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Till Konungen. 

Genom nådig remiss den 29 september 1911 har Eders Kungl. 
Maj:t infordrat Akademiens yttrande med anledning af 1911 års 
Riksdags skrifvelse angående utredning af frågan om ordnande af 
fornminnesvården i riket. Akademien, som redan tidigare upp
dragit åt några sina ledamöter att med biträde af Akademiens 
tjänstemiln utarbeta förslag till ny författning rörande fornminnes
vården, har från dessa kommitterade, hvilkas uppgift efter utlå
tandet af berörda riksdagsskrivelse blifvit i viss mån vidgad, 
mottagit förslag i ämnet jämte därvid fogadt motiverande ytt
rande; och anhåller Akademien att med anledning af nådiga re
missen få till Eders Kungl. Maj:t öfverlämna samma förslag och 
yttrande för att komma under öfvervägande vid den omarbetning 
af författningen Eders Kungl. Maj:t kan komma att med föranle-
dnnde af Riksdagens skrifvelse låta verkställa, därvid Akade
mien, som i det läge, hvari frågan numera kommit, finner sig 
sakna anledning att ingå i granskning af de föreslagna stadgarnas 
affattning. tillåter sig att i största korthet angifva Akademiens 
uppfattning i vissa uti förslaget berörda frågor af principiell natur. 

Den i § 2 mom. 2 angifna utsträckning af fornminnesvården 
till naturföremål, vid hvilka åldriga sägner eller bruk äro fästa, 
finner Akademien riktig. 1 fråga om skyldigheten att hembjuda 
fynd anser Akademien, i likhet med kommitterade, denna skyldig
het väsentligen höra vara sä begränsad, som gällande författning 



bestämmer eller till föremål som helt eller delvis äro af guld eller 
silfver. En utsträckning af denna skyldighet utöfver denna gräns 
skulle af den allmänna meningen icke uppfattas såsom berättigad 
och en sådan föreskrift skulle därför antingen blifva en död hok-
staf eller, om den skulle hlifva effektiv, föranleda ett ständigt in
gripande från åtalsmyndigheternas sida, hvilket vore allt annat än 
önskvärdt. Med stigande intresse hos allmänheten för fornfyndens 
bevarande och ökad uppskattning af statsmuseernas betydelse för 
fornkunskapen och fornminnesvården skola enligt Akademiens 
tanke utan dylikt tvång statens samlingar kunna med sig förena 
sådana fynd, som för dem äro af verklig betydelse. 

Beträffande borttagande af fasta fornlämningar ansluter sig 
Akademien till, hvad kommitterade i § 8 mom. 2 föreslagit an
gående kostnaden för undersökning af fornlämning, som blifvit 
ifrågasatt att borttagas, samt i § 9 angående sättet att förfara, 
när fornminne heröres af ett till utförande ifrågasatt allmänt ar
bete. Akademien instämmer jämväl i kommitterades uppfattning, 
att, där en fornlämning må anses vara särskildt märklig och där
för omistlig, det må vara det allmänna öppet att genom expro
priation inlösa densamma; och hemställer därför Akademien att 
vid utarbetande af ny expiopriationslagstiftning denna fråga må 
vinna behörigt beaktande. Föreskriften i § 5 mom. '.i, angående rätt 
för Akademien att till andra offentliga samlingar aflåta vid under
sökning af fasta fornlämningar gjorda fynd, finner Akademien 
lämplig såsom uttryck för det naturliga sambandet mellan statens 
museum och öfriga offentliga samlingar i landet af detta slag. 

Vidkommande påföljden för öfvcrträdelser af de till fornmin-
nens bevarande gifna föreskrifter anser Akademien, lika med kom
mitterade, en skärpning af straffet till fängelse vara under särskildt 
försvårande omständigheter påkallad, liksom också Akademien 
delar kommitterades mening, att den, som tillhandlar sig föremål 
af beskaffenhet att höra till inlösen hemhjiidas, när han handlat 
i samråd med hittaren eller eljes med vetskap om det, olagliga i 
transaktionen, också bör vara underkastad straffpåföljd. 

Akademien anser den omvårdnad, som från fornminnessyn-
pnnkt nu ägnas kyrkor och där förvarade föremål, lämpligen böra 
utsträckas till profanbyggnader af kulturhistorisk betydelse, äfven 
där dessa icke kunna räknas till fornlämningar, jämte där för
varade föremål, och finner därför önskligt att dessa hlifva under 
former, som kunna finnas lämpliga, underkastade uppsikt och kon
troll. Detta dock endast såvida byggnaden är af publik natur 



och stär under statens eller annan offentlig myndighets vård. Att 
söka utsträcka denna uppsikt och kontroll till byggnader eller 
föremål i enskild ägo anser Akademien icke vara förenligt med 
den i vårt land rådande uppfattningen af äganderätten och ägarens 
frihet att förfoga öfver hvad som tillhör honom. 

Beträffande särskildt kyrkorna finner Akademien den i § 13 
mom. 3 intagna föreskriften om en förberedande undersökning, 
innan beslut fattas om ny kyrkas uppförande, vara välbetänkt. 
Därest ny kyrka uppföres och den gamla kyrkan icke finnes höra 
för statens räkning öfvertagas, synes det böra åligga församlingen 
att genom lämpliga åtgärder sörja för att icke den öfvergifna 
kyrkan kommer att kvarstå i ett skick, som är ägnadt att väcka 
anstöt. 

Slutligen vill Akademien för sin del tillstyrka förslaget i hvad 
det innefattar befogenhet för Riksantikvarien att vidtaga vissa 
åtgärder, hvilka nu ankomma på Akademien. Denna anordning 
är ägnad att befordra den skyndsamhet vid behandlingen af dessa 
ärenden, hvilken helt naturligt är önskvärd, men nu icke alltid 
kunnat iakttagas. Stockholm den 3 september 1912. 

