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TILLAGNAN 

Finlands sak är vår — det har varit det lösensord, som bäst 
uttryckt, vad vi i Sverige under den gångna vinterns krigs-
månader i Finland tänkt och känt, mer eller mindre intensivt, 
mer eller mindre klart utformat; oberörd har ingen stått. Aldrig 
i mannaminne har det svenska folkets tankar och känslor så 
helt och så varmt samlats kring ett gemensamt intresse som 
denna vinter kring det finska broderfolkets hjältemodiga kamp 
för hem och härd, för frihet och rätt, för sin egen och sitt lands 
existens, och därmed också för vårt land. Vittnesbörden härom 
ha kommit från Sveriges alla bygder och från alla samhälls
klasser utan åtskillnad. 

De nordiska ländernas museimän hava länge kunnat glädja 
sig åt ett utomordentligt gott och redbart samarbete, som varit 
en realitet, icke en formel. Därför hava Riksantikvarieämbetets 
och Statens Historiska Museums tjänstemän känt det som ett 
ofrånkomligt behov att få lämna ett påtagligt bevis för sin 
uppriktiga anslutning till ovannämnda lösensord och samtidigt 
bidraga i gärning till stöd för sina kämpande kolleger i Fin
land. Redan i december beslöts därför att göra ett dubbelhäfte 
av Fornvännen till ett Finlaitdshäfte, och författarna till här 
förekommande uppsatser hava lagt sina författarearvoden sam
man och överlämnat dem för att användas till hjälp och stöd 
för kollegerna vid Finlands museer och för deras familjer. Vi 
ha därmed velat giva våra kolleger i Finland en solidaritets
förklaring — ett handslag och ett handtag i nödens stund. 

När detta häfte utkommer, är Finlands kamp mot fienden 
lyktad, men ej dess kamp mot svårigheterna. Vi veta, att dessa 
drabbat även Finlands museer och museimän. Med kännedom 
om den sega kraft och uthållighet, som utmärker Finlands 
folk, äro vi övertygade, att även dessa svårigheter skola över
vinnas. I arbetet härför önska vi våra kolleger i Finland fram
gång och tacka dem för deras hängivna förposttjänst för ge
mensam sak. 

Sigurd Curman 
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