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Sven Ljung in memoriam 

Efter att ha drabbats av en hjärnblödning avled fil. dr Sven Ljung den 24 mars 
1968. Därmed bröts en flitig och anspråkslös mans forskarverksamhet. Hans med
födda kroppsliga lyten, främst en fortskridande hörselskada, tom under de sista 
årtiondena gjorde honom fullständigt döv, tvang honom att försörja sig med 
mer eller mindre tillfälliga uppdrag utan den trygghet, som en hel- eller halv-
statlig anställning ger. Hans behov och anspråk pä det timliga voro smä, och 
det var först de allra sista årens meclarbetarskap i redaktionen fiir Det medeltida 
Sverige, som tillförsäkrade honom en månadsinkomst utöver det allra nödvän
digaste. Att klaga låg inte för honom; han skötte sina uppdrag efter allra bästa 
förmåga och aldrig i proportion till den ersättning han fick. 

Sven Ljung var född 20 april 1906 i Lund, där hans far hade en skrivmaskins-
byrä och hade bokföringsuppdrag. Efter studentexamen 1925 vid Katedralskolan, 
elär den nyligen bortgångne lektor F. Pontén var en av hans lärare, fortsatte han 
studierna vid universitetet och blev fil. kand 15 sept. 1931 (bl. a. i latin för 
Einar Löfstedt) och fil. lic. 29 maj 1935 i historia för Gottfrid Carlsson, 
varefter han vären 1939 framlade sin doktorsavhandling om historieskrivaren Erik 
Jöransson Tegel. Disputationsakten, där docent Ivan Svalenius var fakultetsoppo
nent, lär ha varit en sällsam blandning av skriftlig och muntlig framställning; 
det fordrades ej blott välvilja av de medagerancle utan även mod och sinnes
närvaro hos den nästan helt döve respondenten. 

Efter att ha utarbetat registerhäftet (1940) till Ludvig Larssons utgåva av 
Olavus Petris tankebok för Stockholm 1524—29 anställdes Ljung av professor 
Sigurd Erixon som dennes medarbetare vid Institutet för folklivsforskniiig. 1 
Sigurd Erixon och personalen i Lusthusporten fick han vänner för livet. Först 
fick han biträda sin chef i undersökningen av Skultuna bruk och insamlandet 
av byorclningar. Av Ljungs hand förelag Skultuna bruks historia 1607—1860 färdig-
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skriven redan 1944 men trycktes först 1957, och utgåvan av byordningar från 
Västra Göinge, färdig sedan länge, kom ut först 1955; ett par specialuppsatser 
om byordningar hade Ljung publicerat tidigare, bl. a. i festskriften till Gottfrid 
Carlsson. Vid dessa arbeten riktades hans intresse pä inclustritekniska problem 
och pä den lokala organisationen av det dagliga livet i byar och brukssamhällen. 
Genom Sigurd Erixon, som var född i Söderköping och student i Norrköping 
och länge sysslat med undersökning av den gamla bebyggelsen i Arboga, fick 
Ljung ocksä i uppdrag att skriva Arboga stads historia till 1551 (tr. 1949), Söder
köpings historia till 1568 (tr. 1949) och ett avsnitt om Norrköpings historia 
under medeltiden (färdigt 1951 men tryckt först 1965 med inarbetande av senare 
forskningsrön). I anslutning härtill utarbetade han registerhäftet till Arboga 
stads tankebok (1946) och smärre uppsatser om Söderköping i S:t Ragnhilds 
gilles ärsbok, bl. a. om sigillfynd, och avlivade traditionen om att det varit 
biskop Brask, som drivit tryckeriet i Söderköping på 1520-talet (NTBB 1948). 
Ljungs nästa uppdrag blev Uppsala stads historia 1300-1619 (1954) och Enköpings 
stads historia till 1718 (tr. 1963); därtill kom utgåvan av Enköpings stads tänke
böcker 1540-95 (1960—66) i Fornskriftssällskapets serie. Ljung blev så en ovanligt 
produktiv stadshistoriker inom medeltid och vasatid och han ägde bäde kunskaper 
och synpunkter; givet är att de senare arbetena redovisar mycket större och 
fullständigare material än de första. Hans insikter pä dessa områden avspeglas 
ocksä i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, där dess svenske redaktör 
John Granlund i honom hade en flitig och pålitlig medarbetare. 

