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»Herrarna» i Svenska akademien
Av Sven Delblanc

I den första uppsättningen ledamöter till Svenska akademien tog Gustaf 
III med fyra »herrar», riksråden Höpken, Scheffer, Hermansson och 
Fersen. Både Ljunggren och Schück har antagit, att kungen på detta sätt 
ville höja akademins och författarnas sociala anseende.1 Det är också myc
ket sannolikt att detta motiv har spelat in, då han i sin akademi placerade 
rikets högsta ämbetsmän vid sidan av litteratörerna. I talet till de första 
ledamöterna nämner han emellertid inget om detta. Herrarnas uppgift 
säges där vara av språkvårdande art.

Till akademins språkvårdande arbete kräves, säger han där, »kunskap, 
vitterhet, lärdom och smak». Smaken skall i akademin företrädas av her
rarna, vilka i sina ämbeten och sitt umgänge med olika människokategorier 
utbildat fin smak och säker språkkänsla.1 2

Sannolikt har Gustaf III fått impulsen till dessa föreställningar av 
Suards direktörstal i Franska akademien den 15 juni 1784, vid vilket till
fälle han själv var närvarande. Senare delen av detta tal behandlar, för att 
låna den utmärkta sammanfattningen i Correspondance Littéraire: 
»— l’influence de l’union des gens du monde et des gens de lettres sur le 
langage, pour montrer combien cette alliance sert à fixer les principes de
la langue, et à maintenir le bon goût, (----------) .»3 Vid tiden för detta besök
i Paris hade Gustaf III redan länge umgåtts med planer på att stifta en 
ny vitter akademi. En bevarad medlemsförteckning för »Svenska Acade- 
mien» kan dateras till tiden 1780-1781.4 Sommaren 1784 underlät kungen 
ej heller att i Paris inhämta kännedom om Franska akademien. Han sam
manträffade med ständige sekreteraren Marmontel och var närvarande 
vid det sammanträde den 15 juni, då markisen de Montesquiou tog sitt in
träde.5 Efter sammanträdet underhöll sig kungen med ledamöterna och 
hugnade särskilt Suard med ett samtal mellan fyra ögon.6 Suard höll som 
direktör det traditionella talet med hyllningar till den döde ledamoten och 
artigheter om den nyes produktion. De Montesquious höga rang gav Suard 
anledning att avslutningsvis försvara herrarnas plats i Franska akademien.

Hans argument är två. Dels, menar han, kan herrarna sprida glans över

1 Ljunggren, SvensTca Akademiens Historia, 1 , 1886, s. 73 f. Schück, Svenska Aka
demiens Historia, 1, 1935, s. 94 f.

2 Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1786, Första delen, 1801, s. 11 f.
3 Correspondance littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot etc., édition 

Tourneux, tome 13, Paris 1880, s. 543.
* Schück, a. a., s. 65.
5 Ibid., s. 70 f.
6 Correspondance littéraire, 13, s. 548.
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litteraturen och litteratörerna, dels har de, med sin finare, världsvana 
språkkänsla och smak, en språkvårdande funktion att fylla.

Det första argumentet är för Suard det minst viktiga:
Ceux qui ne voient, ou n’affectent de voir qu’une simple décoration pour 

l’Académie, dans l’union des Grands & des Gens de Lettres, ont bien peu compris 
le principe & le but de cette Association littéraire. Les Lettres, pour être utiles, ont 
besoin d’éclat; c’est étendre & assurer l’influence des lumières, que d’ajouter à la 
considération de ceux qui les répandent. Les Hommes de Lettres sont les Pré
cepteurs des Peuples: les Gouvernemens éclairés n’ont — ils pas le même intérêt à 
les honorer, que des parens sages à honorer les Instituteurs de leurs enfans? Mais 
ce motif doit être subordonné au principal objet de l’Académie. Cet objet est de 
fixer les vrais principes de la Langue & du Goût.7

Den här framförda tanken, att författarna hade en samhällspedagogisk 
mission och därför kunde göra anspråk på erkännande av staten, är i och 
för sig så föga originell, att denna passus ensam ej nödvändigtvis behöver 
ha betytt något för Gustaf IIL s medlemsval. Tanken framföres ofta efter 
den franska upplysningens genombrott 1750-60.8

Originellare och för Suard viktigare är det andra argumentet. Han gör 
gällande, att franska språkets dominans i Europa beror på, att det på en 
gång är » galanter iets» och vetenskapens språk, både elegant och klart: 
»Par un rapprochement qui peut étonner au premier coup-d’oeil, cette 
Langue est tout à la fois la Langue de la galanterie & celle de la Philo
sophie; & ce n’est qu’à son propre mérite qu’elle doit cet empire presque 
universel, que les Romains tentèrent vainement de donner à la leur, quoi
qu’ils en prescrivissent l ’usage aux Peuples qu’ils avoient soumis.»9