Underdånigst 

Ivar Afzelius. 
Emil Ekhoff. 



Till Kungl. Vitterhets- Historie- och 
Antikvitets-Akademien. 

Enligt de af Kungl. Maj:t fastställda statuterna äger Aka
demien att utöfva högsta tillsynen öfver landets fornminnen. 
Akademien har ocksä under årtionden sökt verka för att minnena 
från gångna tider i så stor utsträckning som möjligt blifvit beva
rade orubbade åt eftervärlden. Så småningom har det härunder 
vid tolkningen af 1867 års förordning utbildat sig en praxis, som 
i stort sedt kan sägas hafva följt med de förändringar af grund
satserna för fornminnesvården, hvilka efter hand utvecklat sig, och 
långt innan de motioner framställdes i Riksdagen, hvilka föranledde 
liiksdagens till Akademien remitterade skrifvelse, har Akademien 
varit betänkt på att kodifiera denna under årens lopp utbildade 
och häfdvunna praxis. Men, då Riksdagen utan alt vilja angifva några 
grundlinjer uttalat, att en ny lagstiftning ej vore ohehöflig, torde 
det ej vara skäl att inskränka sig endast till en kodifiering af den 
praxis, som 1867 års förordning möjliggjort, utan riktigast, att 
taga steget fullt ut och angifva, hvad den nu rådande uppfatt
ningen kräfver af en modern lagstiftning i fornminnesvård i dess 
vidsträcktaste betydelse. 

Fornminnesvården lik all öfrig verksamhet i vår tid har be
nägenhet att specialisera sig, uppdela sig i mindre verksamhets
områden, hvilket väl är mindre att undra på, då dess intresse-
sfer alltjämt vidgas på grund af det alltjämt stigande intresset 
för minnena från svunna tider. Det blir därför allt mer och mer 
omöjligt för en person att såsom i första handen sakkunnig kunna 
handlägga mål frän alla delar af fornminnesvärdens så vidtom-
fattande fält. Öfverallt i de mer framskridna europeiska staterna 
har man redan organiserat sig eller håller man för närvarande på 



att organisera sig i förhållande härtill, och äfven vårt land behöf-
ver i hög grad en utsträckt specialiserad fornrninnesvård. 

Just den grupp af föremål, som i de stora kulturstaterna nn 
äro det allmänna intressets skötebarn, de profana byggnaderna af 
konst- och kulturhistoriskt värde, de falla helt utom den ram, som 
1867 års förordning uppdrager, och dock äro dessa byggnaders 
bevarande af en synnerligen stor betydelse. Hvad våra förfader 
tänkt och utfört bäst i skrift, i toner, målning eller skulptur, det 
bevara vi som våra dyrbaraste skatter, men livad de utfört som 
bäst inom profanarkitekturen och konsthandtverket, det lämna vi 
utan något som hälst skydd, och dock äro just dessa minnes
märken framför allt utsatta för fara att förstöras genom deras 
ständiga kontakt med det praktiska lifvets kraf. 

Öfriga minnesmärken från svunna kulturepoker äro ej mindre 
i behof af skydd och vård än hyggnaderna, och öfverallt i utlandet 
har man insett detta, och offrar ej obetydliga medel för detta 
ändamål. För vidmakthållande af hvalf- och väggmålningar i kyrkor 
(kalkmalerier) och kyrkoinventarier offrar Danmark, som endast 
har hälften af Sveriges folkmängd, af offentliga medel mer än 
12,000 kronor årligen. I svenska statens hudget finnes ingen mot
svarande årlig utgiftspost upptagen, och dock äro en stor del af 
våra kyrkor lika rika om ej rikare än de danska på kulturminnes-
märkeii, väl förtjänta att tillvaratagas. 

Nödvändigt är det därför, att staten under sitt skydd tager i 
sä vidsträckt mån som möjligt alla dessa minnesmärken från för
gångna tider, under förutsättning att de äro af den betydelse, att 
deras bevarande hör anses vara ett allmänt intresse, oberoende 
om de härleda sig från senare kulturepoker, frän medeltiden eller 
förhistorisk tid, fasta lika väl som rörliga föremål, hvilka alla, de 
må nu hänföras till de hildande konsterna, till arkitekturen eller 
till handtverket med ett gemensamt namn kunna betecknas som 
kulturminnesmärken. Fornminnesvården skulle staten således ut
sträcka till en kulturminnesvård. 

Efter det material denna kulturminnesvård har att arbeta med. 
uppdelas den pä helt naturligt sätt i trenne grupper: 1) den för
historiska, 2) gruppen med rörliga föremål yngre än hednatiden 
samt 3) hyggnadsgruppen. Dessa grupper höra motsvaras af livar 
sin afdelning i den blifvande lagen om kulturminnesvård. Där 
det i de två senare afdelningarna framställes förslag för utvidg
ning af kulturminnesvårdens intressesfer ntöfver 1867 års för
ordning, hafva vi endast i stora drag och utan att ingå i någon 



som hälst detaljbehandling kunnat angitva de önskvärda rikt
linjerna för en kommande lagstiftning. För att kunna ingå i någon 
mer detaljerad behandling kräfves en mångsidigare belysning af 
frågorna än den en kommitté af uteslutande kulturhistoriska fack
män kan gifva. 

Första afdelningen borde således omfatta endast förhistorisk 
tid, men det bär bilagda lagförslaget innesluter bestämmelser om 
fynd i allmänhet och således äfven om fynd från senare tider än 
hednatiden, samt därjämte föreskrifter om ruiner från medeltiden 
och senare tid. 

