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Riksantikvarieämbetet genom 300 år. 

Högtidstal vid K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
minnesfest den 6 nov. 1930. 

Av 
A k a d e m i e n s P r e s e s H E N R I K SCHUCK. 

Eders Majestät! 

Å akademiens vägnar ber jag att få uttala dess vördsamma tack
sägelse, därför att Eders Majestät velat hörsamma vår inbjudan att 
deltaga i den minnesfest, som akademien i dag ägnat den forskning, 
som räknar sina anor från vår största konung — nydanaren på 
snart sagt alla områden av svenskt kulturliv. Gustaf Adolfs stor
het — har man sagt — var hans verklighetssinne. Men han var 
också en romantiker. Och båda dessa riktningar i hans väsen för
ena sig i den insats, han gjorde för svensk hävdateckning och forn
forskning. 

Den 12 oktober 1617 kröntes den unge ännu blott 23-årige konun
gen i Uppsala domkyrka, och två dagar därefter utfärdade han ett 
s. k. kartel eller inbjudan till en tornej. I detta kartel uppträder 
han såsom den av Jordanes och etter honom av Johannes Magni 
omtalade götakonungen Berik, vilken enligt sagohistorien i spetsen 
för goterna först drog ut på det erövringståg, som slutade med 
goternas av saga och hävd förevigade segrar i Sydeuropa. Nedan
för slottet hade på den där uppförda rännarbanan rests ett Trofast
hetens tempel, och framför detta skulle tornejen hållas i åsyn av 
"det höglofliga fruntimbret". Själv uppträdde konungen såsom Be
rik och åtföljdes av "fyra berömliga Götakämpar, Starkater, Arn-
grimer, Hartbeehn och Haldan". Genom härolder utropades Beriks 
utmaning, och i denna erinrar han om göternas segrar över ester, 
kurer, prysser och vender samt förmäler, att han, Berik, sig "hos 
den mäktige krigsguden, vår frände och landsman Oden — som de 
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romare kalla Mars — med flit befrågat och av honom förnummit, 
att efter den fordom stormäktige konung och stridbare hjälten 
Caroli den niondes dödlige avgång hans äldste son Gustavus 
Adolphus med alla Svea rikes ständers enhälliga samtycke sitt 
fäderneslands regering uti dess allsomfarligaste tillstånd på sig 
tagit", och då med anledning av hans kröning många tappre rid-
dersmän kunde förväntas hit, vilka Hans Kungl. Maj:t till ära 
och det höglovliga fruntimbret till behag och kortvill allehanda 
riddarspel bruka skola, så hade Oden tillstått oss att komma i vår 
förra hamn hit till vårt fädernesland för att vid ett ridderligt ring-
rännande emot alla ankommande avanturiers maintenera, "att de 
gamla göters rätta ursprung utur Sverige är; att de svenske och 
göter icke vike för någon annan i mandom, tapperhet och trofast
het; att icke penningar och rikedomar, utan ett manligt hjärta, god 
krigsdisciplin och oförtrutenhet äro de rätta medel till att vinna 
och försvara ett rike; att det konungariket Sverige är oövervinne
ligt emot främmande och utländsk makt, när dess inbyggare deras 
konung trogne och sins emellan enso och samhällige äre". 

Denna episod låter oss ju se Gustaf Adolf från en sida, från 
vilken konungen i allmänhet icke uppfattats. Detta romantiska in
slag i Gustaf Adolfs och hans samtids själsliv har kanske allt för 
litet uppmärksammats, ty det var dock till en väsentlig del denna 
romantik, som satte stål i nerverna och som skapade vårt lands 
stormaktstid. Det är ock den, som ligger bakom det minne, vi i 
dag fira. 

Den sats, för vilken konung Berik bröt sin lans — samhörigheten 
mellan Sveriges göter och Sydeuropas goter — har gamla anor och 
kan här i landet ledas tilbaka ända till 1200-talet, troligen ännu 
längre, och våra dagars vetenskapliga forskning är böjd att be
kräfta den. Den har, som sagt, gamla anor, men det var egentligen 
först genom den siste katolska ärkebiskopen Johannes Magnis så 
ovederhäftiga fabelhistoria, som den kom att få vidare spridning, 
och dess högflod sammanföll med vår stormaktstid. Men inom 
varje period av vår historia kunna vi iakttaga två strömningar, som 
bryta sig mot varandra: en romantisk och en realistisk. Så var 
det även nu. Den realistiska — eller vad vi skulle säga, den mera 
vetenskapliga och empiriska — stammar från den av protestantis
men skapade kritiken, och dess främste representant är vår store 
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reformator Olavus Petri. Han förkastade alldeles den fabelhistoria, 
på vilken alla hans föregångare byggt. Didrik av Berns krönika, 
från vilken man lånat så många sagokonungar, "kommer intet 
Sverige vid", och vad de gamle göter beträffar, "om de eljes så 
gamle äro, som en part mena", så hava "de bott där som nu är 
Ungern eller ock längre bort". Vad som skett här i landet före 
Kristi födelse, är oss "platt ovitterligt", och så även vad som skett 
en lång tid efteråt. De källor, som Olavus Petri använder för detta 
skede i vår historia, äro nästan desamma, som den moderna forsk
ningen anlitar: språket, varigenom han kommer till det resultatet, 
att tyskar, svenskar och engelsmän en gång utgjort ett enda folk, 
de talrika engelska myntfynden i svensk jord, som utgöra ett bevis 
för svenska handelsförbindelser med England på 1000-talet, och 
våra gamla lagböcker, som giva oss en mängd inblickar i våra 
hedniska förfäders kultur. 

Denna kritiska uppfattning slog emellertid ej igenom, och i stället 
blev det Johannes Magni, som kom att bestämma det allmänna upp
fattningssättet. 

Bland de uppslag, som Olavus Petri givit, var emellertid ett, på 
vilket den följande tiden tyckes hava tagit vara. Han är näm
ligen den förste, som författat en — visserligen ganska kort — 
skrift om runorna, och det var möjligen denna, som gav den första 
väckelsen till 1600-talets mera vetenskapliga antikvariska forskning. 
Ty denna inriktade sig till en början väsentligen på runorna. Det 
förefaller åtminstone ej otroligt, att det var med ledning av Olavus 
Petri skrift, som Johannes Bureus omkring 1594 kunde tolka in
skriften på en i Gråmunkeklostrets port liggande runsten, och 
i varje fall var det Bureus, som blev den svenska fornforsk
ningens egentlige fader. Han var en högst besynnerlig människa, 
en blandning av fantast, forskare och samlare, och jag bo
klagar, att tiden ej tillåter mig att söka skildra hans egendomliga 
personlighet. Det, som ledde honom in på runforskningen, var hans 
myslik. Kort förut hade han nämligen börjat studera Kabbala, och 
det var en liknande hemlig skrift han trodde sig hava återfunnit 
i runorna. Denna mystik hindrade honom emellertid icke från att 
så troget som möjligt söka avteckna och översätta alla de inskrif
ter, han lyckades uppspåra. Insamlandet av runskrifter blev emel
lertid blott uppslaget till en mera omfattande fornforskning, till 
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uppspanandet av gamla medeltida handskrifter, till annoterandet av 
fornminnen av olika slag och till ett studium av svenska språket, 
både det forna och det levande. Med rätta har han kallats även 
det svenska grammatikstudiets fader. 

1599, då han var trettioett år gammal, erhöll han "pass att draga 
kring om hela riket och avskriva runstenar". I sak torde detta 
pass kunna betraktas såsom en fullmakt att vara riksantikvarie, 
men så vitt man vet, fick Bureus aldrig någon verklig utnämning 
till ett dylikt ämbete, ty den tiden var man ej så noga med for
merna. Det lider emellertid icke något tvivel, att han ända från 
1599 betraktats såsom antiquarius regni. I varje fall lyckades han 
för sina forskningar intressera både Karl IX och Gustaf Adolf, 
vars lärare han en tid var. 