Det fina och eleganta språkbruket har utbildats i umgängeslivet och har 
polerats av de hänsyn den talande nödgas iaktta i umgänget med det mot
satta könet och med skiftande människokategorier.1 Detta den fina värl
dens språkbruk måste författarna och de lärde (»Les Gens de Lettres & les 
Savans») anlägga för att få kontakt med den förnäma och kräsna läse
kretsen.* 1 2

Det franska språket är den lyckliga föreningen av den snillrike för
fattarens styrka och rikedom i uttrycket och umgängesspråkets elegans. 
Världsmannen och författaren måste samarbeta för att vidmakthålla det 
franska språkets förnäma egenskaper:

Les Langues, comme les Loix, doivent être constamment rappelées aux principes 
dont elles émanent. La nôtre doit aux Ouvrages du génie sa force & son abondance ; 
elle doit à la grande sociabilité de la Nation, une partie de ses grâces; mais c’est 
à la communication réciproque des Gens du Monde & des Gens de Lettres, qu’elle 
doit son véritable caractère, & c’est à leur association seule qu’elle peut devoir la 
conservation de ces avantages.3

7 Discours prononcé dans l ’Académie Françoise à la réception de Monsieur le Marquis 
de Montesquiou, Paris 1784, s. 26.

8 Brulé, Les Hommes de Lettres au dix-huitième siècle, La Revue de France, Année 
8: 2, 1928, s. 706 ff .

0 Discours, s. 28.
1 Ibid., s. 26 f.
2 Ibid., s. 28.
3 Ibid., s. 29.
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Författarna kan vara grammatikaliskt kunniga om det skrivna språket, 
men världsmannen har en fin känsla (tact) för det talade språket, som inga 
kunskaper kan ersätta:

Les Gens de Lettres peuvent avoir une connoissance plus approfondie des prin
cipes de la Langue écrite; les Gens du Monde ont, sur la Langue parlée, un tact 
que les connoissanees ne peuvent suppléer.4

På världsmannen ankommer det att: »— fixer les limites de ce bon ton, si 
recommandé, si peu défini; qui n’appartient pas à l’esprit, & sans lequel 
un homme d’esprit court quelquefois le risque d’être ridicule ; (---------- )».5 6

Suard urskiljer alltså två egenskaper hos franska språket, å ena sidan 
»force» och »abondance», å den andra »grâce». Den första egenskapen 
företrädes av författarna och de lärde (»Les Gens de Lettres & les Savans», 
s. 28), den andra av herrarna, männen av värld (»Grands», »Hommes 
[Gens] du [grand] monde», passim).

I det tal till Svenska Akademin vari Gustaf III behagade »— gifva till
känna de orsaker, som föranlåtit Akademiens stiftande och det ändamål som 
dermed är påsyftadt», heter det:

— det är Eder jag utsett att stifta för Språket Lagar, att fullborda mitt verk. 
Till detta fordras kunskap, vitterhet, lärdom och smak; desse äro oskiljaktige till 
ändamålets vinnande, fast de sällan äro förenade.0

Kungen förutsätter alltså att de uppräknade egenskaperna ej kan för
enas i en person eller en kategori. Akademin måste därför rymma tre grup
per, som var för sig representerar någon eller några av dessa egenskaper:

»Derföre fordras ett Samhälle, sammansatt af dem, som brinnande af 
kärlek för vitterhet, hafva fritt följt sin böjelse och endast sysslosatt sig 
med dess yrken; af dem, som igenom en vidsträckt lärdom stadgat sina 
omdömen på grunder, som tider och sekler dem förelagt; af dem, som i 
Rikets högsta värf, eller i allmänna sammanlefnaden, från barndomen 
stadgat deras smak, genom den noggrannhet de stora ämbeten de beklädt 
alltid äska, eller genom det ständiga ombyte af menniskor deras kall kräft 
af dem att umgås med, hvilka nödvändigt fordra en aktsamhet i tal, ett 
noggrannt val af ord, som utgör den fina känslan, hvilken gifver hvart ord 
sin rätta mening och föreskrifver den gräns, öfver hvilken de ej kunna 
föras.»7

