landtbruk:,akademien . Brevet undertecknades å
Sr.ockho lms slott de n 14 jan uari I 813. Den 28
janua1i samma å r invigde kronprinsen akademien med ett tal pä franska. översatt till och uppläst på svenska vid samma LillfäJle av hovkanslern Gustaf af Wetterstedt.
.I paragraf 11 i stadgarna rör >>Kg! Svenska
Landtbruks-Academien» srär att akademien iiger

all va1:jt: år utsätta pris f'ör förbäl.t.ringar inom

lantbruket. P en 28 janu,,ri, Karldagen. har akademien s in högtidliga .sammankomst d?i prismedaljerna skall utdelas. Akademien ins tiftades
elen 28 december 1811 genom »Kongl. Ma_j: ts
kungö relse,, och följ aktligen blir med,11jens :t lsida en bild av konung Karl XI[] och inte, som
man kanske vl\ntal sig, en bild av kronprins
Karl .Johan. akademiens grundare. Jet0ngen.
däremot. visar Karl Johan på åtsidan . 1822 förändras jetongens utseende och fär följande inskrift: CARL XlV JOHAN S V. NORR. G. OC H
V. KONUN G. Ett pliktexcmplar av medaljer
skulle lämnas till Kungl. Myn\kabinettet och
e tt till Riksbankens myntka binett. Silver vc1r den
brukl iga metallen för medaljer med anknytning
til.l mynti't)ten. Guld anvi'incles för speciella tillfällen.
Medaljen beskrivs pä följande säll i Vitterhetsakademiens annaler 18 12: » Första sida n: Konungens bröstbild, namn och lite!: CARL XHJ
SVERIGES G. OCH W. KONUNG.
Andra sidan: En kvinna med att ribut.er av gudinnan Ceres. niimligen bänmde i högra banden
en sädesskära och på samma arm en sädeskärve.
venstra hanclc1i stöder ho n m_o t en plog.
i excrgucn: Stiftad den :is december 18 1I.
Storle ken lika med Svenska Academiens .swra
prismedaijer, som i guld utgöra 26 ducaler.»
I SFeriges och s1'e11ska ko111111galu1,1·e1.f mi1111esp (!1111i11gar prak1my111 och be liiningsm eda(ier
av Bror Emil Hildebra11d finner man medaljen
med nummer 36 beskrive n under avdelningen ·
»akallc miers . embersverks och ens kilda samf'u ncls belöningsmedal_je r och minnespenningw·
rö ra nde Carl XIlJ ,; . Myntkabineuet ici.ger t\l~ exemplar av medal_jen i guld och ett exemplar i
silver.
I Myntverkets stampbok återfinns medaljen
under Stamp Litt. nr 69. Som stampägare s tär
Landtbruksakademien. ,,Kongl. LandtbruksAcadernien stiftad d. 22 dec. 18 1I . (Sinnebi lue1·)
Sko1<.r• o. Lont/ir. -flkud. TTt/<k1 . 120 l 1'>R I I
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Bild I. Kungl. Lantbruksakadcmiens större prism..:dalj
(18 14). F<Jto /\TA.

(s k udad )» står det s krivet f'ör liand i originalbo-

ken. I den tryckta tabellen som finn s
vc rkct är antecknat:

ra My111-

Nunnalvikt i brons 63 gram
Normalvikt i ~ilver 68 gran1
Normalvikt i g11ld I I J gram
Den mäter 5 1 mm i diameter. Under myntkabinettets exemplar srk\r 52 mm. beroende pIJ att
den från början mättes i svenska linier. l)en bc, tud av 17 linier, vilket var svårt att o mvandla
exakt i mrn. Måttet är 15:e stor·lekc n, ~äsum
Svensk.i Akademiens. Stampen är något skadad
på från~idan. vilket ocksf, Hildcbraml påpekar.
Det i\r därf'ör inte möjligt att prägla någon ny
medalj. u1 ,1n all först låta göm en ny sU\.l stamp.
Myntverket hw· deponera t äldre stampar. som inSkog.<-"· I w1thr.-<1/a11I, f'idskr. 120 1198 11

