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Arthur Nordén
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Anders Kaliff

Vissa arkeologer är intimt förknippade med enskilda landskap och platser. Det
gäller i hög grad för Arthur Nordén. Även om han under lång tid verkade i
andra delar av vårt land, förblev han Östergötland trogen i sin forskning, allra
helst trakten kring födelsestaden Norrköping. Jag har själv ett speciellt förhål-
lande till Arthur Nordén som forskare, även om vi aldrig träffades (jag var en-
dast två år vid hans bortgång). Uppväxt i samma landskap har jag liksom
Nordén ägnat mig åt Östergötlands förhistoria. I flera fall har jag rent fysiskt
arbetat i hans fotspår, särskilt i samband med de stora uppdragsarkeologiska ut-
grävningarna kring Norrköping i slutet av 1980- och början av 1990-talet. Jag
arbetade då under flera år intensivt med arkeologin i Bråbygden, det område
som Nordén så ofta skildrade. En särskild länk till honom fick jag också genom
fil. dr Björn Helmfrid (1915–99), vilken känt Nordén personligen och i sin
ungdom haft honom som lärare i Vasa Real i Stockholm. Senare i livet var han
i flera sammanhang Nordéns hävdatecknare (t.ex. Helmfrid 1991). 

Arthur Nordén föddes under små omständigheter i hamn- och industristaden
vid Bråviken år 1891. Fadern var snickare och familjen utan erfarenheter av
högre skolgång, än mindre av akademiska traditioner. Den unge Arthurs
fallenhet för studier uppmärksammades dock av hans lärare i folkskolan, vilket
ledde till att han genom stipendier fick möjlighet att »läsa vidare», som det på
den tiden hette. Han tog studentexamen vid Norrköpings högre allmänna läro-
verk 1910, med toppbetyg i språk. Med hjälp av ytterligare stipendier kunde
han därefter påbörja studier vid Uppsala universitet. I avsaknad av nätverk för
råd och »karriärplanering» blev valet av ämnen inte särskilt strategiskt. Han
läste helt enkelt de ämnen han tyckte bäst om: tyska, franska och nordiska
språk. Det här var ingen kombination som gav behörighet som lärare vid dåti-
dens läroverk, varför den yrkesvägen tills vidare var stängd. 

Då Nordén var en flyhänt skribent, med god stilistisk förmåga, var journa-
listiken en alternativ möjlighet till utkomst. Skrivandet blev också en stor pas-
sion, och redan under sin tid som gymnasist hade han börjat skriva för Norrkö-
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pings Tidningar (NT), för att sedan regelbundet medverka där fram till sin död. 
Betydelsefull blev hans kontakt med Erik Sundin (1867–1946), tidningens hu-
vudredaktör i mer än tre decennier, vilken tidigt såg Nordéns talang och hjälpte 
honom till olika uppdrag som journalist. Trots åtskilliga sådana räckte det inte 
till för försörjningen. En möjlighet som då yppades var arbete som lärare vid 
folkhögskolor, där kraven på specifika ämneskunskaper inte var lika hög som 
vid läroverken. Nordén kom att tjänstgöra på tre olika sådana skolor – Molkom 
i Värmland, Hvilan i Skåne och Lunnevad i Östergötland – och undervisade där 
i ett flertal ämnen. Han var en omvittnat populär lärare och tillika uppskattad 
föredragshållare. Parallellt fortsatte han arbeta för NT, som skribent och på oli-
ka vikariat. Under perioden 1918–20 arbetade han även som redaktionssekre-
terare på tidningen.

Den som läser föreliggande text utan särskilda förkunskaper om Arthur 
Nordén, börjar nu säkert undra var arkeologen Arthur Nordén kommer in i bil-
den. Innan så sker ska dock hans yrkesliv ta ännu större omvägar än de hittills 
beskrivna. Efter att ha författat en rad filmhistoriska artiklar erhöll han ett sti-
pendium från nystartade Svensk Filmindustri (SF), och arbetade sedan där som 
litterär rådgivare åren 1920–21. I det sammanhanget träffade han regissören 
Mauritz Stiller. De blev goda vänner och inledde ett samarbete, med Nordén 
som manusförfattare. Den rollen passade honom väl och samarbetet resulterade 
i filmerna »Erotikon» (1920) och »Johan» (1921), varav åtminstone den först-
nämnda fick internationellt genomslag. Arthur Nordén medverkar själv i fil-
men som statist.