Och på olika vägar sökte de bägge konungarna att främja den 
fornforskning, som Bureus börjat. Så var Karl IX en tid betänkt 
på att upprätta ett universitet i Strängnäs, där Bureus skulle läsa 
"hebream och runskan". Denna plan övergavs visserligen, men 
icke så tanken att förbinda fornforskningen med universitetsunder
visningen. 1620 tillsattes den förslå professuren i historia vid Upp
sala universitet, och i den samtidigt avfattade ordningen för uni
versitetet kallas professuren: historiarum et antiquitatum, och det 
tillägges: "Efter man förnimmer, att uti några gamla böcker, som 
här inrikes finnas och härtill hava varit i förakt och vanvårdnad, 
efter det att ingen dem läsa kan, såsom ock efter att uppå runste
narna finnes mycken gammal hävd, som historierna till rättelse 
och våra svenskes berömmelse tjänar, därför skall historiarum pro
fessor förpliktad vara, att han icke allenast själv vänjer sig till att 
läsa sådana skrifter, utan ock förehåller sina åhörare, att de ock 
detsamma lära." Detta blev emellertid blott ett stadgande på pap
peret, ty platsens innehavare, som egentligen var filosof, var inga
lunda skickad att fylla denna uppgift. 

Gustaf Adolf tyckes därför åtminstone ha reflekterat på en annan 
utväg att nå målet. Ty Hadorph berättar, att konungen tänkt in
draga en av de tre professurerna i matematik och i dess ställe in
rätta "en professio antiquitatum patrise, då Hans Maj:t ville hava 
Johannem Bureum till förste professor däruti att informera ung
domen. Men för Hans Maj:ts hastiga frånfälle studsade detta jämte 
flera anställningar till antikviteternas uppsökande och kultur i 
riket". 
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Vi skola strax se, huru planen dock i någon mån kom att för
verkligas. 

Just under Gustaf Adolfs sista tid hade emellertid frågan tagits 
upp på ett annat mera verksamt sätt. Nästan alla Gustaf Adolfs 
män voro ungdomar. Bureus däremot hade 1628 uppnått den vid 
denna tid mycket höga åldern av 60 år. Men sin verksamhetslust 
hade han icke förlorat och förmådde då regeringen att utfärda en 
befallning till domkapitlen i riket att vara honom behjälplige i hans 
forskningar. Vi ha också i kopia kvar en skrivelse från ärke
biskopen i december samma år, i vilken han meddelar prostarna 
och kyrkoherdarna i stiftet, "att förståndig, välaktad och vällärd 
domino Johanni Bureo är av höga överheten pålagt att uppsöka 
alla gamla monumenter, som våra förfäder, svenske och göter, i 
förtiden hava uppfunnit och låta dem komma på tryck, vår nation 
till ära och beröm. Vårföre är min allvarliga och flitiga begäran, 
att I uti Edra församlingar ransake efter sådane monument, det 
vare sig gamla böcker, brev, skrifter, förnämligen rim- eller rune
stavar och anant sådant och dem låta komma domino Johanni 
Bureo tillhanda". En bland dem, som genast ställde sig denna upp
maning till efterrättelse, var kyrkoherden i Hammarby och Fresta 
Martinus Aschaneus, vilken till Bureus inskickade ett halvt hund
ratal runstavar och därjämte en förteckning på de fornminnen, 
som funnos i orten. 

Detta kraftiga bistånd var förmodligen anledningen till, att Gustaf 
Adolf 1630 utnämnde Aschaneus till antiquarius och jämte honom 
Johan Henriksson Axehielm, den gamle Bureus' måg. Det är också 
ganska säkert, att båda endast betraktats såsom medhjälpare och 
underordnade till den egentlige riksantikvarien, Bureus. Genom 
denna utnämning hade man till sist fått embryot till ett nytt veten
skapligt ämbetsverk, riksantikvarieämbetet, och även till den aka
demi, som formellt väl stiftades först 1786, men som i år med en 
viss rätt kan fira sitt 300-årsminne. 

Samma år, den 20 maj 1630, utfärdades en instruktion för de 
uyutnämnde ämbetsmännen. Memorialet är tydligen inspirerat av 
Bureus, men man återfinner där ock Gustaf Adolfs tankar. Bakom 
memorialet ligga både den unge konungens götiska romantik och den 
mognade härskarens verklighetssinne. Båda dessa riktningar i 
Gustaf Adolfs väsen ha här ingått förening med varandra, och 
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flera punkter i detta material erinra om Linnés utilistiska århund
rade. Ty det var icke endast åt fornforskningen, som de nya anti
kvarierna skulle ägna sin uppmärksamhet. Instruktionen börjar 
väl med, att de skulle uppsöka de gamla monument, med vilka fä
derneslandet kan bliva illustrerat, särskilt runskrifter såväl i böc
ker som på stenar. Men därjämte skulle de spana efter gamla 
laghandskrifter, statuter, recesser, privilegier o. d., som kunde 
komma vår Kungl. hovrätt till nytta och rättelse — således en rent 
praktisk uppgift. Antikvarierna skulle vidare, vad vi skulle säga, 
samla in folklore eller, som det hette på 1600-talets språk, "ur
minnes sagor och dikter om drakar, lindormar, dvärgar och resår, 
item sagor om namnkunniga personer, gamla kloster, borgar, 
konungasäten och städer, därav man kan hava någon rättelse, 
vad fordom varit haver, gamla kämpe- och runevisor, deras toner 
icke förgäta att utspana". En bland uppgifterna för Gustaf Adolfs 
antikvarier var således den folkminnesforskning, som först i våra 
dagar mera målmedvetet kommit till stånd. I den sista punkten 
åläggas antikvarierna att arbeta på "ett fullkomligt lexikon" samt 
syssla med den ortnamnsforskning, för vars betydelse först vår 
tid fått blicken öppnad. De skulle nämligen ta reda på, vadan 
härad, socknar, byar, skogar, strömmar, sjöar, berg och öar fått 
sina namn. I instruktionen ligger således in nuce nästan hela 
programmet för våra dagars fornforskning. 

De flesta paragraferna röja dock mindre ett teoretiskt vetenskap
ligt intresse än ett rent praktiskt, och i dem slår redan en fläkt 
av 1700-talets utilism oss till mötes. Antikvarierna skulle nämligen, 
där de framresa kunna, underrätta sig om jordens och landets 
beskaffenhet, "vad vägar där äro", och om de kunna så förbätt
ras, "att man kunde fara med vagn eller kärra", om strömmarna 
kunna göras "båtnyttiga eller navigabiles", huru mycket av jorden, 
som är upptaget av åker och äng, huru mycket där kunde sås. 
vilket sädesslag bäst tager lag, "varest vart slags boskap kan 
med nytto födas", och de skulle ej heller glömma, att allehanda 
malmstreck uppleta och även undersöka, om "svavel, viktriol, salt
peter och saltbrunnar kunna ock finnas här i riket". Antikvariska 
och praktiska intressen, romantik och empiri ha således i denna 
märkliga instruktion med varandra ingått förening, och hade Gustaf 
Adolf fått leva, är det ej omöjligt, att programmet kunnat åtminstone 
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i någon mån förverkligats. Nu drog han till Tyskland samma år, 
som instruktionen utfärdades, och två år därefter ändade han 
sitt liv. 

Några skrivelser från de närmaste åren visa emellertid att Bureus 
och hans bägge medhjälpare med iver gripit sig an med de upp
gifter, som ålagts dem. Och de gjorde en mycket rik skörd, både av 
runstenar och värdefulla handskrifter från vår medeltid — den 
äldsta redaktionen av Västgötalagen, Konungastyrelsen, den s. k. 
Codex Bureanus m. fl. Ett icke alldeles föraktligt folkloristiskt 
material insamlades, likaså material till ett svenskt lexikon och en 
svensk grammatik. Åtskilligt gjordes även för ortsbeskrivningar, 
och det var därför ganska orättvist, då den 80-årige Bureus nöd
gades uppbära den beskyllningen, att han just ingenting uträttat 
för det ansenliga beneficium, som han åtnjutit. 

Detta brev skrevs i februari 1648, och den 12 september mottog 
Bureus en befallning att överlämna de antikviteter, han hade i sin 
vård, till Georg Stiernhielm, som redan den 1 i samma månad blivit 
utnämnd till antiquarius regni. Formellt avsatt hade Bureus väl 
ej blivit redan av det skälet, att han aldrig blivit formellt utnämnd. 
Men han hade faktiskt blivit skild från all befattning med antikvi-
teterna och han hade fått en efterträdare: den frejdade skald och 
lärde, som en gång varit hans lärjunge. Stiernhielm kom emellertid 
aldrig att utöva någon verksamhet som antikvarie. Strax efter sin 
utnämning reste han i särskilt uppdrag till Holland, återkom väl 
året därpå, men flyttade 1651 över till Livland, där han sedan un
der en längre tid stannade. 1652 blev därför Bureus' måg Axehielm 
utnämnd till riksantikvarie och efter honom Laurentius Bureus, 
vilken avled 1665. Ingen av dem kom dock att utöva någon mera 
ingripande verksamhet, och någon verklig efterträdare hade den 
gamle Bureus således ej fått. 