te används, i Kungl. Myntkabinettels lokaler
på: Sandhamn~galan i S1ockholm. men Lan lhru k:rnkadernien ~ medaljstamp finns kva1· på
myntverket i Eskils uma.
Nedanför bröstbilden av konungen stå r konslnärens namn , L. Grand cl. Grandcl har även gjort
j etongen .
Lars Grandel föddes i Skara den 29 oktober
1750 som son till magister Laurenl ius Laurcnl ii
Grandet ~,ch dennes hustru Catharina Tegnaeus.
1769 lämnade han fc\rii ldrahemmet för att skriva
in sig vit! Uppsala univcr itet men övergav ~narl
univcrsitc1sstade n för att pabö1ja sina studier vid
konstakademien i Sto'ckhol m. Grand el var elev
till medaljören Gus taf l..,jungberger, vilken uppmuntrade honom och vid flera tillfällen belönades ha n med olika utmärkelser. 1780 erhöll lian
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Rild 2. Kungl. Skogs- och L,1n1hruk:,nk:tde111iens
jetong. Fcllo Kungl . Hibliotckct. Pörs toraJ.

ett resest ipendium. ~om tidigare inriehafls av
C:.irl G. Fehrman (kunglig medaljgravör och
~tilmiiss igt ftnsluten 1ill Sergel).
Många 111etlaljkonstnärer under 1700- och
1800-1.alct studerade u1omlamls, många var
också 1vung:na alt för sin utko mst söka arbete
utanför Sverige. Utbildni ngen :msäg$ varc1 ~ärskilt god i Frankrike och Ital ien. MedaUkonsten
hade vid denna lid 30()-!iriga anor i Sverige men
~kHndinav isk:.1 konstnärer an~äg a l l man borde
tillbringa någon tid i Medelhav:.li.inde rna. helst i
Rom, för all ~lu dcra den klassisk:) trauitionen.
T idens klrnstulövare hämtade ofta inspiration
frå n den klassiska sti len vch nyklassicismen v~uden dominerande s1m1krikt.ningen i Norden.
G rand el reste först til I Paris. där han stannade
i tv/\ ar. och fortsatte ~ed,111 till ltalien. clä1· han
höll sig kvar till 1796. I Rom, där han mestadels
uppehöll sig, tillbragte han iivcn sex månader i
fängelse. Han misstänktes för jakobinism och lär
ha hjälp t en fran sk solda t. Grandel sympatiserade med rnuik11l,1 ttinkeliäU men an han s kulle
varit a nhängare av Jakobink lubben är knappast
troligt. (Jakobinklubben ä1· up pkallad efter e tt
jakohinkloster i Frankrike och l'öreträdde i slute t
av 1700-lalet den yllersta radikal is-men.) Arkitekten Sund vr1ll (Carl Fredrik SunJ vall 1754183 1 var arkitekt och d irektör för Ko nstakademiens arkitektskola 1824. Han var en av de ivrigaste röresprftkarna för den svenska nyklassicismen} skall ha kallat. Gninclel ,,e11 fullsllincligt

republikansk själ». Misstanken att Gn'l.ncle l sktlllc ha haft samröre med j c1kobinerna leddt: 1iJI att
han slu1 ligen utvisades frän Italien. Gustav IV
Atlolfhemkalladc honom i o ktober 1796. Samma
lir utnämndes han till professor vid konstakademien. och blev även dess skaumästare. Slutligen
blev han akademiens direktör mell an 1816-1828.
S,pm ridigt var han anställt! vid Kgl. Myntet och
var fntmslåe nd<: som medalj- och myntgrayör. T
den senare egensk<1pen eftert rädde han Carl
Gu~taf Fehrman. 18 13 blev h an lcua11101 av Vitterht:tsakademien med uppgift all gn111ska medaljförslag. Grandel var liven en skicklig tecknare. Han gjorde oft,1 själv förlagetcckningtu·m,
till både egna och andra medaljgravörers verk.
När det gäller åtsidorna. mestad.eles porträtt av
ku,~gliga personer, var förlagan nästan alltid ctl
medaljongporträtt av Sergel. (Johan Tobias
Sergel 1740- 18 14). Grandet har nf1gon gäng
t. o. rn. signerat stampen både med Sergels och
sitt eget namn.
Porldittct av l<arl X m på Kungl. Lan1bruks
11kndemiens guldmeJalj är kopierat efter en Sergelmedaljong. Trots intl yrande från Sergel har
G ra ndel bevarat en egen perSLlnlig , Lil. Hans
skicklighet framträder siväl i stålgravyren som i
vaxpousscri ngarna. l-l.fö1~ begllvning kom i111c
hell till sin rätt nä grund av all han haJe ~vårt för
all bli nirdig med beställ ningsarbetelia. Up pdragsgivarna trö!Lnadc och mä11ga arbeten tillföll
istället h,in~ bror Johan Gninde l. Lars Grandels
0
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/Jiltl J. I,Hrs Gn,ndcl ( 17.50-1836).
Mi\lning .i v A . U . W e rtmilllcr 179:).
Kons1nkftccmicn . l·-'C1LO SPA.

