
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens instiftande
Bachman, Marie-Louise
Fornvännen 1963(58), s. 90-107 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1963_090
Ingår i: samla.raa.se



KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH 

ANTIKVITETS AKADEMIENS INSTIFTANDE 

Av Mar ie-Louise Backman 

Den 20 mars 1786 tillkännagav Gustav III i rådet sitt beslut att 
instifta en litterär akademi, Svenska akademien. Samtidigt åter
upplivade han i en ny gestalt och med det längre namnet Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademien den av hans mor grun
dade Vitterhetsakademien, vars verksamhet upphört med stifta-
riimans död 1782. Denna för den svenska litteratur- och lärdoms
historien betydelsefulla händelse har varit föremål för upprepad 
behandling i den historiska litteraturen, mest ingående av Henrik 
Schiick i dennes monumentala "Kgl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademien. Dess förhistoria och historia". Genom att 
ösa ur sitt rika vetande har den åldrige författaren här givit oss 
en mycket innehållsrik bild av ett viktigt avsnitt ur den svenska 
kulturens historia. Grundvalen till det kolossala arbetet utgörs 
(vad beträffar del 6—8 som behandlar Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens historia i egentlig mening) av akademiens 
protokoll och övriga handlingar, vilka dessutom till stor del av
tryckts in extenso, en förklaring lill verkets omfång. Del utförliga 
behandlingssättet med långa källcifat förleder lätt till antagandet 
titt här föreligger en komplett och definitiv behandling av ämnet. 
Schiicks redogörelse för själva instiftandet av Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien förefaller emellertid vid en närmare 
granskning väl summarisk. Den består egentligen nästan enbart 
av en utläggning av de nya stadgarnas text. En undersökning av-
källor och litteratur har också mycket riktigt givit till resultat att 
hans framställning trots arbetets breda uppläggning är långtifrån 
uttömmande och på ifrågavarande punkt inte heller helt korrekt. 
Schuck har inte inventerat akademiens arkiv utan förbisett en del 
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Fig. 1. Första sidan nu Gustnu III:» eijenbiindiga koncept till Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademiens statuter. — 7"/ie ftfil page of the draft of the 
statutes of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities in Gustav 
HT» own handwrtting. 
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handlingar, liksom han tydligen inle heller systematiskt genom
gått all litteratur eller allt källmaterial på andra håll. 

Innan jag övergår till en redogörelse för vad källorna har att 
säga om Gustav III och hans akademistiftande torde emellertid 
en resumé av de tidigare svenska akademiernas historia vara 
nödvändig. 

Lovisa Ulrika hade med sin den 20 mars 1753 stadfästa Vitter
hetsakademi velat ge uttryck för sina litterära och vetenskapliga 
intressen. Hennes samfund hade som förebilder de båda franska 
akademierna, Académie francaise och Académie des inscriptions 
el belles lettres, och hade avsetts att bli en svensk "Académie des 
belles lellres" vid sidan av den sedan 1739 existerande Vetenskaps
akademien.1 Denna var nämligen inle som liknande sammanslut
ningar i andra länder någon allomfattande vetenskapsakademi 
ulan en naturvetenskaplig societet med starkt utilistisk och eko
nomisk karaktär. Alldeles utan intresse för de humanistiska ve
tenskaperna var den dock inte.2 Att skapa ett komplement lill 
Vetenskapsakademien i form av en litlerärt-esteti.sk eller vitter 
akademi var högst angeläget, men frågan var ömtålig. Veten
skapsakademien tålde nämligen inle några konkurrenter på det 
lärda området. Dess energiske ledare A. J. von Höpken hade så
lunda 1740 avstyrt stadsfästelse av Tungomålsgillet, som syftade 
till att bli en språkakademi, och 1749 en av dåvarande docenten 
Hengt Hergius efter danskt mönster planerad historisk akademi. ' 

Vitterhetsakademiens historia kan indelas i två skilda perioder. 

4 Vitterhetsakademiens dagbok 1773—1782 (1930), s. X f. 77. Schiick, 
Svenska akademiens historia 1 (1935), s. 37. 

* Dess klassindelning av 1740 upptog cn klass för språk och den av år 
1795 som nr VII en klass för "Vitterhet, världs- och lärdomshistoria saml 
andra nyttiga och vackra kunskaper". Vetenskapsakademien sysslade en hel 
del med språkforskning. B. Hildebrand, Kungl. svenska vetenskapsakademien 
11939), s. 376, 390 ff. Se även E. Wellander, Svensk akademisk språkvård 
(Septentrionalis et orientalia. Studia B. Karlgren dedicata, 1958), 

3 Schuck, a. a., s. 25. H. Ilernlund, En undertryckt historisk akademi (HT 
1885), s. 97 ff. Ilildebrund. a. a., s. 404 ff. En svensk universalakademi fanns 
visserligen i Vetenskapssocieteten i Uppsala, men inle heller den hade litterär 
karaktär. Den fär betraktas som cn undanträngd föregångare lill Vetenskaps
akademien. Hildebrand, a. a., s. 121, 126, 233 f. 
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Den första omfattar de tre åren 1753—56; den andra börjar 1773, 
då akademien återupplivades och går fram till drottningens död 
1782. Akademien hade särskilt under den första perioden en tydlig 
karaktär av "hovcirkel", av en Lovisa Ulrikas privata akademi, 
någol som framgår bl. a. av det faktum att alla ledamöter i reali
teten utnämndes av drottningen. Vitterhetsakademien var inte 
någon verkligt officiell institution utan helt beroende av drott
ningens givmildhet. Schiick anser att den gjorde fullt skäl för sitt 
namn, vitterhet då fattad i dess betydelse av litteratur och att den 
fyllde samma funktion som senare Svenska akademien, men också 
alt den endast under sin senare period haft något verkligt infly
tande som smakdomstol.4 Att vetenskaperna, representerade 
främst av historien, inte var alldeles undanskjutna står emeller
tid också klart. Vitterhetsakademien var både en litterär akademi 
och en humanistisk vetenskapsakademi. 