Men just under dessa år — förmyndareregeringen under Karl 
XI — kom intresset för fornforskningen att ånyo flamma upp. Med 
de antikviteter, som skulle uppspanas och tillvaratagas, menade man 
likväl under förra hälften av 1600-talet icke alldeles detsamma som 
vi, utan därmed avsåg man i främsta rummet skrifter från medel
tiden, inklusive runinskrifter, mindre däremot lösa eller fasta forn
lämningar. Antikvarierna voro också tjänstemän i riksarkivet, vil
ket var den "hävdebur", dit antikviteterna skulle inlevereras. Nå-
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gon fornsakssamling i vår tids mening fanns där icke, om man 
frånser runstavarna och kopiorna av runinskrifter. Men vid år
hundradets mitt kom "antikviteter" — d. v. s. de skriftliga antikvite-
terna — att få en något mera vidsträckt betydelse eller rättare: en 
helt ny grupp kom att innefattas under begreppet. Det var den ny
upptäckta isländska litteraturen. 1628 hade en export av hand
skrifter börjat från Island. Den gick naturligtvis till Danmark, 
men icke långt efteråt blev man även i Sverige bekant med dessa 
nyförvärv. 1652 inköpte De la Gardie det stora bibliotek, som in
samlats av den lärde danske professor Stephanius, vilket bibliotek 
innehöll flera mycket värdefulla isländska manuskript. Under det 
kort därefter följande svensk-danska kriget erövrades Seefelts 
bibliotek, som också innehöll några, och nu vaknade, särskilt hos 
Magnus Gabriel De la Gardie, den götiska romantik, om vilken 
jag nyss talat. Dessa sagor och dikter betraktades nämligen icke 
såsom isländska utan såsom "götiska", d. v. s. närmast fornsvenska, 
och det gällde nu att för Sverige förvärva så många götiska hand
skrifter som möjligt och att sedan utgiva dem för att på så sätt 
"illustrera" den nya stormaktens ärorika forntid. I det syftet skic
kade regeringen en isländsk student, som gått i svensk tjänst, Jon 
Rugman, till Island, varifrån han 1661 återvände med en ganska 
rik skörd av handskrifter. Och nu kom det nytt liv i antikvitets-
verksamheten. 

Året därpå, 1662, realiserade De la Gardie den plan, som både 
Karl IX och Gustaf Adolf haft, nämligen inrättandet av en profes
sur i antikviteterna. Platsens förste innehavare blev Olof Verelius, 
och 1666 utnämndes han, efter Laurentius Bureus, också till riks
antikvarie. En del av lönen skulle dock tillfalla akademisekrete
raren Johan Hadorph, vilken därigenom kom att betraktas såsom 
ett slags biträde åt riksantikvarien — den fulla antikvarielönen er
höll han först några år efter Verelius' avgång. Nu inträffade 
emellertid den motsägelsen, att antikvarien enligt staten var tjänste
man i det till Stockholm förlagda riksarkivet, under det att både 
Verelius och Hadorph voro bosatta i Uppsala, Verelius såsom pro
fessor och räntmästare, Hadorph såsom akademisekreterare. För
modligen var detta en medverkande orsak till att bandet mellan 
riksarkivet och fornforskningen nu löstes, och 1666 inrättade De la 
Gardie ett helt nytt ämbetsverk, Antikvitetskollegium, vilket för-
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lades till Uppsala. Till dess preses eller direktör kallades Stiern
hielm, vidare den förre riksantikvarien Axehielm samt Uppsala-pro-
fessorerna Loccenius, Schefferus, Verelius och Celsius samt akade-
misekreteraren Hadorph, vilken snart blev den egentligen ledande 
kraften. Det nya kollegiet var således närmast en systerinstitution 
till Uppsala universitet, sin ämbetslokal fick det i Gustavianum, och 
det material, som kollegiet skulle bearbeta, befann sig till en stor 
del i universitetsbiblioteket, nämligen de isländska handskrifter, 
som De la Gardie 1663 skänkt till universitetet. Men kollegiet erhöll 
också en egen samling, nämligen de dittills i riksarkivet förvarade 
"antikviteterna", d. v. s. alla äldre historiska handlingar från vår 
medeltid. Dessa avlevererades nu till kollegiet, och riksarkivets 
brev och brevböcker hade således hamnat på två olika ställen. 

Samarbetet med Uppsala universitet blev emellertid ej långvarigt, 
och redan mot slutet av 1670-talet synes kollegiet hava flyttat till 
Stockholm, där det dock förblev en från riksarkivet skild institution. 

Organisationen av fornforskningen var således ytterst kaotisk. 
Man hade dels en professur i fornforskning, dels en riksantikva
rie, dels ett Antikvitetskollegium, och förhållandet dem emellan var 
alls icke ordnat. Verelius hade tre olika platser. Han var professor 
antiquitatum, riksantikvarie och assessor i kollegiet. Men professu
ren var personell och indrogs vid hans död. Sin plats som assessor 
i kollegiet hade han icke i sin egenskap av riksantikvarie, och det 
var ej bestämt, i vilket förhållande riksantikvarien skulle stå till 
kollegiet. 

Det var kollegiet, som kom att gå i spetsen för denna tids anti
kvitetsverksamhet. Av den instruktion, som 1667 utfärdades, fram
går, att kollegiet närmast var ämnat att bliva, vad vi skulle säga, 
en historisk akademi i vidsträckt mening, mindre däremot en 
antikvitetsakademi. Den skulle utarbeta en svensk ordbok, utgiva 
isländska sagor, en svensk rättshistoria, en svensk kyrkohistoria, 
en mynt- och sigillhistoria, adelsgenealogier o. d., och de enda mera 
rent antikvariska uppgifterna voro att insamla, avrita och utgiva 
våra runinskrifter samt beskriva "gamla städer, borgar, skansar, 
hus och fästen". Inom de gränser, som angivits för kollegiets verk
samhet, utvecklade detta en stor livaktighet, och utan överdrift kan 
man påstå, att först genom Antikvitetskollegiets insats uppstod en 
svensk humanistisk vetenskap. Den knappt tillmätta tiden hindrar 
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mig att närmare redogöra för kollegiets alla arbeten. Det kan vara 
nog att nämna, att den förteckning på skrifter, utgivna av kollegiets 
medlemmar, som Hadorph 1690 tryckte, upptar icke mindre än 29 
sidor och omfattar arbeten inom alla de olika grenar av humanis
tisk vetenskap, som enligt instruktionen ålåg kollegiet. 

Kollegiet gick t. o. m. utanför de gränser, som angivits för dess 
verksamhet. Egentlig fornforskning omnämnes icke i instruktionen. 
Men även för denna var kollegiets ledande kraft, Hadorph, intresse
rad. 1666, samma dag som De la Gardie inför förmyndareregerin
gen föredrog sin plan till ett antikvitetskollegium, förmådde han 
regeringen att utfärda ett plakat till våra fornminnens skydd. Vi 
hava — heter det i detta — med stort misshag förnummit, huruledes 
våra urgamle antikviteter "med sådan vårdslöshet och olovligt 
självsvåld hanteras, att de dagligen mer och mer fördärvade och 
utdödde bliva". Med anledning därav påbjöds att ingen måtte "un
dersta sig på någrehanda sätt att nedbryta eller förstöra do borgar, 
hus, fästen, skansar eller stenkummel, som ännu på en eller annan 
ort kunna vara till finnandes". Tillika ålades alla, som "tilläven
tyrs några gamle skrifter, böcker, brev, mynt eller insegel kunna 
hava om händer, att de sådant hos sina kyrkoherdar eller ock våra 
befallningsmän angiva, på det Vi, genom dem kungjorde, må vi
dare om deras kommunikation beställa låta". Troligen var det i 
åtlyduad av denna befallning, som landshövdingen i Kristanstad 
Magnus Dureli till regeringen 1674 insände ett jordfynd — det 
första, som blivit beskrivet och som ännu befinner sig i Statens 
historiska museum, vars näst äldsta nummer det är; det äldsta är 
ett fyra år tidigare funnet bronssvärd. I sin skrivelse berättar lands
hövdingen, att fyndet gjorts av en bonde i Wä, en halv mil från 
staden, medan denne plöjde i sin åker. Han hade därvid påträffat, 
vad vi nu säga, tre brakteater av guld och jämte dem "några 
gamla stora värjor, så ock pilar, som utav rost äro fördärvade". De 
tre brakteaterna överlämnades till Antikvitetskollegiet, och om dem 
utgav kollegiets assessor Schefferus en avhandling, De orbibus tri-
bus aureis, som är vår äldsta arkeologiska skrift — nyktert, klokt 
och vetenskapligt avfattad. 

