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VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS 
AKADEMIENS FÖRBINDELSER MED FINLAND 

AV 

ADOLF SCHUCK 

I
det den 20 mars 1786 av Gustav III utfärdade donationsbrevet för 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien förklarar 
konungen bl. a., att han till densamma förunnar »utav ärendet för 
Torneå Regale Lax Fiske 438 Riksdaler Specie till besörjande av 

Premier, Ljus och Skrifmaterialior». I den nystiftade, men officiellt 
blott ombildade akademiens stat var denna originella inkomstpost den 
viktigaste. Do övriga bestodo dels av lönerna till sekreterare och 
amanuens, vilka belöpte sig till 300 resp. 100 riksdaler specie. Arren-
desummau av laxfisket skulle som ovan angivits förslå till aka
demiens hela verksamhet med undantag av ovannämnda löneposter: 
till pris anslogs därav 158 riksdaler, till jetonger för ledamöterna 
100, till expenser 100 och till vaktmästarelön 80. Akademiens tidi
gaste verksamhet möjliggjordes alltså delvis genom en inkomst, som 
den åtnjöt från fisket i den älv, som efter 1809 kom att bilda gränsen 
mellan Sverige och Finland. I och med denna gränsdragning upp
hörde också Akademiens inkomst av laxfiske-arrendet och ersattes 
med ett statsanslag. 

Den förste finländare, som kallades till ledamot av akademien, var 
den ryktbare professorn i vältalighet vid Åbo akademi Henrik Gabriel 
Porthan, den finska historieskrivningens fader. Han invaldes 15 
januari 1788, sedan en vakans uppstått genom Sven Lagerbrings 
bortgång. Kort efter utbrottet av det svensk-ryska kriget samma 
år anlände Porthan till Stockholm. I all hast anordnade akademien 
en extra sammankomst den 30 juli, som på grund av det livliga 
intresset för Finland blev offentligt. Enligt protokollet var det 
»i närvaro af en talrik samling av åhörare» som Porthan höll sitt 
märkliga inträdestal »Anteckningar rörande Finska folkets läge 
och tillstånd vid den tiden, när det främst lades under Svenska 
Kronans vissa och varaktiga välde». 

Det har med rätta framhållits alt detta tal är ett av de förnäm
ligaste exemplen på 1700-talets kritiska historieforskning. Ännu i 
dag kan det läsas med rik behållning. Porthan konstaterar först 
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huru ofullständiga de äldsta skriftliga källorna till Finlands historia 
äro. Han hyser ingen tilltro till »usla legender» och de få påvebreven 
giva ej heller mycket upplysning om folkets kultur. Med rätta fram
håller han, att man kan draga vissa slutsatser om finnarnes äldsta 
samfundshistoria och kultur genom en jämförelse med deras »när
maste släktingar och vänner Esterne». — — — »Ägande vi om 
Estemes forna tillstånd ganska brukbare och för en forskare av 
Finlands fornhäfder i flere afseende märkvärdige underrättelser uti 
den gamla Krönika öfver Liflamls och Estlands underkufvande och 
omvändande til Christna Läran, hvilken en samtida onämnd För
fattare på latin sammanskrifvit.» Porthan hänsyftar här på »Chro
nica Livonise», den utomordentliga källskrift från omkr. 1225, som 
författats av prästen Henrik av Lettland. Suveränt avvisar Porthan 
alla fantastiska finska konungalängder, som presenterats i tidigare 
svensk historisk litteratur, och fastslår, att Finland »vid de Svenskes 
ankomst ännu var stadt i Husfäders-tilståndet eller i sin naturliga 
frihet; utan någon Furste eller Regent, utan Samliälls-lagar. eller 
egentelig Borgelig styrelse». Detta påstående fick, enligt Porthan, ny 
styrka genom iakttagelsen att det finska språket icke hade några ord, 
»förutan dem hvilka det lånt ur Svenskan, at beteckna Konung, Drott 
eller Furste, Höfdinge, Domare». Han konstaterar vidare att ord, 
som hänföra sig till jakt och fiske, boskapsskötsel och åkerbruk, äro 
inhemska medan åter ord, som hänföra sig till stadsnäringar och 
hantverk, ofta äro lånord från svenskan. Genom studiet av det finska 
språket kan man alltså draga viktiga slutsatser rörande finnarnas 
äldsta kultur. Ehuru detta folk varit »okunnigt om skrift» före 
svenskarnas ankomst, ägde det dock, »likasom många andra för 
öfrigt ohyfsade Nationer en egen Skaldekonst. Med sådane Sånger 
ärade Finlands gamle inbyggare sina Gudar; uti deras förborgade 
kraft mente de sig äga et mäktigt medel til nästan hela Naturens be
tvingande; med dem besjöngo de sine Fäders, Hjelturs och egne be
drifter, hämnade sig på sina ovänner och roade sig vid sina sam
mankomster». Det framhålles att sången ledsagades med en slags 
harpa (»Kandele») och att finnarna även brukade pipa och vall
horn, men ej säckpipa, som förekom hos esterna. Porthan konstate
rar, att »det har varit et gemensamt öde för nästan alla de mång
faldiga grenar, som höra til den vidlöftiga Finska folk-stammen, at 
på den stora Verlds-Theatern icke hafva spelt särdeles lysande roler. 
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at tidigt hafva råkat under främmande herrskap och at nu förtiden 
inga sjelvständiga Stater ibland sig kunna upvisa». Han konstaterar 
slutligen att mänga finska folkslag blivit underkuvade av germaner 
och slaver, men att de trots detta bibehållit sin nationalitet. »Den 
betydliga del av dem, som under olika namn lyder under Sveriges 
Krona, och varit lycklig nog at icke tryckas såsom slafvar, utan 
såsom Medborgare, har i synnerhet i alla tider mod sin nit och trohet 
bevisat at folket känner sin lycka. Med sine Svenske iindersåtare 
hafva de delt blida och oblida öden, och under desse sednare inga-
lund brustit i ståndaktighet. Ehuru med olika språk, tolka de samma 
känslor emot Konung och Fädernesland.» I sitt svar till Porthan 
framhöll akademiens ledamot Nils von Roseiistein att »länge nog 
hafva vare Häldatecknare sväfvat i okunnighet och villfarelse om det 
folks äldsta öden, hvilket sedermera införlifvadt och sammansmält 
med det Svenska, i en oafbruten fölgd delat vår lycka och olycka, 
våra bedrifter och vår ära». Porthans tal hade visat »at ej svärdet, ej 
våldet, ej et hotande och tryckande Öfverherrskap, utan gemensamma 
Lagar, gemensamma rättigheter och skyldigheter äro de, som befästat 
denna förening. 