Vitterhetsakademien kan alltså betraktas som en föregångare 
till Svenska akademien. Rent formellt fortsätts den emellertid av 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vars statuter väl 
ansluter sig till Vitterhetsakademiens "lagar". Den gamla akade
miens ledamöter överfördes samtliga till den ombildade, medan 
bara vissa av dem fick äran att tillhöra det nyskapade samfundet, 
Svenska akademien. 

Vitterhets Historie och Antikvitels Akademien leder emellertid 
också indirekt sina anor tillbaka till en annan institution som se
dan länge befunnit sig på avskrivning och förefallit dömd att helt 
försvinna, nämligen Antikvitetsarkivet. Den förmedlande länken 
blev akademiens nye sekreterare, som var arkivels chef. Antikvi
tetsarkivet i sin tur var en ombildning av det av Magnus Gabriel 
de la Gardie inrättade Antikvitetskollegiet, som var ett slags aka
demi eller humanistiskt forskningsinstitut med säte först i Upp
sala, senare i Stockholm. Kollegiet ombildades 1692 till ett äm
betsverk, underställt Kanslikollegium vid sidan av Riksarkivet och 
Kungl. Biblioteket. Dess chef kallades "secreterare och antiqua
rius", det senare med syftning på del redan under Gustav II Adolfs 

4 H. Schiick, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien V (1936), 
s. 698 f. Dagboken s. I, XII, XV. 
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tid inrättade anlikvarieämbetel, som nu kunde sägas ha samman-
slagits med Antikvitetsarkivet. Med sina samlingar av isländska 
sagor, lagböcker, pergamentsbrev och fornsaker utgjorde del sett 
med moderna ögon "en egendomlig blandning av arkiv, haud-
skriflsbibliotek och museum".5 

Under frihetstiden med dess förakt för fornforskningen började 
Antikvitetsarkivet att förfalla. Vctenskapssocieteten i Uppsala, 
för vilken kunglig resolution utfärdades 1728, kastade sina blickar 
på arkivet och ville åstadkomma en sammanslagning, vilket pro
jekt emellertid ej genomfördes.0 En viss uppryckning inträdde 
med Carl Reinhold Berchs tillträde lill chefskapet för arkivet 
1750. Etl resultat av hans verksamhet var den instruktion enligt 
vilken arkivet sammanslogs med Kungl. Biblioteket till en insti
tution som fick en viss karaktär av akademi.7 Lokalbrist omintet
gjorde dock förverkligandet av de nya punkterna i instruktionen 
och arkivet skildes snart åter från biblioteket. Riksdagen visade 
sig onådig och stora inskränkningar gjordes i arkivets stat, ja 
man diskuterade dess indragning.8 Genom kungligt brev 1775 be
stämdes att befattningen som chef för Antikvitetsarkivet skulle 
indragas vid Berchs avgång. Så skedde emellertid inte, utan i stäl
let utnämndes Gudmund Jöran Adlerbeth 1778 till denna post. 
Till biträde hade han då bara en amanuens, allt vad som fanns 
kvar av Antikvitetsarkivets en gång talrika personal. Verkels upp
lösning fortskred även härefter. Dess samlingar delades 1780 mel
lan Kungl. Biblioteket och Riksarkivet, så att endast fornsaker, 
mynt och vissa arkivalier kom att stanna i Antikvitetsarkivels 
ägo.9 Denna lilla rest flyttades 1786 från Kanslikollegii överin
seende till Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, samti
digt som det förklarades att befallningen som sekreterare i akade
mien förenades med befattningen som antikvarie. 

Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien härstammar alll-

5 H. Schiick, Ett porträtt från frihetstiden. Carl Reinhold Berch (1923). 
127. 
6 Hildebrand, a. a., s. 129 ff. 
7 Schuck, a. a., s. 145, 150 ff. 
8 Schuck, a. a., s. 121 ff. 
9 Schiick, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien V, s. 641 f. 
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så från två institutioner, nämligen Vitterhetsakademien och An
tikvitetsarkivet. Att Vitterhetsakademien inte — såsom hade kun
nat vara naturligt med hänsyn till dess verksamhet — av Gustav 
III direkt omarbetades till en svensk akademi efter mönster av 
den beundrade Académie francaise har av Schuck förklarats bero 
på motsättningen mellan kungen och hans mor. Gustav III ville 
skapa en helt ny och egen akademi. Han var inte heller nöjd med 
den gamla Vitterhetsakademiens ledamotsuppsätlning. Att bara 
låta denna akademi försvinna gick emellertid inte för sig, det 
skulle ha varit pietelslöst mot moderns minne.10 Kungen löste 
problemet genom att ändra den gamla akademiens arbetsområde 
och låta den kvarstå vid sidan av sin egen skapelse. Liksom Frank
rike fick Sverige härigenom två humanistiska akademier, en 
"Académie francaise" och en "Académie des inscriptions". 
Schiicks förmodan att kungen skulle ha resonerat på detta vis 
kan — av naturliga skäl — inte beläggas i källorna utan förblir 
en hypotes. Som sådan strider den dock inte mot fakta i det 
händelseförlopp som skall relateras här nedan. 

