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Om Fornvännens äldre kolleger 

Av Jan Peder Lamm 

I anslutning till Fornvännens 75-årsjubileum 
finns anledning till att inte bara uppmärk
samma nyfödda utan också några av Forn
vännens äldre kolleger på det antikvariska 
och topografiska området. I sammanhanget 
bör det betonas att antalet publikationer 
med detta intresseområde nu är oerhört 
mycket större än det var i början av seklet 
— då var det i huvudsak till de nu omnämn
da tidskrifterna eller årsböckerna som för
fattarna av arkeologiska, natur- och kultur
historiska samt geografiska uppsatser hade 
att vända sig. Skrifterna hade då ännu inte 
fått den profilering som de numera har då 
man ibland förvånar sig över att t. ex. hitta 
arkeologiska uppsatser i gamla årgångar av 
Rig eller Ymer. 

Låt oss börja med den äldsta och mest 
vördnadsvärda av de nordiska kollegerna, 
nämligen Årböger for nordisk oldkyndighed 
og historie som alltsedan 1866 utgivits i Kö
penhamn av Det kongelige nordiske old-
skriftselskab. Liksom Fornvännen har också 
Årböger egentligen ett betydligt längre för
flutet än vad årgångsbeteckningen anger. I 
skriftserien vidareförs nämligen en publika
tionsverksamhet som sedan 1832 skötts av 
Oldskriftselskabet och dessförinnan i 20 år 
av Den kongelige Kommission til Oldsager-
nes Opbevaring. Ärbager utgör alltså de se
naste några och hundra länkarna i en kedja 
som börjar med dansk arkeologis första ve
tenskapliga tidskrift, den av kommissionen 
utgivna Antiquariska Annaler (1812—28). På 
denna följde åren 1832—36 Nordisk Tidskrift 
for Oldkyndighet och 1837-63 Annaler for 
nordisk Oldkyndighed (og Historie). 

Liksom Fornvännen har Arboger nyligen 
genomgått ett antal kritiska år då utgivning
en varit flera år försenad och publikationens 
existens varit hotad. Liksom för Fornvännens 

del är detta stadium nu passerat och en re
konstruktion har skett både av Oldskriftsd-
skabets stadgar och ekonomi, eftersläpningen 
har i stort inhämtats och upplagan har stigit 
väsentligt. För Arbogers del förorsakades kri
sen av flera olika anledningar — den svå
raste av dem inflationen och de med galop
perande hastighet stigande tryckkostnaderna. 
Oldskriftselskabets föråldrade stadgar var 
också en medverkande faktor. Sällskapet ha
de blivit alltför exklusivt, medlemstalet var 
sjunkande. Det är inte länge sedan Selskabet 
hade en nimbus av akademisk parnass hu
vudsakligen rekryterad av professorer och 
därmed jämställda manspersoner. Kvinnor 
kunde nämligen enligt stadgarna ej bli med
lemmar. Allt detta är emellertid nu historia. 
Formellt sett väljs man dock ännu in i Sel
skabet. I praktiken rör det sig däremot knap
past om större formaliteter än att man hos 
Nationalmuseet, Fredriksholms Kanal 12, 
1220 Köbenhavn K ansöker om medlemskap 
och därefter inbetalar medlemsavgiften om 
f. n. 90 D.kr. på det danska postgironumret 
90 07 69 5. 

Medlemmarna i Oldskriftselskabet får för
utom Arboger rabatt på en rad publikationer, 
b l .a . monografiserien Nordiske Fortidsmin
der, i vilken t. ex. Fyrkatpublikationerna in
går. Selskabet anordnar också mängder av 
föredrag för sina medlemmar och en årlig 
sommarutflykt. Under ledning av Ebbe Lom
borg har flera redaktionella förbättringar 
skett med Arboger som numera trycks i off
set-teknik. Likaså har man genomfört för
ändringar med Nordiske Fortidsminder som 
fått ett ändrat och numera hyllvänligt for
mat. En omfattande reklamkampanj har 
man också genomfört för att värva nya med
lemmar och i den kampanjen har också 
Fornvännen deltagit genom dlstributionsut-
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byte av reklam, Fornvännen har härigenom 
fått många nya prenumeranter i Danmark 
liksom Arboger svenska läsare. 