Svensk film hade under stumfilmsepoken en förhållandevis stark position, 
och efter de båda filmerna låg vägen till Hollywood öppen. Nordén tvekade 
dock inför en flytt och förblev i hemlandet, medan Stiller tillsammans med 
den av honom upptäckta Greta Garbo flyttade sin verksamhet till Hollywood, 
där Greta som bekant blev en av filmens världsstjärnor. Som kuriosum bör 
här nämnas uppgiften att det var Arthur Nordén som hittade på artistnamnet 
Garbo. Det ska ha skapats som en förvrängning av Gábor Bethlen, 1600-tals-
fursten över Transsylvanien, svåger med svenske kungen Gustaf II Adolf. 
Under sin tid som folkhögskolelärare hade Nordén hållit livfulla föreläsning-
ar om fursten, och ur intresset för denna historiska gestalt föddes namnet: 
Gábor blev Garbo! Jag har inte kunnat få saken helt bekräftad, men det är åt-
minstone något som bland andra Björn Helmfrid berättade.

Efter att ha avstått från filmkarriär i Hollywood försökte Arthur Nordén 
återgå till journalistyrket vid Norrköpings Tidningar. Här fanns dock inte läng-
re plats för honom, men en annan väg öppnades genom att en s.k. högre folk-
skola öppnades i Norrköping 1921. Där fick Nordén en ämneslärartjänst. Dess-
förinnan hade han dock gift sig. Åter i läraryrket var hans ambition att kvalifi-
cera sig för en adjunktstjänst vid läroverket, varför han tog tjänstledigt för att 
komplettera sin akademiska examen i Uppsala, där han avlagt fil. kand.- 
examen redan 1913. Han kompletterade med litteraturhistoria, och jämnt tio år 
efter kandidatexamen avlade han vad som då benämndes ämbetsexamen, vilket 
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gav titeln filosofie magister, för att bli behörig som läroverkslärare. Under 
Nordéns tjänstledighet hade dock ämneskombinationen tyska-franska ändrats 
till engelska som krav för ordinarie läroverkstjänst, varför han åter befanns 
vara obehörig.

Det var nu som Arthur Nordén på allvar växlade in på den arkeologiska ba-
nan. Intresset för arkeologi hade funnits länge, och redan som yngling hade han 
1903 deltagit i Oscar Almgrens utgrävningar i Borgs socken, söder om Norr-
köping, där också arvprinsen, sedermera kung Gustav VI Adolf deltog. Nordén 
hade redan innan arkeologistudierna blev allvar, givit ut skrifter som behand-
lade fornlämningar, med förkärlek sådana där han tolkade dem i ljuset av det 
norröna materialet och lokal sägentradition (t.ex. Nordén 1922). Hans kultur-
historiska författarskap omfattade tidigt ett brett register, vid sidan om arkeo-
logi bl.a. skrifter om plats- och gatunamn i Norrköping, liksom i grannstaden 
Linköping. 1918 hade han också givit ut det stora verket Norrköpings medeltid. 
Ett diplomatarium norcopense, vilket omfattar tiden 1180–1521 med kommen-
tarer av utgivaren. 

Redan 1917 hade Nordén också publicerat en liten skrift på 36 sidor om Ki-
viksgraven. Dess ristade hällar, liksom bronsålderns hällristningar i allmänhet, 
var ett återkommande intresse. Angående Kiviksgraven finns från ett senare 
skede, slutet av 1930- och början av 1940-talet, en intressant brevväxling mel-
lan Nordén och arkeologen Gustaf Hallström bevarad. Hallström fick 1930–31 
uppdraget att undersöka Kiviksgraven inför dess restaurering. Nordén, som 
alltsedan 1910-talet givit ut informativa häften om graven, ville få tillgång till 
resultaten, men Hallström drog ut på publiceringen. En alltmer frustrerad 
Nordén skrev upprepat och bad om uppgifter som han behövde för att komplet-
tera sina skrifter. Allra helst ville han få till stånd ett samarbete med Hallström, 
men denne var hela tiden undvikande och kom heller aldrig att publicera några 
resultat från Kivik. Nordéns arbete om Kivik kunde därmed inte heller slutföras 
(Goldhahn 2013:267–294). 