Det första tecknet på att Gustav III planerade att stifta cn aka
demi utgörs av en lista över tilltänkta ledamöter i "Svenska aca
demien", daterad till 1781, alltså till tiden före Lovisa Ulrikas 
död.11 Efter änkedrottningens bortgång uppvaktade Vitterhets
akademiens medlemmar kungen och fick hans löfte om beskydd, 
men därefter upphör alla livstecken från akademien som tydligen 
betraktades som avsomnad.12 Gustav III släppte emellertid inte 
sina funderingar på en "svensk akademi", ehuru det dröjde med 
förverkligandet av planerna. Förmodligen i avsikt att omarbeta 
dem begärde han 1783 att få se Vitterhetsakademiens lagar, och 
före den utländska resan 1783—84 bad han om Académie 
francaise' statuter. Under själva resan besökte han som bekant 

10 Schuck, a. a., s. 710 f. Schuck, Svenska akademiens historia 1, s. 61 ff. 
11 Anteckning i Gustavianska samlingen (UUB), observerad redan av Geijer, 

dalerad av G. Ljunggren. E. G. Geijer, Gustaf IILs efterlemnade och femtio år 
efler hans död öppnade papper 3 :2 (1845), s. 56, not 1. G. Ljunyyren, Svenska 
akademiens historia 1 (1886), s. 8 f. 

12 Kungens mening härom framgår av ordalagen i hans brev till C. F. 
Scheffer den 22 mars 1786, i vilket han kallar sitt förnyande av akademien ell 
uppkallande ur graven av densamma. Geijer, a. a., s. 54. Jfr not 13. 
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Paris och bevistade även ett sammanträde i nämnda akademi.13 

Enligt Schuck skulle kungens plan till en omordning av det 
svenska akademiväsendet ha varit uppgjord redan 1777. Han ba
serar denna teori på det faktum att kungen då inte indrog Antik
vitetsarkivet såsom han bestämt två år tidigare utan i stället 
1778 utnämnde Adlerbeth till antikvarie efter Berch. Kungen 
skulle ha ändrat åsikt om arkivets behövlighet och tagit det lill 
utgångspunkt för sin nyordning.14 Så vittgående betydelse torde 
man inte kunna ge denna åtgärd, som bör tolkas som ett sätt av 
kungen att ge Adlerbeth, som var hans handsekreterare, en lön. 
Arkivets upplösning fortgick ju och kulminerade i dess delning 
1780. Ovan anförda yttringar av Gustav III :s akademiplaner 
visar endast att kungen vid upprepade tillfällen funderat på en 
ny- eller omorganisation men inte 7iur han tänkt sig utföra den. 
Adlerbeth, som borde känna till hur det förhöll sig, säger om 
Vitterhetsakademiens återupplivande endast helt allmänt: 
"Konungen som efter sin fru moders död täckts åtaga sig Acade
miens beskydd upsköt icke sin nådiga åtgärd til dess uplifvande 
af annan orsak än att tillika förbättra dess inrättning."15 Att han 
1778 skulle ha bestämt sig för att i en framtid använda Antikvi
tetsarkivet som underlag för en akademi förefaller föga överens
stämmande med kungens impulsiva läggning. 

Inte förrän i början av år 1786 tog akademiplanerna fast form. 
I den tryckta berättelsen om Vitterhetsakademiens återupplivan
de, som återfinnes i första tornen av dess Handlingar, uppges, att 
kungen länge varit betänkt på att återupprätta sin mors akademi 
men att hans resa och många göromål kommit i vägen, så att han 
först på vintern 1786 fått tid att ägna sig häråt. Berättelsen torde 
återgå på ett utkast eller en diktamen av kungen. Dess framställ-

13 Schacks uppgift om att Gustav 111 begärde Vitterhetsakademiens statuter 
(Svenska akademiens historia 1, s. 67) bar ingen hänvisning till källa, men 
troligen härrör den ur ett brev från Kellgren, som citeras i Kgl. Vilterbels 
Historie och Antikvitets Akademien V, s. 709. Kellgren talar där om Vitterhets
akademien som avsomnad. — Om besöket i Paris se Schuck, Svenska akade
miens historia 1, s. 70. 

14 Schiick, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien V, s. 627 ff., 
siirskilt s. 630. 

15 Adlerbeths Concepler till konung Gustaf IILs medaljhistoria (KVHAA). 
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ning överensstämmer nämligen med kungens egna ord i ett brev 
till Anders Johan von Höpken av den 13 mars 1786, i vilket 
Gustav III vänder sig till denne akademiske nestor med sina 
projekt.10 

Om tillkomsten av de båda akademiernas statuter uppger 
Gustaf Ljunggren för Svenska akademiens del, att kungen själv 
skrev första utkastet, vilket sedan avskrevs av Schröderheim, var
efter kungen ytterligare rättat avskriften.17 Hos Schuck heter det 
att Schröderheim efter kungens anvisningar utarbetat Svenska 
akademiens statuter, trots att i sammanhanget anförs en uppgift 
ur biskop C. G. Nordins anteckningar, enligt vilken Schröder
heim skulle ha sagt, att kungen själv "upsatt i denna sak hvad 
som varit at skrifva". Schröderheim hade vidare påstått, att han 
"drifvit denna sak för att gifva konungen occupation" och att 
"idéen skal hafva upkommit nyss före Upsalaresan", vilken senare 
uppgift är både riktig och felaktig. Idén i sig själv är ju som nyss 
visats äldre.18 Om Vitterhetsakademiens förnyade statuter säger 
Schuck endast, alt de antagligen efter konungens direktiv avfattats 
av Schröderheim, medan tvärtom C. T. Odhner i en kortfattad 
framställning av akademistiftandet i "Sveriges politiska histo
ria" anger, att "de voro uppsatta af konungen egenhändigt".19 

Schuck negligerade tydligen dessa antydningar i den äldre litte-

16 Sjöholmsarkivet, Kungl. autografer (RA). I litteraturen uppges det alt 
statuterna författats under kungens resa lill Uppsala och Ekolsund i början 
av mars (Schiick, Svenska akademiens historia 1, s. 71) men denna uppgift, 
som härs tammar från C. G. Nordins anteckningar (se nedan not 17), är ej 
helt riktig. Kungen säger själv uttryckligen "le loisir que je me suis donné 
cet hiver dans ma solilude de Haga m'a donné le t e m p s . . ." (Brevet lill 
Höpken), och även memoaruppgiflcr i denna riktning finns. Se F .A. von 
Fersen, Historiska skrifter 6 (1870), s. 67. 

