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IN M E M O R I A M 

Adolf Schiick 
21/2 1897 d/2 1958 

Förste bibliotekarien hos r iksantikvarieämbetet och statens historiska 
museum fil. dr Adolf Schiick avled den (i februari 1958. Han var i färd med 
att hämta cn bok i dei bibliotek han förestått sedan mer iin tret t io ar, då cn 
blodpropp nådde hans hjär ta och inom loppet av några minuter ändade 
hans liv. D d är djupt meningsfullt att hans sista gärning gällde att at en 
kollega söka fram efterfrågad l i t teratur . Hans beredvillighet att hjälpa var 
hart när obegränsad, och hans mångsidiga lärdom och kringsyn och In-
liessen gjorde att hans förmåga alt visa lill rätta i den vetenskapens verk
stad, som elt bibliotek utgör, gick hand i hand med hans goda vilja. Hans 
person ställer sig värdigt i ledet av framstående bibliotekarier, som spelat 
en sa betydelsefull roll i vart lands lärdomshistoria. 
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Det föreföll till en början som om forskarens bana skulle ligga själv
klart uts takad för Adolf Schiick. Hans akademiska utbildning omfattade 
bl. a. långvariga studier i Cambridge och vid Écolc des Charles i Par is . 
Även i fråga om bredden var den lärdom han skaffade sig ovanlig, och med 
centrum i historieforskningen rörde den sig in på närbelägna fält inom 
arkeologi, konsthistoria, l i t teraturhis tor ia och nordisk filologi. Han var väl 
rustad då han 1926 disputerade på sin stora och banbrytande avhandling 
om »Det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling». Den erhöll 
cn mycket crkännsam bedömning och medförde omedelbart docentur i his
toria vid Stockholms Högskola. Jag skrev då i cn recension i denna tidskrift 
att detta verk utgör »ett s tandardarhete , som på grund av sin vederhäftighet 
och fullständighet samt den klarhet och försiktighet, varmed hypoteserna 
avgränsats, kommer att bli cn flitigt anli tad källa för varje nordisk medel-
tidsforskare». Nu, mer än tret t io år senare, kan man konstatera at l avhand
lingen i hög grad st imulerat den livaktiga stadshistoriska forskning, som 
sedan dess bedrivits i vårt land. 

Omedelbart efter disputationen blev Schuck engagerad av r iksantikvarien 
Sigurd Curman för att b i t räda vid den stora reorganisation som denne 
igångsatte av Vit terhetsakademiens inst i tut ioner. Det var fullkomligt om
välvande förflyttningar av akademiens bibliotek till obekväma provisorier 
i förra Östermalmsfängelset, som blev det första resultatet av Curmans 
upprustningsplancr . Schiick tog itu med dessa arbeten med ungdomlig oför-
färan, och snart fungerade åter bibliotekets verksamhet i sina nya former. 
Schiicks organisatoriska insatser under dessa första sl i tsamma år iir värda 
de högsta lovord. De följdes av omsorgsfulla planeringsarbeten för de nya 
lokalerna, som så småningom ställdes till förfogande, och av en rat ional i 
sering av den vidsträckta internationella bytesverksamheten, varvid hans 
uppslagsrikedom kom till största nyt ta . Det blev d t mycket t r ivsamt och 
välordnat hem för t jänstemännens, hembygdsforskarnas och studenternas 
ant ikvariska studier, som under Schiicks ledning skapades i den gamla 
kasernbyggnadens översta våning med dess vackra utsikt (iver Strandvägen 
ner mot Nybroviken. 

Det är givet att Schiicks egen forskning måste ha blivit l idande på be
kostnad av det adminis t ra t iva rut inarbete som under dessa år belastade 
honom. Men d d är också uppenbart att han utan saknad avstod från att 
inlåta sig på konkurrens om en lärostol i sitt ämne. Han var tacksam över 
att ödet försett honom med sådana ekonomiska förutsät tningar att han icke 
behövde inrikta sin produktion på skrifter som kunde vara till nytta för 
specimincring. Han föredrog at t s tanna på sin bibliotckaricpost och att ägna 
sig åt de speciella vetenskapliga uppgifter och övriga kulturel la intressen 
som låg honom om hjär tat . Bland dem intog det svenska samarbetet med 
de baltiska länderna d t f ramträdande rum' , och efter det att dessa stater 
berövats sin frihet ägnade han en betydande del av sina krafter och sin 

1 Schiicks insatser för det baltiska samarbetet har ägnats en initierad 
skildring av Sigurd Curman i Svio-Estonica XIV, 1958, s. 280 ff. 
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märkliga rådighet åt att hjälpa landsflyktiga vetenskapsmän till rä t ta i 
deras ofta nog förtvivlade si tuation. Säkert är det mänga av dem, som med 
innerlig tacksamhet minnas hans handräckningar , givna utan tanke på 
annan belöning än tillfredsställelsen i att kunna trygga existensen för med
människor i nöd. Han påtog sig också sådana stora och rät t otacksamma 
uppgifter som att skriva historiska översiktsarbeten: de första hundra 
sidorna av den i samarbete med Carl Hallendorff utgivna engelskspråkiga 
svenska historien 1929, den över 500 sidor dryga delen om äldre medeltiden 
i Norstedts världshistoria 1930 och d t par hundra sidor om äldre medel
tiden i Saxon & Lindströms Sveriges historia 1947. 