Förslaget är affattadt i paragrafform, men dessa paragrafer 
göra ingalunda anspråk på att vara slutgiltigt formulerade. Vid 
utarbetandet af förslaget ha sträfvandena gått ut på att tillgodose 
de kraf, som de senaste årtiondenas erfarenhet och vetenskapens 
utveckling gifvit vid handen, hvarjämte till förmån för fornminnes-
intresset införts tillämpning af den allt mer framträdande rättsä-
skådning, att när den enskildes och det allmännas intresse stå i 
strid med hvarandra det förra får vika. 

Såsom motivering för en del viktigare ändringar få vi i kort
het anföra följande. 

Förordningen af den 29 november 1867 och de till denna fo
gade tillägg syssla hufvudsakligen med skyddandet af de mate
riella minnesmärkena af förgångna tider. Under de senare år
tiondena har emellertid uppmärksamheten i synnerligen hög grad 
blifvit riktad på det förhållande, att äfven mycket af våra för
fäders andliga egendom ännu kan räddas undan förintelsen. Man 
har nämligen konstaterat det sakförhållande, att hos företrädesvis 
allmogen kvarlefver eller har ända intill det sista kvarlefvat åskåd
ningssätt och föreställningar, som från generation till generation 
fortplantats ända ifrån kulturens allra mest primitiva stadier. 
Mån sådana som Dybeck, Säve, Hyltén-Cavallius, Djurclou m. fl. 
hafva nog i viss mån haft ögonen öppna för dessa sakförhållanden, 
men det är först under de senare årtiondena, framför allt genom 
engelska vetenskapsmäns forskningar, som detta kulturhistoriska 
material blifvit på ett fullt vetenskapligt sätt hearbetadt, och har 
därigenom blifvit fastslaget dess ofantliga betydelse för förståendet 
af folkens utvecklingshistoria. Dessa kvarlefvor försvinna d.ock 
snabbt äfven hos oss, allt för snabbt. Industrialismen i hela dess 
omfattning och folkupplysningen i ett visst skede äro de makter, 
som nedrifva dessa minnesmärken, de kunna ej genom något lag
hud skyddas. 
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Men dä urgamla åskådningar eller bruk äro fastade vid något 
naturföremål såsom vid heliga träd, boträd, heliga källor (offer
källor) eller dylikt, eller urgamla sägner äro anknutna till vissa 
stenar (t. ex. att en viss sten vid återkommande tillfällen höjer 
sig upp på guldpelare m. m.), så har det synts lämpligt, att dessa 
i materiellt afseende i allmänhet ganska värdelösa föremål måtte 
komma under lagens skydd. De äro därför införda under lag
förslagets paragraf 2. Då dessa föremål till det yttre föga eller 
intet skilja sig från dylika i deras omgifning, vore det praktiskt, 
att sagda föremål, i den män sådant kan ske, försågos med an-
slagstaflor, som angäfve, att de äro af lagen skyddade minnesmaren. 

Af de föremål, som genom denna utvidgning af fornminnes-
vårdens intressesfer skulle dragas in under den blifvande lagens 
hägn, sammanfalla till äfventyrs några med en del, som genom 
lagen angående naturminnesmärkens fredande af den 25 juni 1909 
måhända redan äro ställda under lagligt skydd, men, då det en
dast är i några enstaka punkter de båda lagarnas områden kunna 
komma att täcka hvarandra, hör detta ej på något sätt kunna 
hindrande inverka på nu föreliggande lagförslag. 

En del af de fornlämningar, som i paragraf 2 omtalas, äro af den 
natur, att de ofta nog numera kunna vara i större eller mindre 
grad betäckta af jord; sådana fornlämningar äro boplatser, kult
platser, offerplatser m. ni., under det andra fornlämningar, såsom 
grafvar, understundom äro nedgräfda i jorden, utan att något märke 
är satt att beteckna platsen eller åtminstone numera å denna 
finnes kvar. Dessa fornlämningar anträffas själffallct endast till
fälligtvis under jordarbeten, och äro grafvar af denna beskaffenhet, 
hvad innehållets vikt och betydelse beträffar, fullt att jämnställa 
med sädana grafvar, som på något sätt äro betecknade ofvan jord. 
Bo-, kult- och offerplatser redan tidigt betäckta af jord eller af 
mossbildning äro sannolikt af större betydelse än de, som måhända 
legat blottade intill nu och således under längre tid varit utsatta 
för möjligheten af störande påverkning. Det är därför af största 
betydelse, att, när dylika fornlämningar anträffas, anmälan därom 
göres och arbetet genast afhrytes, till dess platsen af sakkunniga 
blifvit undersökt. 

Dylik anmälningsskyldighet är redan i nu gällande förordning 
föreskrifven, när det gäller grafvar och, då dessa fornlämningar 
utan jämförelse äro de talrikaste — de torde kunna räknas i hund
raden när öfriga här åsyftade fornlämningar räknas i enheter — så 
torde den nu föreslagna utvidgningen ej verka i någon märkbar 
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grad betungande, men i vetenskapligt afseende vara af allra största 
värde. 

Den allmänna uppfattningen af fornlämningarnas vikt och be
tydelse har sedan 1867 undergått en betydande förändring, i det 
att de allt mer och mer uppskattats till sitt verkliga kulturhisto
riska värde, och fornminnesvården har hlifvit ett intresse, för 
hvilket staten gör allt större uppoffringar. Det kan därför ej 
anses annat än olämpligt, att vid utförande af offentliga ar
beten Akademiens rätt att bestämma öfver fornlämningar helt 
och hållet dispenseras. såsom förhållandet är enligt nu gällande 
förordning. Det har visserligen någon gång lyckats att genom ett 
personligt samarbete mellan den fornminuesvärdande myndigheten 
och den arhetsutförande på frivillighetens väg åvägabringa över
enskommelser, som skydda en hotad fornlämning, men det prin
cipiellt riktigaste vore att, såsom i förslagets paragraf 9 föreslås, 
Akademien sattes i tillfälle att uttala sig om hotad fornlämning, 
innan det offentliga arbetets plan fastställdes, och att, när Aka
demien och det offentliga arbetsföretagets ledning ej kunde enas 
om behandlingen af ett fornminne, d. v. s. då tvänne offentliga 
intressen stode i strid mot hvarandra, åtgörandet af frågan lades 
hos Kungl. Maj:t. 