Även några arkeologiska undersökningar företogos. Hadorph. 
som 1687 utgav den gamla Bjärköarätten, hade av historiska skäl 
kommit till den övertygelsen, alt denna vår äldsta stadslag gällt 
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för Birka och att Birka varit beläget på Björkön. Med anledning 
härav gjorde han en undersökning av själva platsen, företog även 
några mindre grävningar och fann därvid åtskilliga föremål i jor
den, vilka han avbildade i sin upplaga. Dylika tillvaratagna forn
saker voro emellertid mycket få, och ända in på 1800-talet var vad 
vi nu kalla Statens historiska museum närmast ett mynt- och ku
riositetskabinett. Den egentliga samling, som kollegiet hade att 
vårda, var handskrifter, isländska och fornsvenska, samt historiska 
medeltidsacta. 

För kollegiets huvudsakliga uppgift, historisk forskning, hade 
rika ekonomiska medel ställts till dess förfogande. 1682 anslogs 
nämligen den s. k. bibeltryckstunnan till kollegiet, och detta anslag 
var högst betydande, något mer än en fjärdedel av medelstaten för 
hela Uppsala universitet. Detta möjliggjorde ock kollegiets omfat
tande utgivareverksamhet. Denna gyllene tid blev likväl av kort 
varaktighet. Ett annat åskådningssätt, det kommande 1700-talets 
praktiska nyttighetssynpunkter, började att göra sig gällande, och 
1692 förvandlades Antikvitetskollegiet till ett Antikvitetsarkiv, bibel
tryckstunnan indrogs, och i stället fick det nya arkivet blott 400 
daler till inköp av böcker och till tryckning samt 100 daler till 
antikviteters uppsökande. Antikivtetskollegiet hade bestått av en 
preses, sex assessorer, fyra amanuenser, en formskärare, en famulus 
och isländsk translator — således en mycket talrik personal. Anti
kvitetsarkivet fick nöja sig med en sekreterare, som blev verkets 
chef, två assessorer, en translator, två skrivare och en ritare, och 
genom det sätt, på vilket dessa platser sedermera under frihetstiden 
tillsattes och till en del även indrogos, var Antikvitetsarkivet i själva 
verket dömt till undergång. 

Ännu en tid vidmakthölls dock storhetstidens traditioner. Den 
första arkivsekreteraren Hadorph avled 1693 och efterträddes av 
Johan Peringskiöld. Titeln var, som sagt, för Hadorph och hans 
efterföljare sekreterare vid Antikvitetsarkivet, men jämsides begag
nas också titeln antikvarius, sedan enbart antikvitetssekreterare, och 
till sist, vid 1700-talets slut, åter titeln riksantikvarie. I sak var 
antikvitetssekreteraren ständigt riksantikvarie, och Peringskiöld 
gjorde sig också ärligt förtjänt av denna mera lysande titel, ty 
trots den dåliga ekonomien utvecklade han en energisk verksamhet 
och utgav en följd av arbeten, som både från innehållets och den 
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typografiska utstyrselns synpunkt måste betecknas som verkliga 
praktverk — från innehållets, ty hans, Hadorphs och Örnhielms 
arbeten, både de i tryck utgivna och de ännu i handskrift vilande, 
hava ett även i våra dagar bestående värde. De innehålla avbild
ningar av kyrkor, kyrkliga föremål och gravstenar, som nu ej 
längre finnas, avskrifter av handlingar, diplom och urkunder, som 
skördats av förgängelsen, och deras nitiska, plikttrogna arbete — 
en frukt av stormaktstidens anda — är därför förtjänt av eftervärl
dens djupaste tacksamhet. 

Men med Peringskiölds död 1720 började tillbakagången. Hans 
son och efterträdare fungerade endast fem år, och efter honom kom 
den late och oduglige Johan Helin, under vars tid Antikvitetsarkivet 
ej visade några livstecken alls. Den praktiska frihetstiden hade 
minst av allt intresse för något så onyttigt som fornforskning, och 
Dalin är sällan så rolig, som då han får gyckla med de antikva
riska pedanterna. Dessutom förlamades arkivets verksamhet genom 
frihetstidens orimliga riksdagsregering. Denna företog sig nämligen 
att anvisa assessorslönerna — för att citera en skrivelse från 1750 
— till "pensioner för folk, som länge hava arbetat i andra verk och 
för mellankommande hinder ej kunnat avancera". 1750 blev väl den 
ytterst duglige Carl Reinhold Berch arkivets chef, men med de 
oefterrättliga förhållanden, som då rådde, var även han maktlös. 
Av de två assessorerna 1750 var den ene, Lundberg, tjänstfri, ehuru 
han uppbar lön och sportler, och den andre, Richardsson, gjorde 
ingenting samt infann sig sällan på ämbetsrummet. Och på samma 
sätt gick det i fortsättningen. En assessorslön anvisades åt den fram
stående historikern, kammarrådet af Botin utan någon tjänstgö
ringsskyldighet i verket, och den andra assessorslönen gavs såsom 
partibelöning åt den ökände smädeskrivaren Daniel Helsingius. Då 
man avfordrade honom förklaring, varför han i stället för att tjänst
göra inom arkivet slagit sig ned på landet, svarade han enligt kansli
kollegiets protokoll, "att de uti kungl. Antiquitetsarkivo förefallande 
göromål icke egentligen äro de, uti vilka han önskat få uppoffra 
sin tid uti det allmännas tjänst, utan att dess flyttning dit skett, 
genom det den lön, han innehaver, blivit honom såsom något sou-
lagement lämnad". För att vinna sin utkomst hade han därför 
arrenderat en liten egendom — och märkvärdigt nog togs denna för-
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klaring för god, ty kanslikollegiet "ömmade sekreteraren Helsingii 
knappa omständigheter" och lät sig nöja med förklaringen. 

Trots sin energi och trots de många förträffliga uppslag, som 
Berch gjorde, gick det därför allt mer tillbaka med arkivet, ty lik
som den praktiska frihetstiden var också den estetiska gustavianska 
tiden ointresserad för arkivets verksamhet. Den ena assessorsplat
sen indrogs, den andra assessorn blev tjänstfri, och slutligen stod 
den gamle Berch ensam i sitt arkiv. 1775 framkom till sist ett för
slag att vid hans avgång indraga hela verket och sammanslå det 
med Riksarkivet. 

På julaftonen 1777 slutade Berch sina dagar, och en bild av det 
övergivna tillstånd, i vilket vårt fornsaksmuseum då befann sig, får 
man av ett brev, som Gjörvrell vid denna tid skrev. Efter Berchs 
död — berättar han —• överlämnades nycklarna till arkivets lokal 
i Greve Pers hus till hovkansleren. Då han skulle taga fornsakerna 
i ögonsikte, "fann han i rummet utanför och just framför dörren 
till de dyrbaraste överlevorna en död människa. Denna beskådades, 
och det befanns vara kanslirådet Berchs gamle vaktmästare Nor
berg, som under sin herres långvariga sjukdom och i brist av eget 
husrum låst sig inne i förmaket och där utan all sköns räddhåga 
avsomnat på tröskeln till ett rum, som förvarar runstavar och troll
trummor, sköldar och armborst, krucifix och kräklor, sagor och 
påvebrev". 