17 Ljunggren, a. a., s. 10. 
18 Schuck, a. a., s. 71 f. Geijer uppger att statuterna är uppsatta av Schrö

derheim med tillägg av kungen. A. a., s. 58 not 1. 
19 Schuck, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien VT (1943), s. 1. 

Odhner, Sveriges politiska historia 2 (1896), s. 409 not 3. Även Hans Hilde
brand säger tydligt i sitt tal på akademiens 100-årsjubileum 1886, alt statu
terna var författade av kungen. H. Hildebrand, K. Vitterhets Historie och 
Antiqvitets Akademiens hundraårsfest den 2 april 1886 (VHAAH 31, 1886), s. 8, 
likaså V. Gödel i Riksantikvarieämbetet (1930), s. 181 f. 

97 



M A R I E - L O U I S E B A C K M A N 

raturen, och vad som är viktigare, han observerade inte, att i 
Vitterhetsakademiens arkiv förvaras ett tunt rött klotband inne
hållande kungens egenhändiga utkast till dess statuter. Ljung
grens beskrivning av tillvägagångssättet vid utarbetandet av 
Svenska akademiens stadgar äger sin tillämpning även på för
fattandet av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens, ty 
detta utkast är så kladdigt att ett mellanled mellan det och ut
skriften av stiftelseurkunden måste förutsättas, ehuru det i mot
sats till Svenska akademiens ej synes vara bevarat.20 Gustav 
III är alltså utan tvekan själv författare till akademiens statuter. 
Som biträde antar Odhner att Nils von Rosenstein, Vitterhetsaka
demiens siste sekreterare, har fungerat. Han har utan tvivel varit 
insatt i kungens arbete, då han fåll i uppdrag att muntligen delge 
Höpken ytterligare upplysningar om akademinyordningen.21 Någ
ra spår av annan handstil än kungens egen finns emellertid inte i 
utkastet, varför det inte går alt med säkerhet ange någon med
hjälpare. 

Det första, som faller en läsare av det kungliga konceptet i 
ögonen, är namnet på den omorganiserade akademien. Kungen 
visar sig ha vacklat mellan olika benämningar. "Vitterhets och 
Anliquitets samt Medaillers och Inscriptions Academien" står det 
på första sidan i utkastets marginal men "Witterhets Antiquitets 
Medaillers och Historiens Académie" i den första lydelsen av § 1. 
Under det sist anförda namnet står det definitiva, vilket ursprung
ligen ditskrivits med blyerts och senare ifyllts. I det öppna brevet 

20 l Svenska akademiens arkiv finns dels ett egenhändigt koncept av kungen, 
dels elt av Schröderheim med rättelser. Utkastet till Vitterhetsakademiens för
nyade statuter har förmodligen inbundits på 1800-talet under B. E. Hilde
brands lid. Gödel har tydligen inte heller observerat konceptet lill statuterna, 
ty han tror alt dessa ursprungligen skrivits på franska. Det finns nämligen en 
tryckt utgåva från 1788 med titeln "Statuts de 1'Académie des inscriptions, 
belles-lettres, histoire et antiquités". A. a., s. 182. Någon anledning att anse 
delta tryck för mera äu cn översättning av den svenska statultexlen finns infe. 
Jfr not 25. 

21 Gustav l l l : s brev till Höpken, Sjöholmsarkivet (RA). Odhner, a. a., s. 409. 
C. W. Bottiger uppger i sin minnesleckning över Rosenstein att denne varit 
invigd i kungens akademiska planer före någon annan, dock utan källhän
visning. Minne af N. von Rosenstein (1877), s. 103. Adlerbeth är också tänk
bar som medhjälpare, liksom nalurliglvis Schröderheim. 
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om Svenska akademiens stiftande kallas systerakademien för 
"Vitterhets Historie Antiqvitets och Medalje-akademien", ytter
ligare ett tecken på alt akademiens namn varit föremål för änd
ringar in i det sista. 

Den återuppväckta akademiens statuter ansluter sig mycket 
nära lill sin föregångares lagar, som kungen haft framför sig, 
när han utarbetade de nya stadgarna. Vad de första paragraferna 
angår syns detta ännu tydligare i utkastet, av vilket bl. a. framgår 
att § 1, som ger besked om akademiens namnbyte, är tillagd 
senare.22 § 2 överensstämmer nämligen med § 1 av Vitterhetsaka
demiens lagar o. s. v. Konceptet avviker annars inte särskilt myc
ket frän den definitiva versionen, frånsett att stavningen hyfsats 
och numreringen av paragraferna reglerats. De olikheter som 
föreligger kommer i den fortsatta diskussionen att anföras i sitt 
sammanhang. 

Gustav IH:s tidigare nämnda brev till Höpken och ett annal lill 
C. F. Scheffer, skrivet tvä dagar efter akademistiftandet, ger den 
kunglige författarens egen utläggning av statuternas text. De är 
alltså vikliga källor för den som vill kommentera statuterna, men 
trots detta har de inte begagnats av Schiick, som granskar och 
jämför statuterna och Vitterhetsakademiens lagar endast utifrån 
de tryckta texterna.23 En utförlig redogörelse för innehållet i det 
förra av dessa båda brev skall ges här, då de ger en vink om 
varifrån kungen hämtade sina förlagor och hur han såg på sin 
skapelse. 