De tre grupper som kungen räknar upp motsvaras av Suards »Gens de 
Lettres», »Savans» och »Grands». Men det är vidare uppenbart att kungen 
även ordnar dessa i två större grupper, nämligen i herrar och övriga, mot
svarande titulaturen »Herrar och Män». I kungens öppna brev om aka
demins stiftande heter det »— hafve Vi utsett följande Herrar och Män, 
dels kände för deras utmärkta Vältalighet och starka Skr if sätt samt kärlek 
för Vitterhet, och dels de, hvilka redan sig hedrat med Skrifter som riktat 
Språket och vunnit allmänt lof.»8 Efter det första »dels» karakteriserar

4 Ibid., s. 30.
5 Ibid.
6 Sv. Ak. Handl.y 1, s. 11.
7 Ibid., s. 11 f.
8 Ibid., s. 8.
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kungen herrarna, efter det andra de övriga. Detta framgår med full tyd
lighet av en passus i talet till ledamöterna. Efter att ha harangerat de fyra 
riksråden, övergår kungen till de övriga med följande vändning, som klart 
markerar en gräns i framställningen:

»Med Eder, Gode Herrar, förenas i dag sådane Män, som redan både rik
tat och hedrat vårt Språk; (----------).»9

Formuleringen verkar egendomlig. Skulle icke vältalare som Höpken och 
F er sen ha riktat och hedrat svenska språket väl så mycket som exempelvis 
Schröderheim, vars enda av kungen anförda merit är ett ordenstal ? Kung
ens uttryckssätt blir svårförståeligt, om man ej räknar med att han sökt 
konstruera två grupper, en med arbetande författare och en med högför
näma smakråd. Tämligen få av akademins första medlemsuppsättning kan 
sägas enbart gå in under endera rubriken, men Gustaf III har tydligen ve
lat se den uppdelad i två avgränsade grupper, »Gens de Lettres» och 
»Grands».

Enligt Gustaf III : s karakteristik av herrarna utbildas deras smak och 
fina språkkänsla i umgängeslivet (»allmänna sammanlefnaden»), där de 
nödgas ta hänsyn och väga sina ord. Detta avsnitt erinrar om Suards be
skrivning hur i sällskapslivet den fina »ton du monde» utbildas, som är 
karakteristisk för stormännen: »Dans une Nation où règne une communica
tion continuelle des deux sexes, des personnes de tous les états, des esprits 
de tous les genres; où le premier objet est l’amusement, le premier mérite 
celui de plaire ; où les intérêts, les prétentions, les opinions les plus contrai
res sont continuellement en présence les unes des autres; il faut contenir 
sans cesse les mouvemens de l’esprit comme ceux du corps, & observer les 
regards de ceux devant qui l’on parle, pour affoiblir dans l’expression de 
son sentiment ou de sa pensée, ce qui pourroit choquer leurs préjugés ou 
embarasser leur amour-propre.»1

Suard använder ordet »tact» i betydelsen fin, instinktiv språkkänsla i 
motsats till inlärd kunskap om språket i vändningen: »— les Gens du 
Monde ont, sur la Langue parlée, un tact que les connoissances ne peuvent 
suppléer». Uttrycket »den fina känslan, hvilken gifver hvart ord sin rätta 
mening», osv., i Gustaf IIL s karakteristik av herrarna kan möjligen utgöra 
en reminiscens av termen »tact» hos Suard.* 1 2 Det finns i varje fall ett 
exempel på att kungen använt ordet »tact» med den suardska betydelsen 
av något som står i motsats till lärdom. Det är i ett brev till Höpken den 
13 mars 1786, vari kungen redogör för sina planer på en ny akademi:

Le nombre des membres sera bien petit, mais comme les travaux ne sont pas 
aussi étendus que ceux de l’autre académie (Vitterhetsakademin), et que c’est 
parmi eux, qui ne sont pas uniquement gens de lettres, plutôt le tact et le goût 
qu’il faut chercher qu’un savoir profond, j’ai eue nécessaire de restreindre le 
nombre; (----------- ).3

0 Ibid., s. 15.
1 Discours, s. 26 f.
2 I den franska upplagan av Gustaf II I :s  skrifter är uttrycket översatt med »tact 

délicat» ; se Collection des Écrits politiques et littéraires de Gustave III, Tome I, Stock
holm 1803, s. 4.

3 Citerat efter Ljunggren, a. a., s. 11.
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Även om Gustaf III aldrig kommit att höra Suards direktörstal, hade 
han givetvis placerat en grupp herrar i sin akademi ändå.4 Men det före
faller uppenbart, att reminiscenser av detta tal och några av dess argu
ment går igen, då Gustaf III kommenterar sin akademis sammansättning 
och uppgifter.

4 Höpken, Fersen och Scheffer är ju upptagna redan i medlemslistan från 1780-1781. 
Se Schück, a. a., s. 64 f.