Berch avled, som sagt, på julafton 1777. Ofta uppgives, att Anti
kvitetsarkivet då indragits. Detta är emellertid icke riktigt. Redan 
på nyåret anslogs hans plats ledig, och i februari 1778 utnämndes 
Gudmund Göran Adlerbeth till sekreterare och riksantikvarie. An
tikvitetsarkivet indrogs således icke, såsom meningen varit 1775. 
Men väl fick det kort därefter en ändrad karaktär, som likväl var 
både förberedd och befogad. Antikvitetsarkivet var ju en högst 
heterogen institution, en blandning av arkiv, bok- och handskrifts-
bibliotek, myntkabinett samt fornsaks- och kuriositetsmuseum. Att 
de tryckta böckerna vida bättre passade i Kungl. Biblioteket, hade 
redan Berch insett, och genast vid sitt tillträde till chetsplatsen hade 
han till biblioteket överlämnat 200 volymer. Adlerbeth var av samma 
mening, och på hans förslag fick K. Biblioteket 1780 övertaga även 
återstoden samt dessutom arkivets betydande handskriftssamling. 
Ej heller detta var någon oväntad åtgärd. På Berchs förslag hade 
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1751 Antikvitetsarkivet och K. Biblioteket förenats till ett enda verk, 
fördelat på fem avdelningar: en för de tryckta böckerna, en för de 
isländska handskrifterna, en för övriga manuskript, en för pärmc-
breven och en för mynt och övriga fornsaker. Denna förening av 
de båda institutionerna hade visserligen upphävts av 1766 års riks
dag, och när de bägge institutionerna därigenom skildes åt, var det 
onekligen en riktig åtgärd att överlämna böcker och manuskript 
till K. Biblioteket, dit de obestridligen hörde. Likaså var det 
fullt befogat att återställa pärmebreven till Riksarkivet, dit de från 
början hört. Fördelningen av arkivalierna mellan do båda arkiven 
hade skett nästan på slump, och att hava rikets arkivalier på två 
olika ställen, var ju en orimlighet. Redan vid Hadorphs död hade 
för övrigt från Riksarkivets sida yrkats på arkivaliernas åter
ställande. 

1780 — etter dessa reduktioner — bestod Antikvitetsarkivet så
ledes blott av myntkabinettet samt den mycket obetydliga samlingen 
av fornsaker, mest föremål av guld och silver. För dessas vård 
tyckes Adlerbeth ha varit mycket måttligt intresserad. Ständigt tog 
han sig långa tjänstledigheter, och under dessa var arkivet alldeles 
stängt; öppet för allmänheten var det aldrig. Fornsakerna voro in
lagda i ett par skåp utan någon vetenskaplig ordning. Så t. ex. 
fördes alla vapen tillsammans, likaså alla smycken, och i samma 
skåp lågo således de nyss omtalade brakteaterna från folkvandrings-
tiden tillsammans med Maria Eleonoras halssmycke av guld. Eko
nomien tillät heller inga nyförvärv. Anslaget till expenser, inköp 
av mynt och lösen av jordfynd var blott 108 speciedaler, och per
sonalen bestod av riksantikvarien och en amanuens. Det såg där
för ut, som om den gamla institutionen skulle självdö. 

Men så kom återuppståndelsen — även denna efter äldre upp
slag. Det gamla Antikvitetskollegiet i Uppsala hade ju faktiskt 
varit en historisk-antikvarisk akademi. Medlemmarna hade visser
ligen var och en sitt särskilda fack, i vilket de skulle arbeta, men 
de skulle ofta komma tillsammans i kollegiet, så att "om vars och 
ens arbete där kollegiatim överlägges". Dessa akademiska samman
komster upphörde väl med kollegiets förvandling till ett antikvitets
arkiv. Men Berch tog åter upp idéen, och i det reglemente, som 
på hans initiativ utfärdades, bestämdes, att bibliotekets och arki
vets tjänstemän minst en gång i veckan skulle hålla "konferens till 
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att uppvisa sina arbeten och därom överlägga". Dylika konferenser 
höllos ock, vid vilka Berch redogjorde för nyutkommen litteratur i 
historia, numismatik o. d. Härom och om Antikvitetskollegiets ka
raktär av en historisk-antikvarisk akademi kan Adlerbeth ej gärna 
hava varit okunnig; han stod Gustaf III nära, var hans handsekre
terare och följde med honom på resan 1783 till Italien, och jag för
modar därför, att han icke varit utan inverkan på den nya form, 
som Gustaf I II kort därefter kom att giva det gamla Antikvitets
arkivet. Men här spelade också några personliga förhållanden in. 

1753 hade som bekant Vitterhetsakademien stiftats för att genom 
tävlingar i skaldekonst och vältalighet uppodla svenska språket. 
Dess huvudsakliga uppgift var likväl att bilda en litterär hovcirkel 
kring Lovisa Ulrika, och då drottningen 1782 avled, hade hennes 
akademi i viss mån förlorat sitt existensberättigande. Kort efter 
drottningens död uppvaktade akademien Gustaf I II och anhöll om 
att få stå under hans beskydd. Konungen lovade detta, men — 
han höll icke sitt löfte. Akademien blev icke vidare sammankallad, 
och av allmänheten betraktades den såsom avsomnad. De person
liga skälen härtill voro ej svåra att utgrunda. Förhållandet mellan 
Gustaf III och hans moder hade ju under de sista åren varit en 
nästan öppen fiendskap, och det var därför ganska naturligt, att 
han ej ville göra hennes vittra krets till sin. Därtill kom, att 
denna, litterärt sett, var ganska efterbliven och gammalmodig i sin 
smak. Redan före Lovisa Ulrikas död — med säkerhet redan 1781 
— hade han därför beslutat att skapa sin egen akademi, eller, 
med andra ord, att låta Vitterhetsakademien efterträdas av Sven
ska akademien. Frågan var blott, huru den äldre akademien utan 
att det märktes, skulle kunna avlivas. Gustaf III fann då på en 
utväg, till vilken Adlerbeth ej osannolikt givit honom uppslaget. 
Det var att i sak avskaffa moderns Vitterhetsakademi, men till det 
yttre låta den fortbestå i en ny form, som var konungens egen och 
varigenom den på sätt och vis blev hans skapelse likaväl som 
moderns. 

På samma dag — den 20 mars 1786 — stiftade Gustaf I II två 
akademier, Svenska akademien och Vitterhets Historie och Anti
kvitets Akademien. Svenska akademien fick alldeles samma uppgif
ter som Lovisa Ulrikas Vitterhetsakademi haft, var i själva verket 
denna i en förbättrad och mera modern form. Dess av konungen 

-J — Fornvännen 19:it. 
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utnämnde sekretraro, Nils von Rosenstein, hade varit Vitterhetsaka
demiens siste sekreterare, men fick såsom sådan avgå; de verkligt 
vittra av den gamla akademiens ledamöter fingo plats i den nya, 
under det att Lovisa Ulrikas mera personliga vänner uteslötos ur 
den nya och fingo stanna i den gamla. Svenska akademien blev så
ledes en direkt fortsättning av Vitterhetsakademien, ehuru med ett 
nytt namn, som gav den karaktären av en Gustav III :s nyskapelse. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien däremot förklarades 
väl vara Lovisa Ulrikas återupplivade akademi, men var i själva 
verket en fortsättning av Antikvitetsarkivet och dess föregångare 
Antikvitetskollegiet, och ett yttre tecken härpå var, att icke Vitter
hetsakademiens sekreterare, utan riksantikvarien blev den nya aka
demiens sekreterare. I samband härmed försvann Antikvitetsarki
vet, dess samlingar ställdes under den nybildade akademiens in
seende och flyttades till akademiens samlingsrum i Gamla kungs-
huset. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien fick alldeles 
samma uppgifter som Antikvitetsarkivet haft, och att detta förvand
lades till en akademi, var alldeles i enlighet med traditionerna från 
Antikvitetskollegiets och från Berchs tid. Medverkat ha nog också 
franska förebilder. I Paris, som Gustaf III nyss förut besökt, fun
nos ju både en Académie francaise och en Académie des inscrip-
tiones et belles-lettres, och det var till dem han nu sökte skapa sven
ska motsvarigheter. 

Själva fornforskningen vann emellertid föga på omorganisatio
nen, ty för forskning över huvud saknade den gustavianska tiden 
sinne. Och med de antikviteter, med vilka akademien skulle syssla, 
menade Gustaf III nog icke egentligen svenska fornminnen. Enligt 
de av honom skrivna statuterna skulle ledamöterna ingiva avhand
lingar uti antikviteterna, "så svenska som grekiska, romerska eller 
egyptiska". Pompeji och Herculaneum hade då för icke så långt till
baka blivit återupptäckta; konungen hade själv nyligen besökt dessa 
platser, i Italien gjort inköp för ett svenskt antikgalleri, och det 
är därför antagligt, att han företrädesvis tänkt på denna gren av 
antikvitetsforskningen, till vilken även de romerska mynten och 
kaméerna hörde. För arbetet med de rent svenska fornminnena 
gjordes i varje fall intet. Anslagen ökades icke. Lönen till riks
antikvarien var fortfarande 300 rdr. sp., vilken lön genom mynt 
förändringen i början av 1800-talet nedsattes till banko, d. v. s. till 
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450 kronor. Först 1824 höjdes den till icke fullt 600 kronor, en 
avlöning, som hade till följd, att riksantikvarien därjämte, för att 
kunna existera, måste skaffa sig en annan tjänst. Hans ämbete som 
riksantikvarie kom därigenom att betraktas såsom en bisyssla, vilken 
icke krävde något egentligt arbete. 

