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Från stenyxor till altarskåp
Ett symposium om Fornvännens ansvarsområde
förr och nu 

När Fornvännen kom till 1906 var den en be-
kräftelse på att motsättningarna mellan den
statligt myndighetsutövande Vitterhetsakade-
mien och den obundna sammanslutningen
Svenska Fornminnesföreningen nu hade bi-
lagts. Den nya gemensamma tidskriften blev ett
myndighetsorgan som samtidigt riktade sig till
alla som var intresserade av landets kulturmin-
nen.

Fornvännen kom också att bidra till att sam-
manföra forskningen och den praktiska kul-
turminnesvården. Tidskriften vände sig redan
från början mot en internationell publik med
sammanfattningar på tyska av varje inlägg. Med
tiden försvann den rena myndighetsinforma-
tionen och kvar blev en tidskrift som idag i allt
väsentligt ännu följer sin gamla målsättning.

För den som i likhet med mig arbetat länge
med antikvarisk verksamhet ger det en särskild
känsla att bläddra i gamla årgångar. Här möter
en gamla kolleger vars intresseområden man
känner igen i artiklarna. Många är borta sedan
länge, men i texterna ser man spår av deras vid-
syn och humor, för att inte tala om de redovi-
sade vetenskapliga erfarenheterna. På detta
mångskiftande och gedigna arv fortsätter nya
kollegor att bygga i Fornvännen.

Det var bl.a. för att belysa detta som Vitter-
hetsakademien bjöd in alla intresserade till ett
öppet symposium om Fornvännen den 31 okto-
ber 2005. Symposiet hölls i Stockholms medel-
tidsmuseums hörsal inför en talrik och entu-
siastisk publik. Stämningen var glad och trivsam.
Efter välkomstord av Akademiens sekreterare

Fornvännens förste redaktör var Emil Eckhoff,
(1846–1923), innehavare av den Hjertbergska 
amanuenstjänsten. Porträttet som tillhör Vitterhets-
akademien är målat 1902 av Gerda Molin-Ljung-
stedt. Foto G. Trotzig.
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Ulf Sporrong vidtog en sakkunnig granskning
av Fornvännens artiklar från de gångna hundra
åren ur olika aspekter. Landets främsta experter
på sina respektive områden gav sin syn och de-
ras inlägg återges i det följande.

Det blev en spännande och innehållsrik
djupdykning med många överraskande iaktta-
gelser. Talare och åhörare var överens om att

Fornvännens första hundra årgångar är spän-
nande läsning, och att de kommande hundra
nog inte lär bli tråkigare.

Gustaf Trotzig
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Fornvännen har växlat utseende genom åren. Till första numret 1906 valde man att pryda omslaget med fi-
gurer från två Vendelgravar tecknade av Olof Sörling. Den övre raden härstammar från en hjälm i grav XIV
och den i högra nedre hörnet från grav I. Den senare flyttades först och försvann sedan helt. Med undan-
tag för årgångarna 51–60 har vendelfigurerna funnits på Fornvännens framsida under hela seklet.
Moderniseringen av omslaget fr.o.m årgång 61 utfördes av den kände grafiske formgivaren Karl-Erik
Forsberg. Genom redaktören Åke Hyenstrands försorg ändrades färgen 1973 från blått till runstensrött
samtidigt som formatet blev något större och texten började sättas i tvåspalt. Foto G. Trotzig.
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