Väl inne på arkeologins bana gick de akademiska studierna snabbt. Arthur 
Nordén avlade licentiatexamen i Uppsala hösten 1925, och året efter dispute-
rade han för doktorsgraden, på avhandlingen Östergötlands bronsålder (1926). 
Avhandlingen fick visserligen betyget »Med beröm godkänd», men med ett 
tillägg i betygsprotokollet: »med tvekan». Detta hindrade en fortsatt akademisk 
karriär, något som annars varit rimligt i detta läge. I eftervärldens ögon kan det 
tyckas olyckligt och orättvist. Avhandlingen är mycket gedigen och jag citerar 
gärna Birger Nerman i dennes minnesord över Arthur Nordén i Fornvännen
1966: »Ingen svensk arkeolog har tidigare i sin doktorsavhandling framlagt ett 
så väldigt material, upptäckt av honom själv. Utan tvivel kommer den alltid att 
betraktas som ett av de stora bestående verken om svensk bronsålder» (Nerman 
1966:234). Jag håller med om detta och har själv upplevt den stora betydelse 
som avhandlingen liksom flera andra av Nordéns skrifter hade ännu på 1980- 
och 1990-talen, särskilt för arkeologer med Östergötland som arbetsfält (jfr 
Kaliff 1999). Först med de omfattande undersökningarna som skedde från den-
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na tid och framåt, har kunskapen om Östergötlands förhistoria och bronsåldern 
väsentligt utökats. Inte minst när det gäller hällristningarna placerade Nordén 
Östergötland som ett av de mest betydelsefulla områdena i Skandinavien med 
ett material som han utökade till ca 5000 bilder fördelat på 330 lokaler. Då hade 
han själv upptäckt mellan 3000 och 4000 av dessa bilder, något som i sig visar 
vidden av hans fältarbete.

När det gäller tolkningen av hällarnas bilder och deras betydelse var 
Nordéns tidiga uppfattning, i likhet med kollegan Gunnar Ekholms, att de hade 
en funktion i begravningsritualen och var tillägnade de döda. Med tiden kom 
han att ändra ståndpunkt och i stället koppla ristningarna till jordbruksmarken, 
sannolikt under påverkan av sin handledare i Uppsala Oscar Almgren, vilken 
betraktade hällristningarna som uttryck för en fruktbarhetskult. Vid tiden för 
publiceringen av Nordéns avhandling 1926 hade dock Almgrens bok om rist-
ningarnas betydelse ännu ej kommit i tryck. Det gjorde den först året efter med 
titeln Hällristningar och kultbruk (Almgren 1927), och den innebar en svidan-
de kritik mot uppfattningen om hällristningarna som uttryck for en kult kopplad 
till de döda. 

Nordén var också intresserad av den skandinaviska bronsålderns externa 
kontakter och förbindelserna söderut. Till skillnad från flertalet samtida fors-
kare betonade han inte kontakter via kontinenten utan i stället sjötransporter 
längs Europas västkust, ytterst mot den iberiska halvön. Här föregrep Nordén 
en nutida upptäckt med mer än 80 år. Först i vår tid, genom det projekt som 
drivs av arkeologen Johan Ling kring ursprungsområden för koppar i skandi-
naviska bronsföremål, har just denna kontaktväg hamnat i tydlig belysning 
(Ling et al. 2014).  

Med en akademisk karriärväg stängd återstod för Nordén att efter disputa-
tionen ännu en gång återgå till skolvärlden och värvet som lärare. Han erhöll 
ett vikariat i Vasa realskola i Stockholm och blev så småningom ordinarie 
adjunkt där, en tjänst som han behöll fram till sin pensionering 1958. Man skul-
le kunnat tro att Nordén efter dessa karriärmässiga krumsprång och en missad 
akademisk karriär skulle ha tappat hågen för vidare arkeologisk forskning. Så 
var ingalunda fallet. Han förblev en såväl entusiastisk som entusiasmerande 
forskare, med en obändig energi att gå vidare med nya projekt. Dessa utförde 
Arthur Nordén under sommarferierna, vid sidan om en såväl mycket krävande 
som uppskattad lärargärning. 

Redan under 1910-talet hade Nordén startat egna arkeologiska undersök-
ningar i Bråbygden, i flera fall i samarbete med arkeologen Bror Schnittger. Så 
var fallet med en av de lokaler som särskilt förknippas med hans namn, nämli-
gen Ringstad, belägen på Norrköpingsåsen nordväst om staden. Efter att Nils 
Åberg först undersökt några gravar på platsen, påbörjade Schnittger och 
Nordén utgrävningar 1917–18, vilka den senare själv fullföljde åren 1925–28, 
efter att Schnittger gått bort 1924. Vid Ringstad påträffades förutom ett omfat-
tande gravfält två stora komplex med hustomtningar och även spår efter en 
träbefästning. Dateringarna hade sin tyngdpunkt till romersk järnålder och 
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Arthur Nordén i arbete vid utgrävning av fornminnesområdet Ringstad vid Norrköping. ATA.
folkvandringstid, varefter det sker en nedgång i såväl antalet gravar som be-
byggelseintensitet, något som Nordén ville sätta i samband med krigiska ske-
enden, som också kunde förklara de fornborgar som har uppförts längs Kol-
mårdsbranten, några kilometer norrut. 