nr

därför inte s:ir~kilt omfa tt ande.

l'ien eller gudavärlden på från sidan. Traditionen

Hans oför1111\ga ~1tt av~lllla sina medalj er ka n
rn öjl igen be1·0 pl'.1 de skado1· han fatt under föngelsevis lelsen i San A ngelo i Rom 1794.
Karl XIJ I se~ i prol'il på medaljens ft tsida. med

var då naturligt förank rad i den kl assiska europeiska historie-- och idevärld en. Det som idag kan
tyckas långsökt var för den tiden s berörda väl
kl\ncla föret eelser och associationerna var sjiilvklnra. Sällcsgutl innan i de lle1;ta kulrurer rcprcmarken. Komposi tionen m åste
:;cntcrar li vet
ut-forma~ sä att. den är lagom upphöjd och reliefen avpassad lill 11.guren. Grandd har med sin
kon~tniirliga !liggning och med sin kHnncclo rn om
den för tiden ty1>i~ka nyklassicist iska stil en förenat de egenskape r ~ Qlll är nödvänd iga ror etl
lyckat resul tat. En gravör måste kunm1 förena
t ekni ~kt kunnande med c ll utpräglat kunstnärligt
~inne nch känsla för vad som hw·monicrnr inom
en rund eller oval ram. Anknytn ingen till den
eurnpeiska kul1uren med Cere, i medaljenscentrum blir en talande symbol rör en lantbruk.sakademi. Pfl medaljens frf1nsida ses gudinnan i profi l
stödjande handen mot en ålderdomlig pl.og. Un-

rroduktiun

s val1,u1de. naturliga lockar som inramar ansikrel.
Tidigare ponriiu vi~,tr honom i r eruk. en acces~oar som vid 1$00-talcti; bi.i1:jan alll oi'lllre utel:imm1dcs i kliid~eln (it'r Wertmlill ers häd,1 rortrli Lt av Grandel sjli lv).
Blilnd minncspenningar till akademier inrrn·
u1nt.bruksakademic ns störa guldmedalj en intressant ~nrställning el'ter~o rn l'rånsidrn1 har ett
bild11101iv och till hö r medaljer med sinnebilder.
vilket reda n nämnls i citat frii 11 Myntverket:;
~tamphok. Sinnebilden ä r hämtar från lien klassiska gudavärlcl en . Under 1700-- och I 800- talen
var uet bruk alt kungliga mcuatjer. oftast bestHl lda för ett bestämt änlla111f1L hade. beskyddaren~
bild p§ åtsidan och ett motiv frfln bibeln. histo.Skne,1·• " · L11111/>r.•11kml. fo/.1'1.r. 120 119HIJ
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Bild 4. Lar, Gr~mdcl (17501836). Målni1ig av i\ , Werl.mi:illcr

171:(2. Nationalmuseum. Foto
SPA.

dcr den ,mdra armen h,u· hon en sädeskärve och i
handen en skära r~e bild I). båda konkreta atu·ibut för våxtlighetens gudinna och beskyddarinna.
Kvinnofiguren skulle kunna föres!Villa den grekiska Demeter eller erruskemas Tecum. kanske
rentav vår nordiska Frcj11. Gnmdel har hämtar
ins piration fran klassisk.i Ccresfigurer. Kmuedräkten är draperad i veck. löst hicingande frfi n
midjan. med ena axeln bar. ett :,lags !unik.i som
man niistan alltid finner de gr.:kiska gudinnorn,1
kladda i. Hon stä.r något lutad . maj es tätisk me n
änuå välsignanue j ortl ens alstrande ,-iv li v. Siide~klirven gt'tr till baka till hrukct i Elev~ is i G rekland <111 bcvi,ra den sista kärve n :;fl lling.: ~om
möjlig t för an garantera nästa ä rs skörd . Kiir\:"en
formades til l en kvinnogestalt och förvarnue~ i
templet till nlista skörd . Man ville på så vis försäkra sig om all denna skulle bli så gynnsam
som möj ligt. Kärven dyrkades och ansågs helig.