Då det numera enligt den allmänna uppfattningen finnes vissa 
fornlämningar, som äro af den betydelse för hela landet, att de 
måste anses vara omistliga, är det nödvändigt, att det linnes ett 
medel att tillgripa för alt rädda ett sådant hotadt fornminne, om 
öfriga bestämmelser i delta förslag till äfventyrs skulle visa sig 
vara otillräckliga. Ett sådant medel är expropriation och hörde 
Akademien äga rätt att hos Kungl. Maj:t föreslå expropriation af 
ett med undergång hotadt omistligt fornminne jämte så mycket af 
den kringliggande jorden, som anses nödvändigt för dess effektiva 
skydd. 

Benägenheten att bilda smärre samhällen i närheten af större 
städer har pa elt alldeles ej fördelaktigt sätt återverkat på våra 
fornminnen. Mer än en gång har det händt, att på de i regel 
mycket små tomter, i hvilka ett dylikt samhälles område är upp
delad!, fornlåniniiigar förekommit på ett sådant sätt, att det varit 
alldeles omöjligt att, förrän det där belägna fornminnet hlifvit bort
taget, använda tomten till det ändamål, för hvilket den inköpts. 
För att om möjligt förekomma dylika situationer har föreslagits, 
att, om tomt af nu omtalad art hlifvit försaid, utan att köparen 
meddelats, att fornlämning förefanns, ehuru säljaren hört äga 
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kännedom om fornlämningens tillvaro, hör köpet återgå, om kö
paren så fordrar. Men, då detta stadgande mera torde höra 
hemma i lagen om köp än i denna lag, vore önskligt, om något 
stadgande i den här angifna riktningen kunde i lagen om köp inflyta. 

Medgifver Akademien, att en fornlämning efter ansökan af 
jordens ägare eller innchafvare må borttagas, sedan den hlifvil 
undersökt, förefaller det endast rimligt, att jordens ägare eller 
innehafvare, som säkerligen gjort ansökan om fornlämningens bort
tagande, emedan han därigenom skulle vinna någon direkt fördel, 
äfven i skälig mån deltager i kostnaden för undersökningen. Han 
blir ju befriad från ett servitut, som det allmänna intresset lagt 
på hans jord, och att han då något bidrager till. att det allmännas 
uppoffring till förmån för hans enskilda intresse hlir så ringa som 
möjligt, förefaller vara uteslutande rättvist. Om fornminnet ge
nom undersökning visat sig vara af så omistlig natur, att Aka
demien ej kan medgifva fornminnets borttagande, hörde det åligga 
Akademien att ersätta jordens ägare eller innehafvare för den 
hjälp, han vid undersökningen eventuellt har lämnat, emedan han 
ju under sådant förhållande ej haft någon fördel af den företagna 
undersökningen, som då endast varit till gagn för det allmänna. 

Stadgandet om hembud af i jorden etc. funna föremål af guld 
eller silfver är så till vida ofullständigt, att det ej lämnar före
skrift om, huru förfaras skall, då t. ex. föremålet till äfventyrs är 
gjordt af en legering af 45 ",'„ guld och 55 % koppar, eller om 
föremålet är sammansatt af guld och annat ämne. hvarvid guldet 
utgör den mindre delen. Till undvikande af hvarje missförstånd 
och för att rädda ett större antal föremål har därför föreslagits, 
att utvidga hemhudsskyldigheten till alla i jorden etc. funna före
mål, som helt eller delvis äro af guld eller silfver. 

Vid förarbetena till nu framlagda förslag hafva vid flera till
fällen diskuterats, huruvida ej det rationellaste vore, att alla jord-
funna föremål af kulturhistoriskt intresse — hvilket i praktiken 
väl skulle betyda alla i jorden funna föremål, då man ej kan till
erkänna flertalet af hittare det omdöme, att de kunna afgöra, om 
det funna kan vara af intresse eller ej — skulle hemhjiidas staten 
eller åtminstone anmälas, på det att vederbörande myndighet 
måtte blifva i tillfälle att afgöra, om det skulle stanna i statens 
historiska museum eller erbjudas något provinsmnseum af de even
tuellt statsunderstödda till inlösen. Verkningarna af ett sådant 
stadgande är svårt att beräkna, och livar och en torde ej komma 
längre än till subjektiva förmodanden. 
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I Österrike har en specialkommission i det österrikiska Herren-
haus framlagt lagförslag, hvari anmälningsskyldighet af funna före
mål ålagts såväl hittaren som jordägaren. I Frankrike har lika
ledes ett lagförslag under 1911 behandlats, i hvilket år intaget 
anmälningsskyldighet för alla funna föremål af kulturhistoriskt in
tresse. Föremålen behandlas olika, allteftersom de äro funna i 
jord tillhörig offentlig eller enskild ägare. I Norge, där i lag an
mälningsskyldighet påbjudits för alla funna föremål, hvilken lag ut
färdats 1905, säger man sig ej hafva märkt någon som helst ändring 
vare sig i frekvensen af inkommande fynd eller med afseende å prisen. 
I Danmark förefinnes ingen hemhudsskyldighet, och likväl torde i intet 
land de förhistoriska fynden hlifvit hättre tillvaratagna än just där. 
Skulle emellertid ett dylikt påbud införas i svensk lag och skulle 
verkningarna häraf i någon mån motsvara förslagsställarnes för
hoppningar, räcka de arbetskrafter ej till, hvilka Akademien för 
närvarande har till sitt förfogande. 