Undersökningsresultaten från Ringstad och flera andra platser redovisas i 
den omfattande volymen Östergötlands järnålder I, utgiven 1929. Nordén 
återvänder här till sitt stora intresse för att knyta sagor och sägentradition till 
arkeologiska platser. Även om tyngdpunkten i boken vilar på resultat från 
Norrköpingsbygden, hämtade från Nordéns egna undersökningar, så har den 
ett betydligt bredare anslag än så. Redovisningen av material och tolkningar är 
ofta föredömliga, medan de omfattande och ibland mycket detaljerade kopp-
lingarna till sagomaterialet kan framstå som vågade för en nutida läsare. En av 
de forntida händelser som Nordén lade mycket forskarmöda och kraft på att 
studera gäller det s.k. Bråvalla slag. Det är en mytisk forntida drabbning, som 
enligt den isländska Hervararsagan och Saxos danska historia ägde rum mellan 
på ena sidan svear och västgötar under Sigurd Ring och på andra sidan daner 
och östgötar under dennes morbror Harald Hildetand. Bråvallaslaget, som av 
vissa förläggs helt till sagornas och myternas värld men lika väl skulle kunna 
ha en autentisk kärna, var enligt Nordén intimt förknippat med lämningarna i 
denna trakt, inte minst med Ringstad. 

I del I av Östergötlands järnålder nämner Nordén också kort några fornläm-
ningar vid Bodaviken på norra stranden av Bråviken, upptäckta tidigare på 
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1920-talet av den i fornminnessammanhang mycket aktive folkskolläraren 
Torsten Engström. De blev nu föremål för Nordéns utgrävningar, och i den 
andra volymen av Östergötlands järnålder (del I:2) från 1938 presenteras re-
sultaten. I en av de undersökta husgrunderna fann Nordén en s.k. guldgubbe, 
ett guldbleck från folkvandringstid med religiöst eller mytologiskt motiv, en-
ligt tolkningen invid högsätet i en hallbyggnad. Fyndplatsen vid Boda tolkar 
Nordén som en föregångare till det medeltida Svintuna, beläget norr därom, en 
plats med viktig roll för den gamla Eriksgatan. Nordén tillhörde de forskare 
som ville se ordet swin, i bemärkelsen ’upptorkat eller grunt ställe vid strand’, 
som grunden för ordet svear. Han utvecklar detta i en artikel i Fornvännen
1931 med titeln »Sverigenamnet och Enköpingsbygden», där en av de platser 
som ansetts särskilt viktig för tolkningen av swin i denna bemärkelse behand-
las, nämligen Svinnegarn i Uppland. 

Volym I:2 av Östergötlands järnålder, vilken som numreringen antyder var 
tänkt att följas av flera, ägnas annars främst åt landskapets fornborgar. Dryga 
100 borgar återges, var och en med uppmätningar och beskrivningar och i flera 
fall också med foton. 15 borgar hade varit föremål för mer eller mindre omfat-
tande undersökningar, och baserat på fyndmaterialet daterar Nordén borgarna 
till i första hand folkvandringstid. Han behandlar även det s.k. Götavirke, två 
vallar av jord och sten som löper i nordsydlig riktning i Västra Husby socken, 
vilka tolkas som försvarsvallar byggda för Östergötlands försvar under folk-
vandrings- och vendeltid, framför allt mot infall från svearna. Namnet Göta-
virke myntade Nordén med inspiration från det mera kända Danevirke.

Arthur Nordén var en forskare och skribent med mycket breda register. För-
utom sin omfattande arkeologiska och lokalhistoriska produktion hann han 
även med att skriva teaterhistoria, bl.a. två band om närmare 600 sidor om 
Norrköpings äldre teatrar, och även skolhistoria, det senare i form av volymen 
Jacob-Vasa realskola 300 år (1961), en historik över den skola där han verkade 
under merparten av sitt yrkesliv. Ända in på 1960-talet fortsatte han att ge ut 
arkeologiska och antikvariska skrifter, varav artikeln i Fornvännen 1961, 
»Sparlösa och Kälvesten, våra äldsta historiska runinskrifter», blev en av de 
sista. Samma år gav han också ut den populära skriften Sägen och fornminne i 
Fiskebybygden, där han en sista gång återvänder till sitt stora intresse – att 
kombinera saga och sägen med de arkeologiska fynden från hembygden. 

Arthur Nordén gifte sig 1922 i Stockholm med Disa Gunhild Ingeborg 
Janzon (1890–1977), som överlevde honom med mer än ett decennium. Till-
sammans hade de dottern Monica, gift Rapaport (1925–64), som sorgligt nog 
gick bort redan året före sin far Arthur. 
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