Talet trycktes 1795 i akademiens »Handlingar», där Porthan även 
offentliggjorde en »Undersökning om do Nationer, hörande til Finska 
Folkstammen, hvilka i den äldre Nordiske Historien omtalas». Han 
kom emellertid endast att trycka det kapitel, som behandlar lapparne. 
Hans avsikt hade varit att fortsätta med ett nytt kapitel om bjarmerna 
och på grund härav kom han att fördjupa sig i källorna till detta 
forntida folks historia. En frukt av dessa studier är den i »Hand
lingars» sjätte del (1800) ingående uppsatsen »Försök att upplysa 
Konung Alfreds geographiska Beskrifning öfver den Europeiska 
Norden». 

Porthans lärjunge och vän Jacob Tengström blev den andre fin
ländske ledamoten. Denne, som vid sitt inval 1793 var teologie profes
sor i Åbo, hade från början främst haft litterära intressen. Bl. a. 
hade han 1780 av den dåvarande »Vitterhetsakademien» — den egent
liga föregångaren till den senare Svenska Akademien — belönats med 
dess stora pris på grund av sitt inlämnade svar på tävlingsfrågan 
»Om intet folkslag härtils gjort, är det väl troligt att någon nation 
hädanefter gör några lyckeliga framsteg i vitterhetsöfningar, utan at 
känna de gamla Grekers och Romares original-skrifter?» Tengströms 
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inträdestal i akademien behandlade »Om do fordna Finnars Säll
skaps-Nöjen och Tidsfördrif» och trycktes i »Handlingars» sjunde 
del (1802). Hans framställning, som huvudsakligen byggde på 
Porthans tidigare forskningar, behandlade det finska folkets äldsta 

Memc SabrklShiihm t 
jcdttmoLirm. 

Per Kraft d. ä :s por t rä t t av II. G. Porthan i Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. 

H. G. Porthan, paialed liv Per Kraft senior, R. Academy ot 
Literature, Hittory and AnUqnitlei. 

kultur, sådan den avspeglar sig i språket och de egenartade »runo
sångerna». 

Den tredje och näst Porthan förnämste representanten för Fin
lands vetenskapliga odling, Mathias Calonius, invaldes 1799. Han 
var dåtidens främste svenske jurist, professor i Åbo och vid tiden 
för sitt inval även ledamot av Högsta Domstolen i Stockholm. 

Rikets andra universitet var alltså ganska väl representerat i Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket delvis samman-

15 Fornvännen 19i0. 
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hänger med den gustavianska tidens ökade intresse för den fin
ländska rikshälften. 1803 gick emellertid Porthan bort, men som ett 
minne av hans insats i akademiens historia finnes där ännu kvar 
hans av Per Krafft d. ä. målade porträtt. Genom 1808—09 års olyck
liga krig skiljdes Finland från Sverige och i akademiens hävder spå
ras fredsslutets konsekvenser i dess beslut den 19 juni 1810 att över
föra biskop Jacob Tengström i Åbo och professor Mathias Calonius 
från de arbetande ledamöternas krets till utländska ledamöternas. 
Bland de finländare, som vid skilsmässan flyttade över till Sverige, 
märktes skalden och Åboprofessorn Frans Michael Franzén, vilken 
1820 kallades till arbetande ledamot. Samma utmärkelse tilldelades 
1847 även finländaren Johan Jakob Nordström, vilken aret förut 
lämnat sin professur vid Helsingfors universitet och utnämnts till 
svensk riksarkivarie. 