Ett nytt forskningsområde fick Ljung pä initiativ av förste bibliotekarien 
Jonas L:son Samzelius, som var den drivande kraften i Strängnäs stifts hercla-
minneskommitté. I samarbete med herdaminneskonrmittén för ärkestiftet, bl. a. 
kontraktsprosten Fredrik Dahlbom, och med instämmande frän övriga stift lyc
kades han utverka anslag frän den s. k. kungafonden för att åstadkomma en 
gemensam registrering av uppgifter om präster, kyrkor och kloster i huvud-
serierna av medeltida svenska urkunder. Ljung anförtroddes arbetet i början 
av 1955, sedan han fått ett par års uppskov med Enköpingshistoriken, och upp
rättade med stigande skicklighet ett mycket värdefullt kartotek, som är placerat 
i Riksarkivet, där han då fick sin arbetsplats. Den som använder detta kartotek 
bör veta, att det aldrig var möjligt att renskriva annat än ett fätal regestkort, 
och att det, efter mina anvisningar, just omfattar riksarkivets stora huvudsam
lingar av original, fotostatkopior och antikvitetsarkivets diplomatarier, däremot 
ej Sturearkivet och lokala smäsamlingar. 

Som följd av detta arbete anförtroddes Ljung att skriva medeltidspartiet av 
Strängnäs stifts herdaminne, och han har avlämnat ett mycket omfängsrikt manu
skript. Detta i sin tur medförde att han för Det medeltida Sverige fick i uppdrag 
att skriva om Södermanland, och arbetet härmed sysselsatte honom vid hans 
bortgång. En specialundersökning om Ärja socken, dess namn och medeltida 
gränser läg i korrektur fiir Namn och Bygd. Andra smärre biprodukter av värde 
ha publicerats i andra tidskrifter, bl. a. om Tröggö kloster (HT 1959), om ärke
biskop Nicolaus Ragvaldis släkt (PHT 1963), och om Växjö stad (Kronobergs-
boken 1960), och i recensioner, främst i Rig. Sin kännedom om de svenska 
arkiven och deras samlingar har han, ännu en gäng på initiativ av Sigurd Erixon, 
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redovisat i vägledningen Hembygdsforskaren och de offentliga arkiven (1965), 
som är ett försök att fylla den i decennier påtalade bristen på en svensk ar-
kivhanelbok. 

Frän början var Sven Ljung varken stadshistoriker eller medeltidsexpert. Hans 
stadshistoriska författarskap uppgår till omkr. 2 000 sidor jämte 750 sidor utgåvor 
av och register till tänkeböcker samt ett oräknat antal lexikonartiklar, och fä 
torde ha sett sä mänga svenska medeltidsurkunder som han. Hans herdaminnes-
del är ännu otryckt, men hans övriga tryckta arbeten omfatta omkr. 900 sidor 
jämte byorclriingsutgävans 400 sidor. Varje sommar vistades han en månad hos 
sin mor i Malmö eller hos släktingar i Sydsverige och Danmark. Frän barn
domen och skolåren hade han ett ganska stort och med tiden utökat förråd av 
stundom ganska drastiska historier, och han förstod ocksä att berätta dem på 
sitt skånska mäl. Några fä förströelser säsom frimärkssamlande och tennsoldats-
gjutiiing roade han sig också med. Om han haft hörseln i behåll, så hade han 
kanske som andra lektorer av hans årgång knappast kunnat producera mer än 
doktorsavhandlingen; nu var han tvungen fiir att tjäna sitt bröd. Men det var 
säkert inte bara yttre nödtvång, forskningen var hans liv. 

Sven Ljung blev korresponderande ledamot av Gustav Adolfsakademien 11)64 
och av Vitterhetsakademien 1966. 

Jan Lied gr en 
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