Kungen skriver först alt han velat upprätta en akademi enbart 

22 Se i övrigt Schacks utförliga jämförelse i Kgl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien VI, s. 2 ff. Statuterna, resp. lagarna finns tryckta i 
första delen av respektive akademis Handlingar. 

23 Schuck, Svenska akademiens historia 1, s. 72 och Kgl. Vitterhets Historie 
och Antikvitels Akademien VI, s. 2 ff. Odhner, a. a., s. 409. Ljunggren, a. a. 
s. 11 not, med citat ur brevet till Höpken. Brevet till Scheffer ansluter sig nära 
till statuternas ordalag och iir därför av mindre intresse. Det är tryckt av 
Geijer i Gustaf IILs eflerlemnade papper, men del bör observeras alt origina
let är på franska, som översatis av utgivaren. Sista stycket om de ekonomiska 
förhållandena är cloc-k på svenska även i originalet, fr. o. m. ordet "Vitterhets
akademien". Geijer, a. a., s. 56 nederst. Se även N. L. Rasmusson, Medaljer 
och jetoner slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhet) 
Historie och Antikvitets Akademien 1753—1953, s. 83 not 41. 
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för svenska språket och därför fråntagit Vitterhetsakademien all 
befallning härmed. Tyvärr uppger han inte sina skäl till att så 
skedde och att Sverige fick två akademier, inte en. Rosenstein 
skulle meddela Höpken dem muntligen, vilket skulle kunna tydas 
som att ämnet var ömtåligt. Då han vidare poängterar, att han 
bevarat så mycket som möjligt av Lovisa Ulrikas lagar, förefaller 
Schiicks resonemang (se ovan s. 96) ganska troligt. Gustav III 
ansåg sig böra ta hänsyn till sin mors minne. 

Av brevet lill Höpken framgår vidare att kungen studerat inte 
bara Vitterhetsakademiens lagar utan också utländska akademiers 
regler, särskilt den franska Académie des inscriptions' regler. Med 
denna akademi företer den reorganiserade Vitterhetsakademien 
åtskilliga likheter. Vissa paragrafer rörande Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademiens uppgifter utgör sålunda nästan orda
granna översättningar av den franska akademiens regler.24 "Outre 
les ouvrages ausquels toute 1'Académie pourra travailler en com-
mun, chacun des Académiciens choisira quelque objet particulier 
de ses études; et par le compte qu'il en rendra dans les Assemblées, 
il lächera d'enrichlr de ses lumieres tous ceux qui composent 
l'Académie, et de profiter de leurs remarques" (§ 18). Härmed 
bör jämföras § 11 i den svenska akademiens statuter: "Utom dessa 
arbeten, som Academien enhälligt kommer at förvalta, så åligger 
hvarje arbetande ledamot af academien, at välja någon serskilt 
gren af dessa lärdomsyrken til sit enskilda studium, och kommer 
han at personligen eller frånvarande meddela Academien sit ar
bele, at rikta des ledamöter med frukten af des lärdom, och njuta 
sjelf uplysningar af de anmärkningar academiens ledamöter 
kunna deröfver göra". Schiicks kommentar till denna paragraf iir 
alt den är tämligen överflödig, vilket den nog kan synas vara i 
de inte särskilt systematiskt ordnade statuterna, men han har inte 
observerat den delvis verbala likheten med Académie des inscrip
tions' regler. Paragraferna 7, 8 och 9, som saknar motsvarighet i 
Lovisa Ulrikas lagar, har likaledes sina förebilder i den franska 
akademiens regler som föreskriver (§ 19): "L'Académie s'appli-

24 Dess regler stadfästes den 16/7 1701. Akademien helte då Académie royale 
des inscriptions et médailles, vilket 1716 ändrades till Académie des inscrip
tions et belles-lettres. Nya stadgar utfärdades den 22/12 1786. L. F . A. Maury. 
L'ancienne Académie des inscriptions et belles-lettres (1864), s. 24, 38, 342. 
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quera incessament a faire des médailles sur les principaux événe-
ments de 1' Histoire de France sous tous les regnes, depuis 1'origine 
de la Monarchie; et ä composer les descriptions historiques desdits 
événements par rapport ausquels les Médailles auront esté faites. 
Elle travaillera encore sans delay ä 1'explication de touts les Mé
dailles . . . du Cabinet de Sa Majesté; comme aussi ä la description 
de toutes les Antiquités et Monumens de la France" och (§ 20) 
"et comme la connoissance de 1'antiquilé Grecque et Latine, et des 
Anteurs de ces deux Langues, est ce qui dispose le mieux ä réussir 
dans ce genre de travaux; les Académiciens se proposeront tout ce 
que renferme cette espéce d'érudition, comme un des objets les 
plus dignes de leur application".25 Särskilt beträffande § 8 och 9 
är överensstämmelsen bitvis ordagrann. Den brevväxling (§ 5—6) 
som akademien skulle föra med lärda på andra orter både inom 
och utom Sverige går likaså helt tillbaka pä en paragraf i den 
franska akademiens regler.26 Vilka övriga akademiers stadgar som 
Gustav III kan tänkas ha studerat är svårt att säga. Under sin 
italienska resa blev han ledamot av Academia Real Florentina och 
av L'Arcadia, den romerska litteraturakademien. Grannländernas 
akademier var allmänna vetenskapsakademier av en annan typ 
än de franska, varför det är föga troligt, att de haft någon bety
delse, utom kanske Fredrik II :s akademi.27 

Den reorganiserade Vitterhetsakademien skulle, förklarade 
Gustav III i brevet till Höpken, ägna sig åt den svenska historien 
och göra den känd i Europa men också försöka väcka smak för 
de lärda språken och förmå våra lärda att studera de franska för
fattarnas förebildliga stil. I statuterna anges akademiens allmänna 
uppgifter vara följande: "Historiens, antiqniteters utforskande, 

25 Historie de 1'Académie R. des inscriptions 1 (1736) [Motsvarigheten till 
de svenska akademiernas "Handl ingar"] , s. 13 f. överensstämmelsen med den 
tryckta utgåvan på franska av Vitterhetsakademiens statuter (1788) är full
ständig. Maury, a. a., s. 28. 

