
Intresserad av historia? Gå med i 
De skånska landskapens historiska 
och arkeologiska förening och få:

Historisk tidskrift för Skåne, 
Halland och Blekinge



Idag är intresset stort för de tidigare 
danska landskapen Skåne, Halland 
och Blekinge som har ett rikt och 

säreget förflutet. I över hundra år har 
deras fascinerande historia uppmärk
sammats av De skånska landskapens 
historiska och arkeologiska förening.
Föreningens tidskrift, Ale, har som 
främsta syfte att presentera aktuell 
forskning rörande de tre landskapens 
historia, arkeologi och närbesläktade 
ämnen. I tidskriften har genom åren 
ledande forskare publicerat sig i läs
vänliga former för en större läsekrets.
Tidskriften innehåller initierade artiklar 
inom ett brett spektrum av ämnen 

såsom förhistorisk arkeologi, medel
tids arkeologi, historia, etnologi, 
konstvetenskap, arkitektur, ort
namns forskning och kulturgeografi. 
Förutom huvudartiklarna kan man 
i vår populära avdelning ”Aktuellt 
om antikvariskt” ta del av kortfat
tade rapporter från aktuella utgräv
ningar skrivna av aktiva arkeologer 
i fält.

De skånska landskapens historiska 
och arkeologiska förening 
bildades redan 1866. En av initiativ
tagarna var dåvarande historie
docenten Martin Weibull i Lund. 



Under hans ledning gav för
eningen ut en rad skriftserier 
som snabbt blev klassiker och 
efterfrågas än idag: Samlingar 
till Skånes historia, fornkunskap 
och beskrifning (1869–74) och 
Skånska samlingar (1894–97) för 
att nämna ett par. Föreningen 
gav mellan 1901 och 1921 ut 
Historisk tidskrift för Skåneland, 
som bland annat innehåller ban
brytande bidrag till Skånes och 
Skandinaviens historia av brö
derna Lauritz och Curt Weibull, 
söner till Martin Weibull.

Längst till vänster  
ornerat yxskaft  
funnet vid Tågerup. 
Till höger bildsten 
från Hunnestads
monumentet. 
Nederst Karlskrona 
1788, av Charles 
Pierre Claret de 
Fleurieu.



Detta ger 
medlemskapet:
«Tidskriften Ale. Historisk tidskrift
för Skåne, Halland och Blekinge.
Varje nummer innehåller ett antal
populärvetenskap liga artiklar med ut
gångspunkt i de tre landskapens historia.
«Vid föreningens årsmöte presenteras
intressanta aspekter på landskapens
historia av en inbjuden forskare.
«Varje höst genomförs en heldagsexkur
sion till någon del av regionen. Guider är
alltid någon av områdets främsta experter.
«Möjlighet att förvärva äldre årgångar
av Ale.

Extra erbjudande till 
nya medlemmar!
«Den som betalar årsavgiften för 2021
erhåller utan extra kostnad det speciellt
påkostade nummer av Ale som gavs ut
som nummer 4 1998. Det innehåller en
unik redovisning i text och bild av Skånes,
Hallands och Blekinges officiella vapen
bilder. De presenteras av en av landets
ledande heraldiska experter, fil. dr Jan
Raneke.

Medlemsavgift: 250 kr/år 

Betala till Plusgiro 24 68 312 
eller via Swish 123 333 87 79 

De skånska landskapens historiska 
och arkeologiska förening 

www.tidskriftenale.nu

Till höger Kristian II från 
ett samtida träsnitt.
På broschyrens framsida
en husar från Kronprinsens 
husarregemente hämtad 
från planschsamlingen 
Kongl. svenska arméens  
uniformer, 1825. I bak
grunden Matthaeus  
Seutters karta Descriptio 
Nova et Accurata Scaniae 
Blekingia et Hallandiae 
från 1740.