Sedan 1917 utger föreningen för svensk 
kulturhistoria tidskriften Rig i samarbete 
med Nordiska museet och folklivsarkivet i 
Lund. Tidskriften utkommer fyra gånger om 
året. Att vara med i föreningen kostar en
dast 40:—, medlemskap erhålles om denna 
summa sätts in på postgiro 19 39 58 - 6. Rig 
innehåller numera endast sällan någon upp
sats med arkeologisk anknytning; i äldre år
gångar är sådana däremot vanliga. Lättast 
kommer man åt dem med hjälp av det om
fattande 50-årsrcgistrct utgivet 1969. Myc
ket nyttig är Rigs omfattande recensionsav-
dclning där påfallande många av bidragen är 
signerade Gösta Berg, Sigfrid Svensson eller 
Hilding Pleijel. 

Svenska turistföreningens årsskrift 1979 är 
den nittonde i STF:s andra landskapsserie 
och nr 94 i raden av årsskrifter sedan 1886. 
Ämnet är Södermanland och upplagan 
den största hittills, 205 000 exemplar. 

Aren 1915-1940 publicerade STF sin första 
landskapsserie som blev en stor framgång, 
sämre gick det med de övriga temaserierna 
och bättre och bättre sedan man 1961 på
börjat en andra landskapsserie. För kultur
historiskt intresserade har STF:s serie om de 
olika århundradena av Sveriges historia myc
ket att erbjuda. Den inleds från kronologisk 
synpunkt med 1946 års årgång som avser för
historisk tid. På denna volym följer 1949 tio
hundratalets Sverige. Båda volymerna är nyt
tiga som bredvidläsningslitteratur för nybör
jare i ämnet arkeologi — de har också delvis 
kommit till användning som akademisk kurs
litteratur. Härpå följande volymer omfattar 
vardera ett århundrade. 

I årsskriften 1979 presenteras på 313 sidor 
22 uppsatser, nästan alla med kulturhisto
riskt innehåll och rikt illustrerade, ofta med 
färgbilder — de senare nästan alltid tagna 
av STF:s "hovfotograf" Pål-Nils Nilsson. 
Arkeologin är väl tillgodosedd med tre upp
satser. Agneta Bennett vid Riksantikvarie
ämbetets undersökningssektion har gjort en 
instruktiv artikel om arkeologisk undersök
ningsmetodik vilken också redogör för forn

minneslagen och följer gången vid fyndhan
teringen efter undersökningen. För en av de 
största och vetenskapligt mest givande arkeo
logiska undersökningarna som gjorts i Mä-
larområdet redogör Hille Jaanusson från 
Historiska museet i Stockholm. Det är om 
Hallundaområdet i Botkyrka socken med 
dess rika lämningar från bronsåldern hon 
framförallt skriver, men hon gör också en 
allmän presentation av arkeologin inom hela 
Botkyrka socken, som torde utgöra Sveriges 
av arkeologerna mest intensivt undersökta 
större område. Av socknens 290 registrerade 
fornlämningslokaler kom inte mindre än 46 
att helt eller delvis undersökas under åren 
1968-75. Vid Hallunda gård upptäcktes lan
dets hittills största bronsåldersboplats som 
vad fyndmängden beträffar överträffar alla 
andra undersökta boplatser från tidig yngre 
bronsålder i Europa norr om Alperna och 
Karpaterna. Till miljön hör skärvstensrösen 
och också stora mängder av skärvsten på 
själva boplatsen som visade sig överlagra 
grunderna till stora stolpburna långhus av en 
typ som man känner både från sten- och 
järnåldern men som hittills saknats på brons
åldersboplatserna. I en av husgrunderna 
framprcparerades rester av sex ugnar för 
bronsgjutning, lika många fanns utanför hu
set. Degelfragment och gjutformstycken till 
svärd, spjutspetsar, holkyxor m. m. fullstän-
digade verkstadsmaterialet. Endast en km 
från boplatsen upptäcktes 1971 Botkyrkas 
första och hittills enda hällristning. Ristning
en som ligger vid Slagsta är samtidigt den 
största i Södermanland och innehåller en 
mycket rik repertoar med 13 skepp, 1 män
niskofigur, 3 djurfigurcr och 1 fotsula, vidare 
några obestämbara figurer och ca 150 skål
gropar. Bronsålderskomplexet vid Hallunda 
har Jaanusson sedermera vetenskapligt pre
senterat i form av cn doktorsavhandling 
(1981). Det är emellertid mycket glädjande 
att det genom STF kunnat få en så spridd 
presentation att kännedomen om det nu näs
tan får räknas till allmänbildningen. Den 
tredje arkeologiska uppsatsen är av David 
Damell och handlar om Sigurdsristningen 
vid Ramsundet i Jäder. Hur nutid övergår i 
arkeologi illustreras slutligen i uppsatsen 
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Gläntor och grunder av Claes-Erik Bjälle-
rud som skildrar hur skogen återtar en gång 
brukad jord och sluter sig över torpgrunder 
och spisdrösen. 

