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Fornvännen i oo år 

MED DETTA NUMMER påbörjas Fornvännens etthundrade årgång. 
Den 6 mars 1906 fattade Vitterhetsakademien beslut om att biirja utgiv

ningen av en ny kvartalstidskrift som skulle ersätta Akademiens Månadsblad. 
Tidskriftens namn måste givetvis ändras och namnet blev Fornvännen, nå
got som dock Akademiens dåvarande sekreterare Hans Hildebrand reser
verade sig mot. Svenska fornminnesföreningen erbjöds att till ett förmån
ligt pris få köpa den nya tidskriften för utdelning till medlemmarna. Detta 
innebar att föreningen kunde upphjira med utgivningen av sin egen tid
skrift. Så kom det sig att Fornvännen blev arvtagare till två tidigare tidskrif
ter av delvis olika karaktär. 

I Fornvännens 751c årgång 1980 ger den dåvarande huvudredaktören 
Torgny Säve-Söderbergh en redogörelse för tidskriftens historia ditills och 
Greta Arwidsson kompletterar i en artikel med sin syn på innehåll och ut
veckling. 

Bo Gräslund efterträdde Säve-Söderbergh som huvudredaktör 1987 
och undertecknad övertog uppdraget tio år senare. De två redaktörerna 
Jan Peder Lamm och Göran Tegnér har varit tidskriften trogna sedan 
ig75 respektive ig76, från iggg med stöd av Martin Rundkvist. 

Under det gångna kvartsseklet har Fornvännen inte förändrats ifråga om 
utseende och uppläggning. I vilken utsträckning och hur tidskriften speg
lar den mångskiftande utvecklingen inom den antikvariska forskningen 
under denna tid är en forskningsuppgift i sig som inte skall föregripas här. 

Akademien har beslutat att fira 100-årsjnbileet med två symposier, ett 
nationellt och ett internationellt. Det förstnämnda hålls den 31 oktober 
2005 på Stockholms medeltidsmuseum under rubriken Från stenyxor till 
altarskåp. Ell symposium om Fornvännens ansvarsområde förr och nu med ankd-
ning av årgång 100. 

Till detta symposium är alla intresserade välkomna. Anmälan om delta
gande kan ske till Martin Rundkvist, e-post arador@algonet.se, eller till aka
demiens kansli, Helene Carson tel. 08 - 440 42 86. Detaljer beträffande pro
gram m. m. kommer att läggas ut på Akademiens webbsajt: 
www.vitterhetsakad.se. 

Det internationella symposiet är planerat till våren 2006 och öppet för 
särskilt inbjudna. Det kommer att behandla den humanvetenskapliga tid
skriftens situation i en alltmer mångsidig och digitaliserad värld under rub
riken The scholarly journal between lhe past and lhe future. Fornvännen 100 years. 

Med sina 100 år är Fornvännen en av de äldsta tidskrifterna i sitt slag 
och en av de internationellt mest spridda. Vi hoppas att den skall kunna 
fortsätta att fylla ett behov även i framtiden. 
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