26 H i s to i r e . . . , s. 15 (§ 25). Det finns även flera andra likheter mellan de 
båda akademiernas statuter, om än inte lika iögonenfallande. Jfr § 14 med 
§ 24 i Acad. des inscriptions' regler, likaså § 15 med § 15. 

27 Adlerbeth, Bref af en svensk om dess resa i Italien (KB) 1, s. 218. G. M. 
Armfeldts dagbok, cit. i ögonvittnen om Gustaf Hl (1960), s. 201. A. Harnack, 
Geschichte der K. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1: 1 
'1900), s. 299 ff. 
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medaillers och inscriptioners uttydande, upfinnande samt förfal
lande, så på svenska språket, som på latin, grekiska, fransyska 
och italienska. — Latin, fransyskan och de öfrige lärde 
språkens odlande och kännedom . . . samt at genom dem stadga 
smaken." 

Den gamla högtidsdagen den 24 juli, Lovisa Ulrikas födelse
dag, hade kungen behållit som den ena av akademiens offentliga 
sammankomster. Den dagen skulle akademien ihågkomma sina 
förluster under året, ett åliggande som bortfallit i den definitiva 
utformningen av statuterna men återfinnes i utkastets marginal 
till § 23 (§ 24 i de tryckta stadgarna): "Sedan upläser Secretera
ren Lefvernesbeskrivningar af under året döde Ledamöter." Ute
lämnandet av minnesteckningarna i nämnda paragraf visar, att 
statuterna är föga genomarbetade, ty de finns omnämnda i § 13 
som rör innehållet i akademiens tryckta Handlingar.28 Eftersom 
Lovisa Ulrikas födelsedag inföll mitt i sommaren, hade kungen 
funnit det olämpligt att utdela prisen i akademiens tävlingar då, 
emedan åhörarna kunde förmodas bli få. Han hade därför tillagt 
en andra offentlig sammankomst under vintern för krönandet av 
pristagarna men hade varit tveksam om valet av dag, ty han 
kunde inte finna något lämpligt datum i Lovisa Ulrikas historia 
utom "Lépoque de son veuvage qui est peu convenable de céle-
brer". Slutligen hade han bestämt sig för den 20 mars, datum 
för Adolf Fredriks stadfästelse av Vitterhetsakademien, vilken 
dag han ämnade låta bli också den återuppväckta akademiens 
stiftelsedag. 

För att uppmuntra ledamöterna atl närvara vid de stipulerade 
sammanträdena under ferierna hade han begagnat sig av samma 
medel som man gjort i Frankrike, av jetonger. Att utdela sådana 
även under vintermånaderna skulle däremot ha blivit för dyr
bart.29 Gustav III lade stor vikt vid att förse akademien med 

28 Ett annat exempel på inkonsekvens: 1 § 22 kallas 20 mars för den första 
ärliga sammankomsten, i § 24 för den andra offentliga sammankomsten. I 
§ 1 talas om akademiens fyra språk, i § 24 är språken tre. 

2" En ändring av detta förhållande kom dock tillstånd strax efter Gustav 
IILs död. Akademiledamöterna kunde därefter räkna med jetongutdclning 
vid varje sammanträde. Schuck, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demien VI, s. 15 f. 
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fonder, "som StatsConloret icke kan vidröra".30 En sådan hade 
han funnit i det nyss av Kammarkollegium fördubblade arrendet 
på Torneå laxfiske.31 Genom att anförtro akademien "la garde 
des médailles de mon archive danl iqui té" hade han också funnit 
medel att ge sekreteraren en lön och tillförsäkra "un homme de 
leltre une resource et un établissement honnét". 

Den aldrig i drottningens akademi genomförda klassindelningen 
hade kungen nu verkställt och dessutom fixerat antalet ledamöter, 
ly alla samfund, vars rykte var beroende av den allmänna opinio
nen, vare sig riddarordnar eller lärda sällskap, måste ha ett be
gränsat medlemsantal, annars hotades de av nedgång. Ledamot-
skåpet av akademien borde vara eftertraktat. 

Jämförd med Vitterhetsakademien (sammanlagt 22 personer 
under tiden 1753—1782) omfattade dess efterföljare en ganska tal
rik skara, fördelad på 3 klasser enligt dåtida bruk: 14 honorära, 
20 arbetande och 16 utländska ledamöter. Indelningen motsvarar 
närmast den i Fredrik II:s vetenskapsakademi som bestod av 
"honoraires", "ordinaires", "étrangers".32 Schiick undrar om 
Gustav III genom att inrätta en klass för utländska ledamöter 
möjligen haft planer på att göra akademien internationell men 
finner det troligare att avsikten bara varit att kunna utdela he-
dcrsbevisningar.33 Utkastet till stadgarna ger på denna punkt yt
terligare upplysningar, som understryker den utländska klassens 
honorära karaktär. I marginalen till konceptets första sida har 
Gustav Hl nämligen angett vilka den omskapade akademiens leda
möter skulle bli. För svenskarnas del överensstämmer listan med 
de verkliga utnämningarna på stiftelsedagen så när som på vissa 

30 Denna mening slår i brevet till Scheffer. Geijer, a. a., s. 56 f. 
31 Brevet till Höpken, Sjöholmsarkivet (RA). "J 'a i trouvé dans un taux 

(kungen har skrivit "teaux") que le Conseil de la Chambre vient de hausser 
de plus des trois tiers de quoi assurer les revenus de 1'académic et de la doter 
richement." Själva satsen är oklar, ly något ord måste vara bortglömt, men 
innebörden är ändå tydlig. 