I själva akademien uppläste väl de nya ledamöterna flera ganska 
goda avhandlingar av ett mer eller mindre historiskt innehåll, men 
varken Adlerbeth eller hans närmaste efterföljare voro några forn-
forskare. Adlerbeth var en nitisk jordbrukare, en av sin tid skat
tad poet, men han var icke vetenskapsman. Hans båda efterföljare 
som riksantikvarier voro det ännu mindre — först en sekreterare 
Flintenberg, sedan en annan sekreterare Thileman, båda ämbets
män av den vanliga skrivartypen, och vad Thileman beträffar var 
han alldeles okänd inom vetenskapen. De tre följande — rikshisto-
riografen Hallenberg, medicinalrådet Rutström och riksarkivarieu 
Liljegren — voro väl framstående män, men några nydanare inom 
fornforskningen voro de icke, och för alla tre var riksantikvarie
ämbetet en bisyssla. Ända till 1837, då Liljegren avled, voro riks
antikvarierna snarast blott sekreterare inom akademien. De bästa 
av dem voro fortfarande såsom förut medeltidshistoriker och arkiv-
män, och om man frånser mynt och runor, ägnade de ringa upp
märksamhet åt de övriga fornsakerna. Dessa betraktades ännu när
mast som kuriositeter, låstes visserligen sorgfälligt in i sina skåp, 
men fingo i regeln icke ses av några andra än riksantikvarien och 
dennes amanuens. 

Väckelsen till ett verkligt fornsaksstudium kom i någon mån från 
Götiska förbundet, men förnämligast från Lunds universitet. Redan 
på 1700-talet hade där ett uppslag gjorts av den geniale Kilian Sto-
baeus, Linnés lärare. Han var den förste, som påvisade, att flint
vapnen tillhörde en tid, då Sveriges inbyggare ännu ej kände järnet. 
Detta uppslag — det första till en historisk gruppering av fynden 
— blev visserligen obeaktat, men Stobseus hade även skaffat sig en 
betydande myntsamling, över 600 nummer, och efter hans död 
inköptes denna 1745 av universitetet. Dess vårdare blev den frej
dade historikern Sven Lagerbring, under vars tid samligen ökades 
till det tredubbla. Med denna samling förenades 1805 de dock ej 
vidare betydande antikviteter av olika slag, som universitetet då och 
då fått mottaga. Skapare av detta historiska museum var den då-
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varande professorn i historia Nils Henrik Sjöborg, som med en viss 
rätt kan anses såsom det arkeologiska studiets primus motor i nyare 
tid. Såsom författare var han icke någon banbrytare; vida mera 
betydde han genom sin nitiska samlarverksamhet och mest genom 
det intresse, som han hos den yngre generationen förstod att väcka 
för verklig fornforskning. Tack vare hans insats fick man vid det 
sydsvenska universitetet en hel skara av yngre män, som kastade 
sig på detta studium. Jag hinner här blott nämna tvenne: Sven 
Nilsson och Bror Emil Hildebrand, vilka lagt den vetenskapliga 
grunden till vår tids svenska fornforskning. 

Av betydelse var här utan tvivel Lunds närhet till Köpenhamn, 
ty det var en dansk vetenskapsman, Vedel Simonsen, som 1813 först 
klart framlade det s. k. treperiodssystemet eller fornfyndens indel
ning i sten-, brons- och järnålder, genom vilket system det fiirst 
blev möjligt att grovordna fornfynden. Efter detta system började 
chefen för oldsagssamlingen i Köpenhamn Christian Thomsen att 
ordna föremålen i den danska statens samling. Till honom kom 
1830 en ung, nyutnämnd docent ifrån Lund, Bror Emil Hildebrand, 
och hos Thomsen fick han först lära sig vad ett fornsaksmuseum 
var och även huru detta enligt vetenskapliga principer skulle ord
nas. 1833 flyttade Hildebrand till Stockholm, där han antogs till 
c. o. amanuens vid Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Inom denna utvecklade han en sådan arbetskraft och en sådan dug
lighet, att han redan 1837, efter Liljegren, utnämndes till riksanti
kvarie. Han var då endast 31 år, men han var fylld av ungdomens 
optimism och kände sig stå inför en stor livsuppgift. Det är — 
yttrade han i sitt inträdestal i akademien — "ett raaktpåliggandc 
förtroende att övertaga närmaste inseendet över helgden av en bland 
våra dyrbarase ägodelar: fädrens minnen, dessa talande vittnen från 
en förgången, storartad tid, rik på ära och kraf t . . . Måhända finnas 
de, som anse dessa samlingar för döda skatter. Men de äro icke 
döda från den stund man vet, vad de innehålla. Där dylika — även 
mindre rika än våra — finnas i främmande länder och städer, räk
nas de med rätta bland ortens yppersta prydnader. Jag skall anse 
såsom en samvets- och hedersplikt att framdraga dessa skatter ur 
det oförtjänta mörker, som så länge höljt dem." Detta Bragelöfte 
infriade han ärligt. När han emottog akademiens samlingar, voro 
dessa inrymda i fyra små rum i Slottets högvaktsflygel och, som 
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sagt, otillgängliga för allmänheten, som troligen ej visste av deras 
existens. Redan i en skrivelse 1839 från akademien till Kungl. Maj:t 
framhölls behovet av bättre lokaler samt av anslag till antikvariska 
forskningar. Tack vare Hildebrands energi blev även det mesta av 
det, som begärts, beviljat av 1840 års riksdag. 1846 kunde därför 
det första för allmänheten tillgängliga fornsaksmuseet öppnas i det 
s. k. Ridderstolpeska huset i hörnet av Skeppsbron och Slottsbac
ken. Tillväxten inom detta museum steg under Hildebrands tid med 
en snabbhet, om vilken man förut ej vågat drömma. Då Hildebrand 
1837 blev riksantikvarie, ägde akademien omkring 200 fornsaker 
av sten och 60 av brons. Då han avgick 1879, hade de förra stigit 
från 200 till 20,000 och de senare från 60 till 1,600. Lokalen i Rid
derstolpeska huset var emellertid blott provisorisk, och redan 1845 
hade riksdagen fattat beslut om uppförandet av ett Nationalmuseum, 
i vars nedre våning Hildebrands samlingar etter den långa bygg
nadstiden 1866 kunde flytta in. Hildebrands främsta skapelse är 
detta museum, som nu — tack vare hans och hans efterföljares nit 
— blivit alldeles otillräckligt och som därför inom den närmaste 
framtiden kommer att ersättas av ett nytt, vida större. 

Men Hildebrand var icke blott samlaren. Han var även så till 
vida en museiman, att han var den förste, som historiskt ordnade 
de olika fynden. Om den första grovordningen i sten-, brons- och 
järnålder har jag redan talat. Den följande uppgiften var att inom 
dessa tidsskeden ordna föremålen i en historisk följd, och redan 
Hildebrands första fyndundersökningar från 1837 visa, att han sla
git in på en riktig väg. Data fastslog han genom de samtidigt funna 
mynten, och därigenom kunde han, tack vare ornamentik o. s. v., 
tidsbestämma även sådana järnåldersfynd, som icke åtföljdes av 
några mynt. I detta fall fullföljdes hans uppslag av den skola av 
vetenskapligt bildade arkeologer, som uppfostrats under hans led
ning, i främsta rummet av hans båda efterföljare Hans Hildebrand 
och Oscar Montelius, vilka bägge ärvde även hans lärareintresse. 
Hela det nu levande släktet av arkeologer är helt visst stolt över 
att erkänna sig såsom deras lärjungar. Genom dem har Sverige 
ryckt upp i första ledet inom arkeologisk vetenskap, och århundra
den före den historiska tidens början ha avslöjat sina hemligheter. 
Montelius är det stora namnet inom den internationella fornforsk
ningen. Genom honom har grunden lagts till en noggrann period-
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indelning av den förhistoriska tiden i hela Europa, och genom 
Hans Hildebrand har särskilt vår egen medeltid blivit känd. Före 
hans tid fanns i vårt museum endast ett fåtal altarskåp och helgon
bilder, och det var väsentligen han, som började ett vetenskapligt 
studium av vår medeltida konst. 