Vaijc s:idessträ hys te urs prungligen en liten
daimon dvs l!n ande . Vi kan jämfö ra med värt
ord demon som h/irstammar fd\n grekiskans daimon.

Troligen var det en kvinna . ~0 111 först kom pä
tanke n all od l,1 säden. Vetets urs prungsland antages vara sydvästra Asien. Det har odlats sedan
J'örhi storisk tid. Cerealiefynd har gjorts pt, Krcta, i Tessali..:n och Bulgarien. Det vilda cnkornsvetet (Trilicum boeo1icum) ä r nära beslä ktat
med det odlade cnkl1rnsve tet (Triticum 1110110coccum). I Sverige hw· vere odlats sedan yngre
~lenåldern. Man har inte kunnat belägga vilket
stiJes~lag gullinnan brukar ha $Om attribut .
det bör dock van.1 vete eller möjligen korn.
Brödvetet lär ha uppstått redan 5 000 ar före Kr.
ur vilt emm erv..:te och knrn ur cnkorn , Med säkerh et vet man an vete och korn odlade:; ho:,, de
gam la grekern a vnrifdi n gudinnan härs tammar.
Plogen är ocksf1 ~ymbol lt\r j ord bru ke t och
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Bild 5. Ek. Quercus ro bur L. I blommande gren.~ han-

hängc, 3 honblomma. 4 ollon. llJnstrat ioncn är ur
Bilder ur Nordens llnrn av Carl I .incln,an. Fot1) Kwigl.
l:libliotckct.

frederls yrken i all rnllnhd. Symbolerna a~si>cierar gen,:1~l Lill jordbruk, odling och al strctnde
av Iiv . M ed,ilje n~ frfins ida lämp:u· sig utmärkt
snrn födHga till ctl emblem. även om e11 fulls ttind igl i>åd<1n1 skall be~lfl av bild eller figurn. övereller underskrift, så kall at lemma. och en uttolkning pli ver~ eller prosa. explica tio. Order. emblem kommer från grekiskans ernblemalllra i betyuelsen inHigga, ~era delar fogas ~amman till en
helh et. Akademiens emblem uppfyll er inte clt:t
tredje kravet dfl en devis sakna.~ . En bild uton
text är dock mcra ursprunglig. Den kan förstcV
internationellt och nar utanför spi:åkgr~inscrna.
Fr. o. m. 1939 ser man medaljen:; fräns ida av bildad pt1akadem iens publik.:llioner.
Skogsbn1ket som fr-'ln bö1jan ingi\ 11 i l:rn tbruk<.!t intar 11 nder 1900-LaJel en betydande ställning.
Del u tgör en hell ,jälvständig del fr.0.m. 1956 då
,\ kr,i;.1- o . / .(111/hr -akod. Tiil.1/..r 120 11 98 11
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6. l'ör$lag till l1nii'onnskrnge för
Landtbr.-AkaJemien. 1873 .

Bild

Kongl.

akademien antar namnet K ungl. Skogs- och

Lantbruksakadcmien.
Em blemet utök1.1s h1cd en ekkviSI med ollon

pi\ v11r sida om den nedre kanten. Det nya nam-

E11 medalj och de.~.,· iidl'