32 De ordinarie ledamöterna i Fredrik H:s akademi var sedan i sin lur 
uppdelade efter fyra vetenskapsklasser och i "veterans", "pensionnaires" och 
"associés". Académie des inscriptions hade tre klasser: "honoraires", "pension
naires", "associés", vartill kom "veterans", ledamöter som var oförmögna till 
arbele på grund av ålder. Harnack. a. a., s. 300. Maury, a. a., s. 24, 38. 

33 Schuck, Kgl. Vitterhels Historie och Antikvitets Akademien VI, s. 38. 
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omkastningar av ordningsföljden. Så är däremot inte fallet med 
utlänningarna. De utländska ledamöter som utsågs den 20 mars 
var 5, medan utkastet upptar 7 namn av vilka endast 2 återfinns 
bland de verkligen utsedda. Utkastets förteckning har följande 
utseende: " 1 . Cardinal Bernis 2. Cardinal Boncompagni, stats sek
reterare 3. Cardinal Zelada, bibliotecair af Vatican 4. Cardinal 
Antonelli 5. Le Due de Nivernois 6. Grefven af Choiseuill Gouffier 
7. Herr Bailli — 9 vakanta". Nr 1 och 5 blev ledamöter av aka
demien.34 Det är härav ganska tydligt att Gustav III dels velat ha 
en lysande samling högt uppsatta män i den utländska klassen, 
dels velat hedra personer som han träffat under sin utländska 
resa. Vad eller vem som föranlett honom att låta endast kardinal 
de Bernis och hertig de Nivcrnais inväljas, ger källorna inte 
klart besked om. Av ett brev från Höpken till kungen framgår 
emellertid, att utländske ledamoten nr 3 enligt akademiens 
matrikel, baron E. F. von Hertzberg, blivit intagen på brev
skrivarens förslag. Den höge adressaten måtte ha beaktat för
slaget omgående, ty brevet är daterat den 20 mars, stiftelseda
gen.35 Höpkens brev låter oss också få veta, att de övriga den 
20 mars utsedda utlänningarna, dansken P. F. Suhm och ryssen 
P. S. Pallas, stått antecknade på ett papper som kungen lämnat 
Höpken och som möjligen kan vara identiskt med en utskrift 
av förslaget till statuter. Höpkens mening "Pallas et Suhm étant 
nommés, celui-la [Hertzberg] pourrait peut-étre meriter d'achever 

34 Kardinalen, greve de Bernis var franskt sändebud i Rom, kardinal 
I. Buoncompagni-Ludovisi påvlig legal i Bologna, kardinal F . X. de Zelada 
chef för Vatikanbiblioteket, kardinal L. Antonelli styresman för Collegium de 
propaganda fide, L.-J. B. M. Mazarin, hertig de Nivernais, politiker, författare 
och ledamot av Académie francaise, M. G. F. A. greve de Choiseul-Gouffier 
diplomat och fornforskarc samt J. S. Bailly astronom. De båda sistnämnda 
hade invalts i Académie francaise 1784 respektive 1783. Om de Bernis och de 
Nivernais se Schuck, a. a. s. 31 och Ljunggren, a. a„ s. 7. De tre andra kardi
nalerna omtalas i Adlerbeths skildring av Gustav IILs italienska resa, i den 
tryckta utgåvan på s. 201 (Buoncompagni) och 162 (Antonelli), i det hand
skrivna originalet (KB) på s. 63 i bd 3 (Zelada). 

35 A. J. v. Höpken, Skrifter 1 (1890), s. 299 f. Brevet innehåller i övrigt 
endast ett avböjande av fortsatt direklörskap i Villerhetsakademien vilket gör 
det mindre troligt alt brevet är elt direkt svar på kungens tidigare omtalade 
brev av den 13 mars, som inle framför något sådant anbud. 
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le trio" framkallar misstanken att ändringen av nominerade ut
ländska ledamöter berott på en önskan att göra klassen mer all
sidigt internationell. Utkastets lista omfattar ju bara fransmän 
och italienare. 

Som slutkläm skrev kungen i sitt brev till Höpken: "Je ne 
doute pas que vous ne trouvez ces projets émanés d'un grand 
BBttOur pour la gloire de la patrie et pour les lettres."36 

Den omvandlade Vitterhetsakademien skulle liksom sin före
gångare vara både litterär och vetenskaplig, ty vid sidan av histo
rien, antikvitelerna och medaljerna ställdes vilterheten på främ
mande språk (latin, grekiska, italienska och franska). Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien skulle efter franskt mönster 
komplettera Svenska akademien. 

Som tidigare påpekats visar statuterna brist på systematik. De 
utgjorde visserligen frukten av sedan länge närda planer men 
bär spår av att ha tillkommit hastigt. Någon fullt konsekvent 
fördelning av arbetsuppgifterna mellan de båda akademierna 
genomförde kungen inte. Efter sitt stiftande erhöll sålunda 
Svenska akademien i uppdrag att varje år i samband med för
fattandet av ett äreminne över en framstående svensk också slå 
en medalj, vilken senare uppgift egentligen borde ha tillkommit 
"medaljakademien", Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
mien. 