I STF:s årsböcker och medlemstidningen 
Turist når skribenterna en kvarts miljon för
eningsmedlemmar och än fler läsare. Runt 
om i landet anordnas varje år studiecirklar 
med STF:s årsskrift som grundbok. Årsskrif
ten måste därför uppfattas som ett opinions
bildande organ av för kulturhistorikerna 
mycket stor potentiell betydelse. Uppgiften 
att skriva i den är mycket grannlaga, svår 
men oerhört viktig. Förutom årsskrift och 
medlemstidning får medlemmarna tillgång 
till STF:s vandrarhem och andra anordning
ar runt om i Sverige. Medlemskap kostar för 
1981 75 kr. Föreningens postgiro är 3572-5. 

Ymer heter Svenska sällskapets för antro
pologi och geografi (SSAG) årsbok. Sitt 
hundraårsjubileum firade sällskapet 1977 
bl. a. med utgivandet av ett retrospektivt 
dubbelnummer av Ymer — en antologi där 
svåråtkomliga nyckeluppsatser av de stora 
förgrundsgestalterna inom svensk antropologi 
och geografi ompublicerats för att åter bli 
allmänt tillgängliga. Dessa uppsatser har för
setts med sakkunniga kommentarer och vär
deringar. För Fornvännens läsare torde det 
vara av intresse att få veta att flera av dessa 

uppsatser också tillhör vår tidskrifts intresse
områden och har stort forskningshistoriskt 
värde. Här skall särskilt nämnas följande 
med ursprungliga Ymer-årgången angiven 
inom parentes: A. G. Högbom (1912) Stu
dier öfver Upplands äldre bebyggelsehistoria, 
Sigurd Erixon (1922) Svensk byggnadskul
tur och dess geografi, Gerhard de Geer 
(1925) Förhistoriska tidsbestämningar, J. 
Gunnar Andersson (1928) Hominidfyndet 
vid Peking, Lennart von Post (1929) Svea, 
Göta och Dana älvar, Erik Granlund (1930) 
De geografiska betingelserna för Stockholms 
uppkomst, Mårten Sjöbeck (1933) Lövängs
kulturen i Sverige. Också i yngre årgångar 
av Ymer förekommer åtskilliga uppsatser av 
arkeologiskt och kulturhistoriskt intresse. 
I jubileumsårgången ingår förutom antologin 
endast sådana uppsatser. De inleds med en 
snabbskiss av SSAG:s och den moderna geo
grafins historia "Hundra år svensk geografi" 
av Staffan Helmfrid. Härpå följer en över
gripande betraktelse om människosläktets 
jordevandring "Tankar i Olduvaidalen" av 
Rolf Edberg. Slutligen redovisas i tvärveten
skaplig form i fem små uppsatser det av 
SSAG m. fl. anordnade symposiet "Vulkan
katastrofen på Santorin". Att bli medlem i 
SSAG kostar 100:— och medlemsavgiften 
kan insättas på postgiro 15 25 1 0 - 4 . 
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