ncl :>l~r ,krivet från kvist lill kvi st och l)medelbarl under: ,, u1vit.lgad 1956» (:-.e bild I ).
Ekkvistarna ger en !>makfu ll .inramning f11 gudinnan. hon tår en mer framlrhldrrndc plats som
den vilken vakar över äng och skog. Ekkvist,u-n<1
kompletlerar bilden <1v hennes roll i naturen.
F:ken hiir sedan u1111innes tider dyrkats i Europa.
Ekollon var fo rdom människoföda och a nsågs ge
kraft och liv åt miinniskan. Eken represen1ernr
också kiillan som ger vatten vilket är nödvändigr
för all liv s ka uppstn. K1illkulten gär tillbah1 1ill
~tenä ldern. Trädet och kiillan [il' intimt sammanbund na. Ekollonen symboliserar t'ruk tbarheLen.
Hos flera av de klassisb i'örfallarm1 förekommer
ek o ll on ~om föda. Valet av ju st eken som symlx1I
1'61· ,kog,lwukct i'llerknyler även till gut.lavärldcns l'örnäms1e hlir~k,ire. Zeu,. hos romarnu .Jupiler. Eklöven lir ocksa jägmäs Lnrnas emblem
tillsammans med älghornet och lagerkransen.
Zc11s kunde visa sig för människorn a genom
all susa just i lien ä.ldriga ekens 1mtiestiiLiskH
krona. Hun lir ~ivcn viiderleksgut.l.en ~o m silnt.l.er
blixten och l,l lcr n:gnel bevattna riiarken så all
växterna gror. Ekguden i Dodnna:, tempel i
Grckl,md bär tillnamnet 1faius := den vftte. A nspelningw·na är mångH. a lla ~trMar ~amman i en
för människornll gemensam kultur. kultur i
orde1s grnndbetydclse nä111ligen ocllandel av
.iorden. »Eken är helgad f1t Zeus och är människorna~ första och äldsta föda.» Arkeologiska
fynd bestyrker uppgirternf1 om a11 ekollon anv~inls ~om miinniskol'i.ida. Troligen lu1r förfäderna rosta! t.l.em r ä glöden så,,01n vi itlag n.,~Lar
kastanjer. Senare skuUe sädesodlingen konkurrera ut ollonl'ödan. Nu k<,mmer ,iidesgudinnan,
betydelse in , , Cere:-. upp fa nn ~iitlen då man föru t
hHLIC liliLollon» sliger Plinius .
Eken var bland de l'örsta ädla lövträden som
i1w<1ndnlde i :--Jorden. den ~kandinaviska halvön
hängde d å ihop med de danska öarna. Man talar
om en ckperiod i Eurnpa. Eken o mtalas liven i
Havamal. där o.llonen blandade)) i sömndrycken
av Grimhild. Ekkulten var mycket utbredd i
Europa och träder har bevarat sin särstiillning
genom tiderna.
Ek (Quercus robu r L.) karakteriseras på följande sätt i Lindmans. Bilder ur Nordens Jlora
» Eken ä r v~ut starkaste och stoltaste rrtid. Med
sklil kall as den trädets konung. Den är en symbol rör den oböj ligä kraft . som giick;ir ~lormens
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raseri.» En ek kan bli 50 m hög och nå en
s tamdi,,mete.r p~1 ca 2 m samt bli mycket gammal, I 000 år liir inte v,tr,1 ovanl igt. Ekfrukten.
ol1011cL är vl!r 11uras s1örsta nötfrukt. Eklöven
och ekollonen s amt ve leaxc:n går igen i t'Ör$lc1ge1
t ill Lan1'b1·uksakaclemicns unifonnskrage. Uniformen fastställdes genom K ungl. M,.\ j: L 1873.
(Se bild 6.)
Grandet hade säkert godbilll utsrnyckningen
av medaljens frå.nsicla med ekkvislar med tanke
pa ekens betydelse i e uropeis k 1radi1ion.
Den :!~junuari 1938 s kedde den senaste utdel1lingen av akade miens stor a pri~meclalj i guld.
Den tilld,.;lades da doktor Anclcr~ Elof~on ,,som
ett erkhnnand i:: av lmns synnerligen fort,i~in"lfulltt
och f'r.:tmgängsrika verksamhet pä beleskullu1·ens umr-åde. varigenom del ,-venskajordbruket~
utveckl i1ig i hög grad befordrals>,.
När s Lampen blev skaclacl är ovi.sst. Det lir
obekant hur ~LOr medaljens upplag,1 var. Akademien iiger inte nägot exemplar av gu ldm1xlaljen. Prä nsiclan av medaljen lever kvar som akademiens emblem. Del vore önskvän al t akademien skaffade clt exemplar av medalj en helst I
guld. men åtmins tone i ~ilvcr.
KroMolr>giskJ/'ir1eck11i11g i>ver de prr.11.11wr
1·111111illdl'lt11 .1 11k(l(femie11.1· .,·1orn pri.rni edolj
i gu ld