Dessutom hör framhållas, att, åtminstone under tiden mellan 
1828 års plakat och till dess nu gällande bestämmelser trädde i 
kraft, fans ej blott anmälningsskyldighet utan hemhudsskyldighet 
för allt af antikvariskt intresse, som hittades i svensk jord. Helt 
säkert verkade denna hemhudsskyldighet ej till de arkeologiska 
intressenas fördel, eftersom den för liera årtionden sedan borttogs. 

En annan sida af saken är, huruvida det i själfva verket skullo 
lända de antikvariska intressena till fördel att helt afstänga eller 
åtminstone göra det synnerligen besvärligt för enskilda att kunna 
bilda fornsakssamlingar. Det enskilda samlarintresset har onek
ligen hitintills i ej ringa grad bidragit till att sprida intresse i vida 
kretsar för kulturhistorisk forskning, på samma gång som det 
undan förstörelse räddat ofantligt mycket och däribland många af 
de mest värdefulla fynd, som vi nu äga. Ovisst torde äfven vara, om 
de i detta lagförslag införda Riksantikvariens ombud skulle i dessa 
hänseenden kunna komma alt utveckla samma energi och arbets
intensitet som en för sin sak intresserad samlare. 

I de fall, där hittaren enligt lag är skyldig att hembjuda ett 
funnet föremål till staten, ligger en stor fara för effektiviteten af 
detta laghud däri, att, om hittaren försäljer det hemhudspliktiga 
föremålet till annan person under sådana förhållanden, att denne 
kan anses vara i god tro, köparen går fri från laga ansvar. Ännu 
betänkligare är, att, äfven om köparen ej är i god tro, han likväl 
ej kan straffas enligt den tolkning nu gällande förordning fått. 
Utgångspunkten för hittarens hemhudsskyldighet torde väl numera 
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få anses vara den, att det funna är af vikt för det allmänna, och 
att därför hans fria dispositionsrätt af hittegodset inskränkes, om 
ock lagen tillförsäkrar honom god betalning för fyndet. Men är 
hittegodset af intresse för det allmänna, när det befinner sig i 
hittarens hand, är det väl det äfven, om annan person innehar 
det, hvarför rätteligen hittarens hemhudsskyldighet hör öfverföras 
på innehafvaren. 

Då penningvärdet betydligt sjunkit sedan 1867, och då forn
lämningarna numera pä helt annat sätt hotas af merkantila och 
industriella företag med sä stora kapital till sitt förfogande, att, 
äfven om böterna äro ganska afsevärda, ett sådant företag kan 
anse det vara för sig fördelaktigt att borttaga fornlänmingen och 
betala böterna, så har föreslagits, dels att böterna för förseelse 
mot lagen skulle betydligt höjas*), dels att vid försvårande fall 
äfven fängelsestraff skulle kunna ådömas. Samma straff borde 
äfven kunna tillämpas mot personer, som på egen eller annans 
mark utplundra grafvar för att direkt försälja grafgodset och där
igenom bereda sig vinning. Önskligt vore, om åtminstone de, 
som uppköpa dylikt grafgods till återförsäljning, kunde ställas till 
laga ansvar. 

* * 

Andra afdelningen i lagförslaget behandlar rörliga föremål yngre 
än hednatiden och af den kulturhistoriska betydelse, alt deras be
varande bör anses vara ett allmänt intresse. I nu gällande forn-
minnesförordning äro föremålen af denna art, som befinnas i kyr
korna, skyddade, och är i bifogade i paragrafform affattade lag
förslag §§ 15 och 16 ytterligare åtgärder föreslagna till deras be
tryggande. 

Paragraf 15 är, hvad de uppräknade föremålen beträffar, något 
utförligare än förut framför allt med afseende på textilföremål. 
Erfarenheten har nämligen gifvit vid handen, att våra kyrkor 
understundom äro i besittning af ytterst värdefulla tcxtilalster, 
ofta nog i följd af oförständ och likgiltighet utsatta för synnerlig 
vanvård. Vidare är i lagförslaget infördt senaste af Kungl. Maj:t 
utfärdade förordning afsedd att förhindra otillbörlig afsöndring 
från kyrka af rörligt gods. 

De föremål, förvarade i kyrka eller med kyrka sammanbyggd! 
grafkor, hvilka tillhöra nu lefvande person eller släkt, intaga i 

*) Till hvilket belopp halva vi ej velat yttra oss om. 
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rättsligt afseende onekligen en egendomlig ställning. Dylika före
mål hafva i regel kommit till kyrka eller grafkor i samhand med 
någon persons begrafning oeh hafva lämnats där i afsikt att de 
för evärdliga tider skulle minna om den person, som hegrafts. 
Synnerligen ofta torde det hafva inträffat, att dylika föremål un
der flera generationer ej hlifvit på något sätt vårdade af dem, som 
härstamma från den aflidne. Däremot måste man anse, att för
samlingen, som står i ansvar för kyrkan, äfven i viss mån är an
svarig för det, som inom hennes kyrka finnes inrymdt, och. da 
dessa föremål ej så sällan torde hafva bidragit att gifva åt kyrkan 
en viss prägel, kan det väl näppeligen anses olämpligt att försam
lingen får något att säga om dem, då hon länge hyst dem i sin 
kyrka. Därför är föreslaget, att dylika föremål ej skulle la från 
kyrkan allågsnas utan medgifvande af såväl ägaren som försam
lingen och Akademien. Härigenom är jämväl förehyggdt, att för
samlingen utan vidare frän kyrkan aflägsnar dylika föremål, hvilket 
säkerligen mer än en gång skett. 

Öfriga ändringar och tillägg äro hufvudsakligen endast kodi-
fiering af häfdvunnen praxis. 

