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FATABUREN - Nordiska museets och Skansens årsbok - är en skatt av 

kulturhistoriska artiklar som har publicerats under mer än ett sekel. 

Årsboken började som ett häfte med rubriken »Meddelanden», redigerat 

l88l av museets grundare Artur Hazelius för den stödjande krets som kalla

des Samfundet för Nordiska museets främjande. 1884 publicerades den 

första kulturhistoriska artikeln och när publikationen 190Ö bytte namn till 

»Fataburen. Kulturhistorisk tidskrift» kom de vetenskapliga uppsatserna att 

dominera innehållet. Från och med 1931 fick årsboken en mer populär in

riktning och i stora drag den form som den har i dag. Fataburen har sedan 

dess förenat lärdom och sakkunskap med syftet att nå en stor publik.

Fataburen är också en viktig länk mellan Nordiska museet och Skansen, två 

museer med en gemensam historia och en gemensam vänförening. Varje 

årsbok har ett tematiskt innehåll som speglar insatser och engagemang i de 

båda museerna, men verksamhetsberättelserna trycks numera separat och 

kan rekvireras från respektive museum.
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N
ordiska museets samlingar av föremål 
och arkivhandlingar upphör aldrig att 
förvåna. Det finns alltid något nytt att 
upptäcka. Inte nödvändigtvis genom att för 

första gången få syn på ett föremål utan lika 
mycket genom att upptäcka det på nytt och 
försöka tolka det ur nya perspektiv. Ibland 
sker det i samband med arbetet inför en 
utställning, ibland i forskningen.

Som till exempel i det pågående projektet 
Människor i Arktis i ljuset av klimatföränd
ringarna. Det gäller här att vrida och vända 
på föremålssamlingen och söka efter uppgif
ter i huvudliggare, bilageböcker och arkiv. 
Men också att ibland lyfta blicken från de 
klassifikationssystem, dvs. den ordning och 
den samlingsorganisation, som vi har vant oss 
vid. Ofta utvecklas en sådan process till en 
lärorik resa genom både museets historia och 
historien om Norden.

En bunt tidningar från 1863-1889 kom till 
Nordiska museet 1890, inlagda i ett blått om
slag. »Atuagagdliutit« står det i museets ac- 
cessionskatalog för föremål. Med början 1861 
var detta den första tidning på Grönland som 
utgavs på grönländskt språk och den innehöll 
såväl lokala notiser som utländska nyheter. 
Ställd inför tidningsbunten frågar jag mig vad 
den gör i Nordiska museets samlingar. Hur 
kom det sig att museet och dess grundare 
Artur Hazelius ansåg att en grönländsk tid
ning hörde hemma här? Vad hade Grönland 
med Nordiska museet att göra?

Den sista frågan är lättast att besvara.
Både Nordiska museets själva namn och dess 
första stadgar vittnar om avsikten att spegla 
arbete och liv i hela Norden. Grönland hade 
koloniserats av Danmark och ingick därför, 
enligt Hazelius synsätt, också i samlingsom- 
rådet. Även om tidningen Atuagagdliutit 
tillkom på danskt initiativ var den också ett 
led i en strävan att hålla liv i det grönländska 
språket. Det fanns en oro för att de inuitiska 
språken skulle dö ut, något som språkforska
ren Hazelius rimligen måste ha observerat.

Museets intresse för den inuitiska kulturen 
stannade inte heller vid tidningen. I samling
arna finns drygt 1 800 grönländska föremål, 
varav merparten köptes in före 1903 via Ha
zelius kontakter med Conrad Brummerstedt 
och Rasmus Muller, som båda var kolonibe- 
styrer, danska ämbetsmän, på Grönland. På 
Skansen, som då hörde samman med Nordis
ka museet, uppfördes också en eskimåhydda 
(dåtidens term) på klippan mot norr. Denna 
miljö försvann dock redan på 1910-talet.

Samlingen av grönländska föremål är se
dan länge deponerad vid Etnografiska muse
et. Trots detta speglar den Nordiska museets 
uppfattning om och förståelse av den inuitis
ka kulturen, Grönland och Norden vid förra 
sekelskiftet. I dag bidrar föremålen till att öka 
vår kunskap om livet i Arktis i förfluten tid.

CECILIA hammarlund-larsson är intendent vid 
Nordiska museet.
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