Sammankopplandet av akademien med Antikvitetsarkivet torde 
ha en rent ekonomisk bakgrund. Därigenom erhöll, som Gustav 
III själv uttrycker det, akademiens sekreterare en säker lön ulan 
att statsverket betungades med någon ny utgift. Kanske var det 
valet av Adlerbeth till sekreterare som gav uppslaget. Vitterhets
akademiens siste sekreterare, Bosenstein, utsågs alt sköta samma 
befattning i Svenska akademien, kungens egen skapelse och det 
glansfullare av de två sällskapen. Vitterhets Historie och Antikvi
tets Akademien fick en ny sekreterare, Adlerbeth, som till sin 
post medförde sin lön och sin befattning som antikvarie. Adler
beth passade förträffligt som sekreterare i en "medaljakademi", 
eftersom han vid sidan av Fredrik Sparre var redaktör för 
kungens egen redan påbörjade medaljhistoria. Schuck förmodar 

Citerat av Ljunggren, a. a., s. 11 not. 
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att det var "till en väsentlig del" på grund härav som Adlerbeth 
blev den utvalde.37 Kungens uttryck i brevet till Höpken "la 
garde des médailles de mon archive d'antiquité" pekar i samma 
riktning och visar vad det var som han ansåg viktigast av antik
variens sysslor, nämligen vården av mynt och medaljer. Däremot 
förefaller det som om Schiick väl starkt framhållit, att Vitterhets 
Historie och Antikvitels Akademien är Antikvitetsarkivet förvand
lat till akademi. Det var inte genom att låta antikvitelerna stå 
kvar i de nya statuterna som Gustav III fick penningmedel till 
akademien.38 Antikvitelerna hörde till dess arbetsområde både 
därför att de stod uppräknade i Lovisa Ulrikas lagar och därför 
att de utgjorde elt arbetsfält för akademiens franska förebild. 
Den egentliga donationen till akademien var arrendet på Torneå 
laxfiske; Antikvitetsarkivet bestod bara sekreteraren hans lön. 
Faktiskt skedde emellertid en omvandling av Antikvitetsarkivet 
till akademi, men denna förvandling var en följd av att något 
särskiljande mellan de två ämbetena akademisekreterare och 
antikvarie aldrig gjordes i statuterna. Några föreskrifter rörande 
antikvarieämbetet eller Antikvitetsarkivets skötsel finns inte i 
statuterna, bortsett från bestämmelsen i § 34 att sekreteraren an
förtros Antikvitetsarkivets samlingar.39 Utvecklingen av det gamla 
Antikvitetsarkivet till elt modernt ämbetsverk och ett museum 
dröjde till långt in på 1800-talet och var avhängig av sekreterarens 
personlighet och intresseinriktning. 

SUMMARY 

M.-L. Backman: The Founding of the Boyal Academy of Letters, 
History and Antiquities. 

On March 20, 1786, Gustav III founded a new literary academy, lhe 

Swedish Academy, and at the same time revived the Academy of Letters, 

37 Schuck, a. a., s. 132. Adlerbeth har själv ingenting att säga om saken. 
1 sina notisartade självbiografiska anteckningar omtalar han bara utnäm
ningen till ledamot av akademien i mars och som en särskild funktion sekre-
terarskapet, vilket han tillträdde i maj 1786. X 251 (UUB). 

38 Schuck, a. a., s. 4. 
39 Se Gödels skildring. A. a., s. 188. 
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which his mother had created and which is now called the Royal Academy 
of Letters, History and Antiquities. The re-organized Academy had a different 
sphere of work from ils predecessor, as was already indicated by its new and 
longer name. The King seems to have planned for a long time to re-organize 
lhe Swedish humanistic academies but it was not until the winter of 1786 that 
he got the time to devote himself to this matter. In the historical literature 
the text of the statutes for the re-organized Academy has either been ascribed 
to the King himself or assumed to have been prepared by Elias Schröderheim 
under the King's directions. The former has proved to be the correct alter-
native, for in the Academy's archives there has been preserved the draft of 
the statutes in the King's own handwriting, a fact which has not been noticed 
before. 

Two letters from Gustav III, one to A. J. von Höpken and the olher to 
C. F. Scheffer, contain notes on the text of the statutes which have not 
previously been used in this connection. It is clear from these letters that 
lhe King, as founder, had studied not only the statutes of the old Academy 
of Letters but also foreign academies, particularly the French Académie des 
inscriptions et belles lettres. A comparison of the rules of the latter with the 
statutes of the Academy of Letters, History and Antiquities shows that there 
are several resemblances and, as regards certain paragraphs, almost word-
for-word agreement. The re-organized Academy was to be both a literary 
and a scientific academy, for, along with history, antiquities, medals and 
inscriptions, it was also, according to the intention of its august founder, to 
devote itself to literature in Latin, Greek, Italian and French. On lhe French 
model it would supplement tbc work of the Swedish Academy, in the same 
way as the Académie des inscriptions et belles lettres supplemented the work 
of the Académie francaise. 

The appointment of Secretary to the Academy of Letters, History and 
Antiquities went to G. J. Adlerbeth, who was Gustav IH's private secretary 
and had since 1778 been Antiquary and head of the Antiquities Archives, 
which had been so vigorous during the 17th century but was laler reduced 
to almost nothing. Owing to lhe fact that Adlerbeth now combined the 
posts of Antiquary and Secretary of the Academy, the remainder of the staff 
and the collections in the Antiquities Archives were Iransferred to the Academy 
and it was given an opportunity to continue its work in a new setting. During 
the 19th century the Academy developed further into a government office 
for the preservation of ancient monuments and a museum, but this was 
mainly due to the personalily and interests of the Secretary. The pre-requisite 
conditions had been furnished by Gustav III combining the re-organized 
Academy of Letters, History and Antiquities with the Antiquities Archives. 
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