För det allmänna medvetandet står det likväl sedan länge 
klart, att alla kulturhistoriska föremål af ofvan omtalade betydelse 
höra vara i möjligaste män skyddade, oheroende hvar de helinna sig. 
Når staten erkänt hehof af skydd, då det gäller de kyrkliga före
målen, fordrar konsekvensen, att detta skydd utsträckes äfven 
lill profana föremål af sagda hetydelse, ty det är ju ej den om
ständigheten, att de förvaras i kyrka, som gifver dem kultur
historiskt värde. Alla dylika föremål af här omtalade heskaffenhet 
höra därför, när de befinna sig i statens ägo eller tillhöra kom
muner, församlingar, landsting, universitet och akademier d. v. s. 
i offentlig ägo, vara underkastade hestämmelser, som så vidt gör
ligt trygga deras heständ. Förteckningar böra upprättas öfver 
dem, hvilka förteckningar skola af Kungl. Maj:t godkännas. På 
dessa förteckningar upptagna föremål få sedermera ej till annan 
lokal förflyttas, renoveras eller restaureras, försäljas eller från 
hefintlig inventarielista afföras utan medgifvande af vederbörande 
öfvervakande myndighet. Huru vid meningsskiljaktighet mellan 
innehafvaren och den vårdande myndigheten förfares, omnämnes 
senare. 

För alt fortast möjligt få en öfverhlick öfver antalet dylika 
föremål hörde respektive innehafvare åläggas att i samråd med 
en sakkunnig, som af den vårdande myndigheten godkänts, upp-
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rätta dylika förteckningar och dem till respektive värdande myndig
heter insända. Synnerligen lång tid torde ej åtgå för upprättandet af 
dessa provisoriska förteckningar, som skulle vara gällande intill 
dess från centralmyndigheten den officiella förteckningen hlifvit 
uppsatt ock af Kungl. Maj:t fastställd. 

Största svårigheten erbjuder naturligtvis de i privat ägo be
fintliga föremålen af den vikt och betydelse, att de böra räknas 
till nu ifrågavarande kategori. 

1 de allra flesta lagar angående dessa förhållanden har man 
ej vågat mot ägarens vilja ingripa i den enskildes fria disposi
tionsrätt öfver sin egendom. Det är, så vidt vi hafva oss be
kant, endast i Italien man gått så långt, att man, när ett konst
verk är af allra största betydelse, äfven mot ägarens vilja på
tvingat honom ej obetydliga inskränkningar i hans handlingsfrihet 
med afseende pä konstverket. 1 allmänhet nöjer man sig med 
att på öfvertygelsens väg söka förmå en ägare att frivilligt underkasta 
sig vissa inskränkningar. Såsom här nedan, när det gäller privat
byggnader, vidlyftigare utföres, torde det få anses lämpligt att er
bjuda den enskilde någon fördel, när han för det allmänna bästa 
uppmanas att underkasta sig begränsning af sin handlingsfrihet. 

Hvad det allmänna intresset sträfvar till är, att dylika i pri
vat ägo befintliga föremål ej pä något vis skadas eller förstöras. 
För att i möjligaste mån undvika detta är det därför nödvändigt, 
att den vårdande myndigheten ständigt hålles au niveau med, 
hvarest dessa föremål befinna sig, samt att de ej på ett för före
målen fördårfbringande sätt underkastas renovering eller restau
rering. 

Genom att efter anmälan lämna den vårdande myndigheten 
tillträde till det registrerade föremålet tillförsäkrar sig ägaren kon
troll att föremålet ej tager skada, där det förvaras, och därigenom, 
att den vårdande myndigheten måste förutsättas äga den största 
erfarenhet i renoverings- och restaureringsfrågor, vinner han att, 
när dylik åtgärd är af nöden, han då är tillförsäkrad att genom 
den anvisning den vårdande myndigheten afgiftsfritt gifver och 
genom dess öfvervakande af arbetets utförande föremålet tager 
minsta möjliga skada. Att föremålets Utslängd genom dessa åt
gärder ökas liksom att härigenom dess kommande värde höjes är 
onekligt. Uteslutande till föremålets fördel är ägarens skyldighet 
att, om han försäljer föremålet, omedelbart underrätta den vårdande 
myndigheten, till hvem han afyttrat det. 
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Den tredje afdelningen i lagförslaget omfattar byggnader af 
den betydelse, att deras bevarande bör anses vara af ett allmänt 
intresse. Af dylika äro redan de kyrkliga väl skyddade genom 
nu gällande förordning, som äfven framgent skulle äga giltighet 
med de förändringar, som här bilagda i paragrafform affattade 
lagförslag innehåller. 

Dessa förändringar innebära i allmänhet endast en kodifiering af 
redan nu befintlig praxis. Då de myndigheter, som i första hand hafva 
att göra med kyrkorna, ej äro kompetenta att afgöra. huruvida en 
kyrkobyggnad är af kulturhistoriskt intresse eller ej, har före
slagits, att alla kyrkor äldre än 50 år skola för den kulturminnes
vårdande myndigheten anmälas, när någon som helst ändring af 
dem blifvit föreslagen och af församlingen antagen till utförande. 
Samma tidrymd af 50 år förekommer i liknande lagbestämmelser 
älven i andra länder. 

Mer än en gång har det visat sig, att en församling, sedan 
den byggt sig ny kyrka, i hög grad ångrat detta och helst 
velat hafva den gamla kvar. Till förebyggande af att en gammal 
kyrka utan stort nödtvång öfvergifves, och att ett kulturminnes
märke därigenom utsattes för förstörelse, har föreslagits, att fråga 
om ny kyrkas uppförande för en församling, som redan äger en 
kyrka, ej får af vederbörande myndigheter behandlas annat än i 
samhand med en ingående undersökning, huruvida ej kyrkan genom 
ändringar kan bringas att motsvara de anspråk, församlingen stäl
ler på sin gudstjänstlokal. 