Utdrag ur H . Juhlin Dannfelt, Kungl. Lanlbruksakat.lemicn 1813-19 12. Stockholm 19 13.
1815 Nordcnskjöld . 0. 1-1. , viceamiral. För som-

mars tall fodring
18 16 Hyckerl. Ander, Joh:son. v. lal1mlll. Stor
guldmedalj elle 1· 100 rt.lr b:ko för vatlcnaftap pning
1816 Hammars köld. C. R .. ry ll m~iw,rc. SL.
Skaft vik. Stor gu ldmedaJj eller I00 rd r b: k,l
för sjös~i nkning
18 16 Littmark. J.. bergmästare. Yubl a. För
Ungsv al 1ning
I 8 I 7 Lindbergsson. /\ ug .. s1adsläkarc. ror ;1rhand l ing
J l:l I 7 V irgin. A rvid. konle r;irniral. För mossodling
1818 Aschan, J . L. . d:r, bergsr~d. Stor guldmedalj eller 100 rdr b: ko för di kni ng
18 1li Bergendahl . .Juli .. komminister. Stor guldmedalj eller 100 rdr b:ko för clikning
Sko~.,- "·
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18 18 SLedt, C. F. , brnk ~paLrnn. Hel linge. Stor
guldmedalj eller 100 rdr b:ko för t!ikning
I 827 Foyn. engelsk genernlkonsul. För A kademicn visade tjänsler
1827 Slenhammar. professorstinka. För ar af! .
mannen Himnad läkar evårcl ä Expcrimentalfäl tel
182.9 Terneaux . För upprinningaf en linbråka
1832 Michaebson, S., grosshandlar e. F ör tillverkning af enbifrsbränn vin
1833 Montgomery. Gust.. örversl elöjt.n. För rota1isodling af l'rö
1834 af Strö m . .I .. hotjägmäsLare. För ek.plantering t, k. Djurgärden
1835 Rothlieb . .I , A .. Eksebo. 1-'ör åplantei-i ng
1838 Anckarswärd. C. H .. gencraladjut<1 n t. För
sädesmagasin
1840 Norlin. C. P .. juvelerare. Malmö . För betsockerberedning
1840 L11ndeqvisl. .I. W.. bokhandlare. För
h and bok i jordbn.1kc t

184 1 Wel in , P. 0 .. kammarräu. För niliskt arbete som förvaltare i Akademien och ombLJCl
r1 Experiment.ilfälte1
1861 Arrhenius. foh. , prol'essor . För Handbok i
svensk H jordbruket

1868 Munktell. Th . . För fö11_jänsler om lokomobilers använd11ing vid det svenska jo rdbruket.
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1870 Löfvenskjöld. Ch. Em., För fört_j tlns1er
om den svcnsb lanl byggnad,konsten
1880 Juhlin Dannfell , C .. inte ndent. Som utlryck
fö r Akademiens erkänsla för anmdnande t

ar

akademiens hcmslöjdu1 ~tällning
I R9 1 Abrahamson. Augus t, godsegrn·e. För
rrtl mjanclc af slöjdundcrvisninge n
1896 Fi ac h. S .. kapten. För nitisk och framgå ngsrik verksamhet för nötbos_kaps,tfvelns förbät tring.
I909 Fraenckel. ~foritz. För lians visaue stoi-a

nit och o ffo rvillighe r fö1· jordbrukets främjand e
19 13 von Feilitzen. M elchcr . övercl ir.
1913 Allerbcrg, Albert. fil. dr

19 13 Odelberg. T heoclor, statsråd
19 13 Broma n, Johan Fredrik, sekrete rare i .liimllands hushä llningssällskap
191 3 Hennings. RudolfTeodor , clir.
191 9 lnsulander , lvar. dir.
19 19 Juh lin O;in nfelL, H erman . professor
19 19 Hellström, Paul. dr
1924 Hansson. Nils, professor
1925 Nilsson. Nil s Hjalmar. prore~.sor
1928 Klecn. N ils l{ikardsson. godsägare
1929 Nibsun-Ehle. N ils, professor
1938 Elofson, Anders