Dessa och andra arbeten av mera kompilalorisk eller redaktionell karak
tär — t. ex. en u tmärkt historisk skolatlas 1934 - kom honom emellertid 
icke att försumma grundforskningen.3 Hans bibliografi bär vittne om den 
oerhörda flit han var mäktig. Särskilt sedan han 1948 åtagit sig att stå 
som huvudman för realiserandet av Sven Tullbergs plan på en moderni
sering och utvidgning av Styffcs medeltidstopografiska verk, kom han in i 
en period av stark vetenskaplig produktivitet , som bestod till hans bortgång. 
Hans undersökningar rörde sig nu nästan helt om spcdalproblem inom den 
äldre svenska medelt idsbistoriens gränser och karakteriserades av stor idé
rikedom och en till slut nästan hektisk iver att till a l lmän diskussion fram
ställa de inånga tolkningsuppslag, som växte fram ur de synpunkter han 
genom sin nya uppgift fick anledning att lägga på d d historiska stoffet, 
även om dessa idéer stundom knappast fått tid att mogna och sovras av 
hans egen vetenskapliga kritik. Dd var som om han känt att tiden var knapp 
för honom, och det är trist att tänka på att det ej förunnades honom att 
f o n fram arbetet med »Det medeltida Sverige» till d t mera framskridet 
läge, trots att han gjorde allt vad som stod i hans makt för att bemästra 
den stora och svåra uppgiften. Under det sista året begärde han, ehuru 
endast mycket ogynnsamma villkor kunde erbjudas honom, full t jänst
ledighet från sin bibliotekariebefattning fiir att helt kunna ägna sin tid åt 
»Det medeltida Sverige». Även om han aldrig fick tillfälle att sammanfat ta 
sina forskningar under det sista decenniet av sitt liv utgör de, också i den 
split trade form i vilken de foreligger, en märklig insats vars s t imulerande 
verkan säkerligen kommer att bli allt mera märkbar . 

För den som skriver dessa rader, cn nära vän lill Adolf Schiick sedan 
ungdomsåren och medarbetare till honom under cn mansålder, är det först 
och sist bilden av människan, den försynta och välvilliga personligheten, 
som framstår levande och varm. Jag tänker med tacksamhet på hans 
generositet att dela med sig av sina rika kunskaper, hans frikostiga villig
het att offra tid och omtanke åt andra, och hans trofasthet - trofasthet mot 
de uppgifter han satt sig före och mot de människor som stod honom nära . 

Bengt Thordeman 

2 Se härom närmare N. L. Hasmussons utförliga biografi i Kungl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1958, s. 45 ff. 
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SUMMARY 

Dr. Adolf Schuck, Chief Librar ian of the Central Office and Museum of 
National Antiquities, died on tbc 6th Fcbruary, 1958. After extensive aca
démie studies, indud ing periods in Cambridge and at the École des Chartes 
in Paris , he prepared his doctoratc thesis, in 1926, a great and pioneering 
work on the grovvth of the Swedish town system and its earliest devel
opment, a produetion which in a high degrec bas cxerted a s t imulat ing 
effect upon the vigorous research activity into town history, which in recent 
times has been carried out in Sweden. Immcd ia tdy after winning his degrce 
Schiick was engaged by Sigurd Curman, the General Director of the Central 
Office of National Antiquities, for the purpose of taking över the Library 
of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities, as par t of the 
extensive reorganization of tbc Academy's inst i tut ions, which Curman was 
putt ing through. The Library is wi thout doubt one of the most valuable 
and best organized scientific l ibraries in Sweden. The heavy rout ine work, 
which natura l ly devolved upon Schuck as the head of tbc Aeademy's l ibrary, 
undoubtedly became, to a certain extent, a hindranee to his own scientific 
researches. But the attached list of his l i terary works shows that achieve-
ments in this field too, are considcrable. Since 1948 Schuck had been 
responsible for the modcrnizat ion and expansion of C. G. Styffe's histortco-
topographical work on Seandinavia during the period 1319—1521, whieh had 
been planned by Sven Tunberg. This work led to a scientific activity of 
par t icular vigorousness on Schiick's part . During the last year of bis life 
he was on special fuiiough, so that he might be able wholly, and wi thout 
dividing bis t ime, to devote his energies to bis great, and last, under taking. 
—Among Sehiick's mult i far ious inlcrests, the Swedish collaboration with the 
Baltic countries oecupied a prominent place, and after these States had 
been deprived of their l iberty, he devoted a considcrable part of his strength 
to helping scientists who had flcd to Sweden from their own country. Many 
are those who wi th grati tude remember his unselfish activities in th is 
direction. 
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