Hvad i § 13 mom. 4 föresläs med afseende på ödekyrkor är 
ett fastslående i lag af hvad förut mera än en gång kommit till 
tillämpning, Men frågan om landets ödekyrkor är därmed ej slut
behandlad. Blifva de ej af staten underhållna eller kunna de ej 
till något praktiskt ändamål apteras, lämnas de att gå en långsam 
undergång till mötes på ett sätt, som är allt annat än tilltalande. 
Med ett ojämnt förmultnande tak instörtadt, med utslagna fönster
rutor och öppna dörrar prlsgifves denna byggnad, som förr endast 
med vördnad beträddes, allt för ofta åt ungdomens tanklöshet, för 
att ej säga, att ungdomen där låter sina mindre goda böjelser 
få fritt spelrum. Detta kan ej vara vår tid värdigt. — Om det 
förfaringssätt som i § 13 mom. 4 föreslås blir lag, är det att hop
pas, att alla ödekyrkor af kulturhistoriskt värde blifva räddade, 
d. v. s. nödtorftigt underhållna. De öfriga ödekyrkorna, som ej 
hafva kulturhistoriskt värde, undandraga sig härigenom den kul-
turminnesvårdandc myndighetens omsorg. Men vi kunna ej undgå 
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att framhålla det önskvärda däri, att de myndigheter, som denna 
sak närmast vidkommer, ålades tillse, att kyrkobyggnaden äfven 
under sitt förfall hölles så, att den ej väckte anstöt. 

Genom indragande under allmänt skydd af profanbyggnader 
skulle den kulturhistoriska intressesferen få sin betydelsefullaste 
utvidgning erkänd såsom ett statsintresse. I flertalet af de euro
peiska kulturstaterna äro numera lagar stiftade till skydd för 
dylika byggnader. När staten redan erkänt, atl de kyrkliga 
byggnadernas vård är statsintresse, där de kulturhistoriska syn
punkterna böra få göra sig fullt gällande, fordrar konsekvensen 
som en nödvändighet, att samma kulturhistoriska intresse får 
komma till sin fulla rätt, när det gäller statens egna profana 
byggnader, likaväl som när det gäller byggnader, tillhöriga lands
ting, kommuner, universitet och akademier. Alla dylika kultur
historiskt värdefulla byggnader skulle genom den fornminnes-
vårdande myndighetens försorg förtecknas, hvilken förteckning-
skulle af Kungl. Maj:t fastställas och finge därefter inga föränd
ringar eller reparationer vare sig det gällde en sådan bygg
nads yttre eller inre företagas, utan att den fornminnesvårdande 
myndigheten blefve i tillfälle att tillvarataga de kulturhistoriska 
intressena. Där den fornminnesvårdande myndigheten och den 
byggnadsarbetet utförande ej kunde enas, skulle Kungl. Maj:t af
göra frågan. Vid tillfällen, då det från konserveringssynpunkt vore 
af nöden att vissa konserveringsarbeten företogos, skulle dessa af 
den byggnadsarbetet utförande myndigheten verkställas på rekvi
sition från den fornminnesvårdande myndigheten. 

Svårare blir frågan, när det gäller i enskild ägo befintliga 
byggnadsminnesmärken af nu omtalad art. Såsom enskilda bygg
nader betraktas äfven sädana som tillhöra stiftelser och samfund. 
I andra länder har man gått synnerligen långt i inskränkning af 
ägarens fria dispositionsrätt öfver en byggnad af kulturhistoriskt 
intresse. I länder med sådana traditioner som England och Sverige 
torde det likväl blifva synnerligen svårt att genomföra lagbestäm
melser, som allt för mycket ingripa i den enskildes rätt att fritt för
foga öfver sin egendom. Nödvändigt synes vara, att, om ett allmänt 
intresse, i detta fall kulturminnesvården, vill införa restriktioner i 
en privatmans fria förfogande öfver sin egendom, det allmänna i 
så fall gifver den enskilde någon ersättning för detta intrång, det 
vill i nu förevarande fall säga, att det allmänna framträder och 
hjälper den enskilde just i det ögonblick, denne känner sig bunden 
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i sin rörelsefrihet genom det tvång det allmänna intresset pålagt 
honom. 

Tillvägagångssättet skulle vara följande. Af den fornminnes
vårdande myndigheten i samråd med någon lokal statsmyndighet 
upprättas en förteckning på sädana privatbyggnader, hvilka på 
grund af kulturhistoriskt värde böra helt eller delvis i så orubbad! 
skick som möjligt bevaras. Ägaren och äfven innehafvaren med
delas, att byggnaden blifvit uppförd på förteckningen och samti
digt, hvilka fördelar som kunna beredas honom, om han i tid an
mäler tilltänkta ändringar på densamma. Önskligt vore, om äga
ren eller innehafvaren kunde lagligen åläggas att anmäla, när han 
tilltänkte en förändring af byggnaden eller dess nedrifvande. 

När den kultnrminnesvårdande myndigheten erhållit kunskap 
om, alt förändringar skola vidtagas å registrerad byggnad, skulle det 
åligga denna myndighet att söka åvägabringa sådan öfverenskom
melse med ägaren, att helst ingen eller åtminstone den minsta 
möjliga rubbning af kulturhistoriskt intressanta partier behöfde 
förekomma. 

Till underlättande af en sådan uppgörelse skulle den kultnr
minnesvårdande myndigheten äga rätt att af medel, för detta än
damål ställda till dess förfogande, bestrida kostnaderna dels för 
utarbetande af ritningar till det, som afser bevarande af det kul
turhistoriskt intressanta, dels för det arbete, de genom den kultur-
minnesvårdande myndighetens ingripande vidtagna åtgärderna kun
nat föranleda, ntöfver hvad eljest varit nödvändigt. Några så synner
ligen betydande belopp torde för dessa ändamål ej vara af nöden. 