Blicka vi nu tillbaka på de tre århundraden, som förflutit sedan 
Gustaf Adolfs nyskapelse, erbjuda dessa en växlande bild. Det 
historiska intresset för forntidens Sverige har vuxit och sjunkit jäm
sides med vår politiska och ekonomiska uppgång och tillbakagång. 
Det var vår stormaktstid, som skapade fornforskningen, men det 
var först den senare delen av 1800-talet, som visade sig villig att 
tillträda arvet och vidare förkovra det. Dock ha även nedgångs
tiderna varit av betydelse. Äldst byggde vår historia blott på skrift
liga källor. Det blev 1700-talet beskärt att uppvisa obrukbarheten 
av de flesta av dessa, och detta var ett gott nedrivningsarbete, även 
om det kunnat göras grundligare. De källskrifter, som stått sig in
för den historiska kritiken, ha likväl för de äldsta tiderna visat sig 
föga givande, och i varje fall ha de endast ofullkomligt låtit oss 
tränga in i själva folkets liv. Detta — folkets liv — har däremot, 
tack vare 1800-talets insats, allt klarare och klarare belysts av det 
material, som man en gång kallade det döda — våra fornsaker. Se
dan detta material, huvudsakligen genom Montelius' forskningar, 
kunnat på århundradet tidsbestämmas, ha vi därigenom lärt känna 
vårt folks historia även under de århundraden, som ligga före de 
skriftliga källorna. 

Men vår tid har tagit ännu ett steg framåt. Denna uyförvärvade 
kännedom har blivit icke blott en vinst för ett fåtal lärde. Den har 
allt mer och mer blivit hela folkets egendom. Före Bror Emil Hilde
brands tid voro våra fornsaker otillgängliga för den stora allmän
heten, som på grund härav ej heller förstod, att dessa saker hade 
något att berätta. Hur annorlunda är det icke nu! Under 1928 be
söktes Statens Historiska Museum av ej mindre än 53,000 personer. 
Detta museum var vid 1800-talets början, praktiskt taget, det enda 
i landet. Nu ha dylika museer uppstått i alla våra större städer, 
även i flera av de mindre, överallt ha fornminnes- och hembygdsför
eningar bildats, i Artur Hazelius' skapelse har denna hembygds
kultur fått ett centralmuseum, som torde vara det främsta i hela 
världen, institut för ortnamns- och dialektforskning ha tillkommit, 
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och utan överdrift torde man kunna säga, att ingen forskningsgren 
kan glädja sig åt ett större allmänt intresse än det, som först före
träddes av den gamle Bureus. 

Den ledande ställningen inom denna utveckling har, både veten
skapligt och praktiskt, tillkommit innehavaren av det ämbete, som 
faktiskt skapats av Gustaf Adolf och för vilket han uppdrog rikt
linjerna. Åter har riksantikvarien blivit det, vartill Gustaf Adolf 
ämnade honom. För något mer än hundra år sedan hade riksanti
kvarien sjunkit ned till en protokollsförare vid akademiens sam
mankomster. Han bar väl den stolt klingande titeln — ett minne 
från vår storhetstid — men i verkligheten var han blott akademiens 
sekreterare. Nu åter har han blivit den främste vårdaren av vårt 
lands alla fornminnen, av våra gamla kyrkor, våra borgruiner, våra 
forngravar, hans över hela landet spridda ombud för denna forn-
minnesvård övervaka, att intet av värde förstöres, han är chef för 
ett av världens rikaste fomsaksmuseer och ledare för ett institut 
för antikvarisk forskning — ty så äger man rätt att kalla den kår 
av vetenskapsmän, som äro anställda vid akademien och museet 
och i vilka det gamla Antikvitetskollegiet åter uppstått i en ny 
form. Den uppgift, som föreligger för vår tid, är att tillse, att de 
nödiga medlen ställas till riksantikvariens förfogande för fullföl
jandet av de mål, som med en sällspord framtidsblick utstakats 
redan i memorialet av 1630. Särskilt i dag, den 6 november, vår 
stora nationella högtidsdag, framträder denna plikt mer manande 
än eljes, och det gäller för oss, att med de vapen, som stå oss till 
buds, förfäkta den sats, för vilken konung Berik 1617 bröt sin lans: 
att Sverige, även på den vetenskapliga forskningens slagfält, icke 
bör stå tillbaka för någon annan nation och att vårt land är oöver
vinneligt, "när dess inbyggare, deras konung trogne och sins emel
lan ense och samhällige äre". 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Das Reichsaniiquaramt durch drei Jahrhunderte. 

Festrede bei der Gedächtnisfeier der Akademie fiir schöno Wissenschaften. 
Geschichte und Altertiimer am 6. November 1930 

von dem Fräses der Akademie 
Henrik Schuck. 

Das Reichsaniiquaramt kam während der durchgreifenden Xeugestalluug 
des Kulturlcbens in Schweden zustande, dio unter der Regierung Gustav-
Il . Adolfs stattfand. Der grosse König war gleichzeitig Romantiker und 
Realist Der romantischo Charakterzug bei ihm tritt unter anderm bei dem 
Turnierspiel zutage, das bei seiner Krönung 1G17 abgehalten wurde. Gustav-
Adolf trät hier als der gotische Sagenkönig Beric auf, und dio Herolde 
verktindeten unter anderem, dieser werde die Ansicht verteidigen, dass die 
alten Goten aus Schweden herstammtcn. Dieser Satz, dass die Göten in 
Schweden und die Goten in Siideuropa dasselbe Volk seien, lässt sich in 
der schwedischen Litteratur bis ins 13. Jahrhundert zuriick verfolgen, aber 
erst durch den romantischen Geschichtschreiber Johannes Magni hatte er 
im 16. Jahrhundert weitere Verbreitung erhalten. Andercrseits känn man 
während desselben Jahrhunderts eine mehr realistische Auffassung des 
Allertums bei dem Reformator Olaus Petri beobachten, aber dessen kritische 
Forschungsmethode hinterliess keine Spuren in der wissenschaltlichcn Lit
teratur. Vielleicht hat jedoch Olaus Petris kleine Schrift iiber dio Runen 
Anregung zu der antiquarischen Forschung gegeben, die in den 1590-er 
Jahren durch Johannes Bureus' Tätigkeit entstanden war. Dieser känn 
als der Väter der schwedischen Altertumsforschung betrachtet werden, 
indem seine kabbalistischen Intercssen ihn zum Studium der Runeninschrif
ten in Schweden fiihrten. 1599 erhiclt er eino königliche Vollmacht, im 
Reiche umherzureisen und Runeninschriften aufzuzeichnen, und seit jener 
Zeit gibt sich ein staatliches Interesse fiir die Pflege unserer Altertiimer 
zu erkennen. 

Bureus war also seit 1599 tatsächlich ein "antiquarius regni". 1628 
veranlasste er die Regierung, ein Schreiben an die Domkapitel im Reiche 
zu erlassen des Inhalts, dass sie ihm bei soinon Forschungen nach alten 
Diplomen, Handschriften und alten Monumenten bohilflich sein sollten. 1630 
wurden zwei seiner Mitarbeiter bei diesen Forschungen von dem König zu 
"antiquarii regni" ernannt, und hierrait war der Keim zu dem jetzigen 
Reichsaniiquaramt geschäften. Im selben Jahre, am 20. Mai 1630, wurde 
fiir diese Beamten eine Instruktion erlassen, dio zwar von Bureus inspiriert 
war, in der man aber auch Gustav Adolfs Gedanken wiederfindet. Aufgabe 
der Antiquare sollte es sein, Runeninschriften, alte Handschriften und Ur
kunden outzuspiiren, Volkssagen und Volksdichtungen aufzuzeichnen, sich 
mit Ortsnamcntorschung zu beschättigen und ein schwedisches Wörterbuch 
auszuarbeiten. Aber sie sollten sich auch rein praktischen Aufgaben 
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widmen, beispielsweise die Beschaffenheit des Bodens in den von ihnen 
bereisten Gegenden untersuchen, Metallvorkommnisse auf spuren und Vorsch-
läge zur Verbesserung der Kommunikationen machen. Zu dieser letzteren 
Tätigkeit kam es jedoch nie, denn Bureus und seine Gehilfcn gaben sich 
hauptsächlich mit dem Aufzeichnen von Runeninschriften, topographischen 
Ortsbeschrcibungen und dem Einsammeln von Handschriften ab. 1648 zog 
Bureus sich zuriick, sein Nachfolger im Reichsaniiquaramt scheint jedoch 
keine nennenswerte Aktivität entwickelt zu haben. 