Under 1800-talet invaldes även en del finländare som utländska 
ledamöter. Den förste av dem var Johan Fredrik Wallenius (1836), 
som var Porthans efterträdare som professor i vältalighet vid Åbo 
akademi. Wallenius namn är väl nu föga känt och undanskymmes 
helt av nästa finländske ledamots: Johan Ludvig Runeberg. Han 
kallades 1854 — i samband med sitt enda besök i Sverige — till ut
ländsk korrespondent och invaldes nitton år senare i de utländska 
ledamöternas klass. Som bekant hade Runebergs inval i den mera 
lämpliga Svenska Akademien varit starkt ifrågasatt men det hade 
strandat på grund av hans utländska medborgarskap. 

Under det senaste halvseklet ha icke sä få finländare räknats till 
akademiens ledamöter och korrespondenter. Historikerna företrädes 
av professorerna Karl Konstantin Tigerstedt, Carl Gustaf Estlander, 
Magnus Gottfrid Schybergson och Carl Gabriel von Bonsdorff samt 
av statsarkivarien Reinhold Hausen, den flitige utgivaren av »Fin
lands medeltidsurkunder». Litteraturhistorien har representerats av 
professor Gunnar Castrén och den nordiska filologien av professor 
Hugo Pipping. På grund av Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens speciella intresse för arkeologisk forskning är det 
fullt naturligt, att de finländska arkeologerna blivit jämförelsevis 
talrikt företrädda i densamma. Sålunda förekomma ej mindre än 
tre innehavare av statsarkeologposten — motsvarigheten till vår 
riksantikvarie —: Johan Reinhold Aspelin, Juhani Rinne och Carl 
Axel Nordman, samt professorerna Alfred Hackman, och Aarne 
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Michael Ta l lgren . Slut l igen må nämnas två f inländska numisma

t iker : dr Fr i th iof Anteil och s ta tsrådet Mauri tz Hal lberg . Den 

förre va r en av F in lands s törs te mecenater och samlare ; bl. a. 

tes tamenterade han 1891 till akademien 100 000 kr. att av den

samma »förvaltas så som en stående fond, hvars årliga räntor 

användes att betjena de höga foster ländska syften, hvi lka Acado

mien afser att befrämja». 

Givetvis kunde mången annan av de finländska vetenskapsmän, 

som på olika områden gjort betydelsefulla insatser i utforskandet av 

det kul turarv, som är gemensamt för Sverige och Finland, ha för

tjänat en plats i den akademi, som haft den äran att räkna Henrik 

Gabriel Por than till s ina första ledamöter! F ö r Vitterhets Historie 

och Ant ikvi te t s Akademien, som grundades under den tid då Sve

r ige och Finland voro ett r ike, ä r det en tradit ionell förpl iktelse att 

vidmakthålla och s tärka det betydelsefulla samarliete. som vi hop

pas alltid kommer att bestå emellan humanis t i sk forskning på ömse 

sidor om Bottenhavet . 

S U M M A R Y 

A D O L F S C H U C K : The conneclions of the Royal Academy of 
Literalitre, History and Antiquities ivith F in land . 

When the Academy of Literature, History and Antiquities was estab-
lished by King Gustavus III on 20th Mardi 1786, Sweden and Finland 
wore united in one kingdom. The most considerablc State grant to the 
young academy was tho revenue from a salmon fishery in the River 
Torne, the river which, after 1809, formed the hnundary between Sweden 
and the part of the kingdom which was then separated off. At the time 
when the Academy was founded, the University of Finland — then located 
at Abo — was experiencing a period of progress, owing in the first placo 
to the activities of II. (1. Porthan. The latter, »tho father of Finnish 
history writing», was electcd to the Academy in 1788. His address on 
that occasion, dealing with tho communal life and culture of the Finnish 
people at the time of the Swedish conquest, was a brilliant spoeimen 
of the critical historical roseareh of the 18th century, at the same timo 
as it breathed wann Finnish patriotism and great loyalty towards tho 
Swedish crown. Porthan also published, in the »Proceodings» of the 
Academy, papers on tho Lapps and on tho remarkable acenunts of their 
journcys in the North which Ottar and Wulfstan gavo to King Alfred 
tho Great. Låter two other professors from Abo, J. Tengström, tho theo-
logian, and M. Calonius, tho jurist, were elected, both of whom played a 
very prominent part in tho history of Finland after the separation from 
Sweden. After tho separation Finlnndic scientists could only bo admitted 
to the Academy as foroign inembors. Owing to tho livcly intercourse 
which has always existed between humanism in Sweden and Finland, a 
number of Finländers havo subsequently been honoured by election to 
the Academy. 