Dessa medel böra hälst ställas till den fornminnesvårdande myn
dighetens omedelbara disposition, så att denna ej för hvarje gäng 
behöfver gå till Kungl. Maj:t eller Kungl. Maj:t och Riksdag. Dy
lika privata byggnadsföretag äro nämligen i regel af brådskande 
natur och säkerligen skulle dröjsmål verka därhän, att den enskilde 
skulle känna sig ovilligare att ingå på den kulturminnesvårdande 
myndighetens förslag, hvilket i hög grad skulle verka menligt för 
de intressen, som afsikten vore att skydda. 

Skulle det förtecknade minnesmärket rifvas, borde den kultur-
minnesvårdande myndigheten äga rätt att dessförinnan låta uppmäta 
och afbilda detsamma, och skulle byggnaden vara af sådan utomor
dentlig betydelse för kulturhistorien, att den anses vara omistlig, 
skulle den fornminnesvårdande myndigheten äga hos Kungl. Maj:t 
anhålla om dess inköpande för statens räkning och eventuellt om 
dess exproprierande. 

• , • 2 
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Det är säkerligen af stor vikt, att de här i lagförslaget införda 
ganska stränga bestämmelserna finnas att tillgripa, om ett effek
tivt skydd af kulturminncsmärkena skall kunna åvägabringas, men 
å andra sidan kunna en del öfverträdelser hafva skett af okun
nighet och utan att i synnerlig hög grad tillfoga fornminnesin-
tressena någon betydande skada. Att i lagstiftningen kunna draga 
några fasta gränser mellan det straffbara och det. som man möj
ligen kan hafva öfverseende med, torde vara omöjligt. I stället 
har tillgripits den utvägen att föreslå, det Riksantikvarien ensam 
skulle äga befogenhet att låta åtala öfverträdelser af denna lag. 
Likaså skulle det vara Riksantikvarien ensam, som genom Konun
gens Befallningshafvande har att låta fridlysa fornminnen, ty det 
är honom det åligger att taga närmaste värden om landets forn
minnen. 

För att här föreslagna restriktioner i kommuners och enskildes 
åtgöranden ej skall kännas tyngre än nödigt är, måste en hel del 
ärenden snabbt kunna expedieras. Det ligger i sakens natur, att 
en Akademi med tolf sammanträden om året ej lämpbgen kan 
vara den beslutande myndigheten, om det gäller frågor, som 
snabbt måste afgöras och expedieras. Med tanke härpå har till 
Riksantikvarien öfverflyttats alla rent expeditionella afgöranden, 
noder det att hos Akademien kvarstår afgörandet af sådana frågor, 
där det gäller att i sista hand väga mellan det rena sakintresset 
och andra intressen, som kunna resa sig mot detta. Rätt till 
klagomål hos Kungl. Maj:t öfver Akademiens beslut bibehålles. I 
sak är förändringen ej så stor, då Riksantikvarien äfven förut väl 
i själfva verket varit den afgörande för alla frågor, som här åsyf
tats, ehuru väl den formella rätten att besluta legat hos Akade
mien. Det torde väl näppeligen i Akademiens protokoll från de se
nare årtiondena kunna uppletas ett enda exempel, då Akademien 
mot Riksantikvariens förslag afgjort något sådant ärende, som nu 
föreslagits att Riksantikvarien skall äga att afgöra. 

Men det är icke lagen i och för sig, som verkar till förmån 
för de intressen, den är tillkommen att skydda, det är nödvändigt 
att tillse, det den efterlefves. När det gäller ett så stort land 
som vårt, är det ogörligt för en Riksantikvarie med tillhjälp af tre 
eller fyra ordinarie tjänstemän att räcka till, äfven om de ej hade 
annat alt göra och ägde obegränsade medel för sina resor. Enligt 
nu gällande förordning skall visserligen kronobetjäningen biträda 
vid fornminnesvården; det är dock nästan orimligt begära, att den 
på något verkligt effektivt sätt skall kunna ingripa, då den ju 
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är öfverhopad med en mängd andra uppdrag, som i allmänhet 
mer intressera den än fornminnesvården. 

1 nu framlagda lagförslag har man sökt råda bot för dessa 
svårigheter, därigenom att man infört medhjälpare åt Riksantikva
rien. Redan tillförene har riksantikvarien ägt s. k. Riksantikva
riens ombud, hvilka frivilligt åtagit sig att pä grund af sitt in
tresse för fornminnesvården biträda honom. Genom att omnämna 
dessa Riksantikvariens ombud i lagen har man velat sanktionera 
en förut pröfvad anordning, som funktionerar till lättnad för såväl 
Riksantikvarien som allmänheten, i det att allmänheten direkt kan 
vända sig till dem för att få de råd och upplysningar, som den 
eljest genom bref eller direkta samtal med riksantikvarien måste 
inhämta. Dessa ombud skulle af Riksantikvarien utses på sådana 
platser och i så stort antal, som han kunde finna lämpligt. De 
böra vara personer, som hafva intresse för sin hembygds minnes
märken, och böra inrapportera sådant, som kan vara för fornmin
nesvården fördelaktigt att Riksantikvarien får kännedom om. Vi
dare böra de äga rätt att på statens bekostnad utföra de forn
minnesvårdande uppdrag, som Riksantikvarien kan gifva dem. Med 
deras tillhjälp torde det blifva möjligt att på elt långt effektivare 
sätt, än nu är fallet, kunna öfvervaka landets fornminnen, men 
säkerligen fordras härtill större anslag för resor och undersök
ningar än hvad, som nu står till förfogande. 

Stockholm i april 1912. 

Oscar Montelius. Emil Ekhoff. Bernhard Salin. 