Das Interesse fiir die Altertumsforschung flammte indessen wieder auf in 
den 1660-er Jahren, wo sie in dem Reichskanzler Magnus Gabriel De la 
Gardie einen cifrigen Beschiitzer erhielt. Dieser hatte sich besonders fiir 
das Einsammeln isländischer Handschriften interessiert, von denen man 
meinte, sie verbreiteten Licht iiber die alte Geschichte Schwedens, und 1662 
liess er eine Professur fiir die Antiquitäton an der Universität Uppsala 
einrichten. Seine grosse Tat war jedoch die Errichtung des Anliquitäts-
kollegium 1667. Dieses Institut, das zunächst seinen Sitz in Uppsala hatte, 
später aber nach Stockholm verlegt wurde, halte in erster Linie den Charak
ter einer historischen Akademie im weitesten Sinne, denn sie widmete sich 
fast allén Zweigen humanistisoher "VVisscnsohaft. Sie gab isländischc Sagon, 
schwedische Gesetzhandschriften, numismatische und genealogischo Arbeiten 
heraus, betrieb das Einsammeln und Abschreiben geschichtlicher Urkunden 
und zeichnete Runensteine, Burgen, Kirchen und Ruinen ab. Reichliche 
Geldmittel zur Drucklegung ihrer Arbeiten wurden auch dom Kollegium zur 
Verfiigung gestellt. Von grösstcr Bedeutung war die Verordnung zum 
Schutze der Altertiimer, dio De la Gardie 1666 ergohen liess. Hier wurde 
u. a. ein Verbot gegen jedo Beschädigung fester Altertiimer erlassen, und 
ferner wurde es der Bevölkerung zur Pflicht gemacht, bei den Behörden 
anzumelden, wo alte Bilcher, Diplome, Miinzen und Siegel vorhanden waren. 
Seit dieser Zeit begann man auch, Bodenfundc an das Antiquitätskollegium 
oinzusenden — die ersten riihren aus den 1670-cr Jahren her. Der Haupttcil 
der Sammlung des Kollegiums bestand jedoch aus isländischen und alt-
schwedischen Handschriften, während das rein archäologische Material 
unbedeutend war. Die tiihrende Persönlichkeit im Kollegium war dessen 
Sekretär Johan Hadorph, der zugleich "Antiquarius" war. Nach seinem 
Tode 1693 wurde das Antiquitätskollegium in ein Antiquitätsarchiv umge-
wandelt, das indessen nur belrächtlich herabgesctzto Beziige aus der Staats-
kasse erhielt. Zwar fiihrte der neue Sekretär, Johan Peringskiöld, in 
glänzender Weise das Programm seines Vorgängers weiter, gab umfang-
reiche Arbeiten iiber die antiquarische Topographie Schwedens heraus und 
plante andere, aber nach seinem Tode 1720 setzte eine Periode des Niedér-
ganges in der Geschichte der Altertumsforschung ein. 

Das Antiquitätsarchiv geriet in Verf all, und die Versuche, die sein 
tiichtiger Sekretär C. R. Berch (1730—1777) machte, das Institut zu re-
formieren, erwiesen sich als fruchtlos. Dio Handschrittensammlung des 
Archivs wurde 1780 der Königl. Bibliothek und dio Diplome dem Reichs-
archiv iiberwiescn. Der Rest, das Miinzkabinelt und die Allertiimersamm-
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lung, wurde jedoch 1786 der Pflege der von Gustav III. gegriindeten Aka
demie fiir schöne Wissenschaften, Geschichte und Altertiimer unterstclli. 
Diese Akademie war in gewisser Weise eine Verbesserung des alten Anti-
quitätskollegiums und des Antiquitätsarchivs, und Sekretär derselben war der 
jeweilige Reicbsantiquar. Indessen widmete sich dio Akademie anfangs nur 
wenig archäologischer Forschung, und die Rcichsantiquare waren zunächst 
nur Protokolltilhrer der Akademie, während die Arbeit an der Pflege der 
Sammlungen und dem Schutz der Denkmäler gowönlich vernachlässigt 
wurde. Zwar kamen Ausnahmen vor, erwähnt sei beispielsweise der 
Runologe Liljegren (gest 1837), wegen der schlechten Besoldungsverhält-
nissc blieb aber der Reichsantiquarposton im wesentlichcn ein Nebenamt. 

Die Anregung zu einem wirklichen Altertumsstudium kam in erster 
Linie von der Universität Lund. Hier wurde von Professor N. H. Sjöborg 
1805 ein Alteitumsmuseum geschäften, und hier wurden die beiden Forscher 
herangobildet, die den Grund zu der schwedischen Altertumsforschung 
unserer Zeit gelegt haben: Sven Nilsson und B. E. Hildebrand. Von 
grosser Bedeutung war es, dass Hildebrand mit dor dänischen Altertums
forschung Fiihlung gewann. In Kopenhagen hatte Christian Thomsen 
begonnen, die staatlichen Sammlungen nach dem Dreiperiodensystem zu 
einem wissenschaftlichen Altertumsmuseum zu ordnen. Die schwedische 
Akademie besass bei Hildebrands Amtsantritt nur 200 Altertiimer aus Stein 
und 50 aus Bronze, und die Sammlungen waren dem Publikum nicht zugäng-
lich. 1846 konnte er ein Museum in einem provisorischen Lokal eröffnen, 
und 1866 siedelle dieses von ihm geschaffene "Statens Historiska Museum'" 
in seine gegenwärtigen Lokale im Gebäude des Nationalmuseams iiber. 
Beim Rilcktritt B. E. Hildebrands 1879 war der Bestand an steinzeitlichen 
Gegenständen auf 20 000 und an bronzozeitlichen auf 1600 angewachsen. 
B. E. Hildebrand war auch als Lehrer tätig, und unter seiner Leitung 
fiihrten seine beiden Nachfolger im Roichsantiquaramt, sein Sohn Hans 
Hildebrand und Oscar Montelius, das Werk fort. Die grosse Leistung des 
ersteron war, dass er das Studium unserer mittelalterlichen KunstgesChichte 
begriindete, sowie dass er die mittelalterliche Abteilung des Staat
lichen Historischen Museums schuf. Montelius erlangte internationalen 
Ruf vor allem durch seine beriihmte Periodeneinteilung der Vorgeschichte 
Europas. 

Bei einem Riickblick aut die 300-jährige Geschichte des Reichsaniiquaramt 
findet man, dass das geschichtliche Interesse fiir das Schweden der Vorzeit 
parallel mit unserem politischen und wirtschaftlichen Auf- und Niedergang 
gewachsen und gesunken ist. Anfangs haute unsere Geschichte nur auf 
schriflliche Quellen. Während dos 18. Jahrhunderts wurde die Unbrauch-
harkeit der meisten dieser Quellen nachgewiesen und was iibrig blieb, 
erwies sich als wenig ergiebig fiir die ältesten Zeiten. Die Leistung des 
19. Jahrhunderts war es, dass wir dank einem wissenschaftlichen Studium 
des Altcrtumsmatcrials besser in das Leben des Volkes einzudringen ver-
mochten und seine Kultur während der Zeiten beleuchten können, die vor 
den geschichtlichen Quellen liegen. Gleichzeitig ist die Kenntnis unserer 
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Vorgeschichte in unerhörtem Grade popularisiert worden, und iiberall sind 
neue örtliche Museen und Altertums- und Heimatsvereino örstånden. Die 
flihrende Stellung in dieser Entwicklung, wissenschaftlich und praktisch, ist 
dem Reicbsantiquar zugekommen. Er ist nun der Ptleger aller Denkmäler 
des Ländes, sowohl der vorgeschichtlichen wie der aus späteren Zeiten, er 
ist chef eines der reichsten Altertumsmuseen der Weit, das zugleich ein 
Institut fiir vorgeschichtliche und mittelalterlich-archäologische Forschung 
biidet. Der Reicbsantiquar ist also wieder das geworden. was Gustav Adolf 
bei der Errichtung des Amtes im Auge halte. 


