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stenen», s. 115, där det sägs, att de skandinaviska stammarna hade lärt 
sig runhomligheton från herulerna; herulerna hade inte behövt göra alla 
runinskrifter, utan delvis har inskrifterna gjorts av dessa nordiska stam
mar själva. Men när så är fallet, varför skulle inte anglerna, närmaste 
grannar till herulerna, bädo ha undfått hemligheten med runorna och 
kunskapen att rista dera? Att de angliska runorna år 425 var identiska 
mod do heruliska är väl rimligt och rent av naturligt, om herulerna fört 
konsten mod sig från svartahavstrakterna. A andra sidan: sedan anglerna 
on masso utvandrat till Britannien och avsevärt isolerats från kontinen
ten, är det väl rimligt och naturligt, att deras futhark undergått föränd
ringar. Att åberopa, som Lis Jacobsen och Erik Moltko gör, först att 
västgermanska runinskrifter saknas fram till dot sjätte århundradet (då 
anglosaxarna höll på att under strider utbreda sig i Britannien) och sedan 
att den anglosaxiska runskriften därefter utvecklat andra typer, är ju 
intet allvarligt argument. Jämför min uppsats s. 199 om förändringar i 
scnaro fornongelsk runskrift. Då måste man ju sta handfallen inför den 
delvis separata, lokala utvecklingen av futharkens typer i Norden, och 
ännu mera så inför övergången mellan äldre och yngre runrad! Sk a n o 
m o d n : >. K f + $ Pl $ I><:| Fl på cn romersk solidus från 600 (Wimmer) eller 
tidigast 500 (?) (v. Friesen) förundrar väl ingen, som sysslat med runfor-
mer. Att j-runan på Gallehushornot är fy men i senare fornengelska inskrifter 
<|>, och att Gallehus' fc-runa är < och inte som senare fornengelskt |\, är 
det enda, utom /t-runan, som talar emot angliskt ursprung av Gallchushornets 
inskrift, v. Friesen ansåg också (i »Röstenen»), att Y gj0rdc inskriften 
omöjlig som anglisk ( = västgermansk), ty Y v a r °j *i s o m ' s e n a r e 
fornongelsk runskrift. Den positionen har Lis Jacobsen och Erik Moltke 
nu uppgivit. 

Striden om Y ' i r sålunda avblåst. Hado anglerna stannat kvar och kuvats 
av danskarna (som väl några blev) hado de blivit nordgermanor. De seglade 
emellertid över Nordsjön och det blev en lucka i bosättningen, sora dan
skarna fyllde i. Dialektskillnaden mellan norden och kontinenten var vä) 
oj så markant mellan nordliga västgormaner och nordmän o. 400? Jfr 
Karston, P. Grdr. IX, 1928; Neckel, PBB 1927, och Deutsche Islandforschung, 
Breslau 1930, s. 5, 10. Don skärptes av Karl den stores politiska gräns 
mot norr. Den angliska ordskatten innehåller inånga minnen från nor
disk gemenskap och, egendomligt nog, har fornongelskan och forndanskau 
/c-runan K gemensara. 

Gösta Langenfelt 

STOCKHOLM8HUSEERNA OCH HUSEICHEFSKOLLEGIET 

Genom nådigt brev den 1 oktober 1919 meddelades bestämmelser i fråga 
om det inbördes förhållandet mellan statens historiska museum, national
museum, livrustkammaren och nordiska museet. 
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Sodan dåvarande föreståndaren för livrustkammaren friherre R. Ceder
ström i en till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet ställd 
skrivelse anhållit om vidtagande av åtgärder, som kunde leda till riks
museets etnografiska avdelnings och artillorimuseums inordnande i sam
arbete med de fyra tidigare reglerade museerna, anmodade nämnde depar
tementschef i skrivelse den 7 januari 1927 riksantikvarien, chefen för 
nationalmuseum, föreståndaren för livrustkammaren och nordiska mu
seets styresman att dels efter samråd med föreståndaren för riksmuseets 
etnografiska avdelning och föreståndaren för artillerirauseum till ecklesias
tikdepartementet inkomma med förslag till de bestämmelser, sora kunde 
påkallas av friherre Cederströms nämnda skrivelse och vore av beskaf
fenhet att böra av Kungl. Maj:t utfärdas, dels ock taga i övervägande, 
huruvida ändringar i de av Kungl. Maj:t den 1 oktober 1919 utfärdade be
stämmelserna vore erforderliga och i så fall till ecklesiastikdepartementet 
inkomma med förslag till sådana ändringar. 

I> gemensam skrivelse den 7 augusti 1915 hava nu riksantikvarien, över-
intendenten och chefen för nationalmuseum, föreståndaren för livrustkam
maren och styresmannen för nordiska museet anfört huvudsakligen följande. 
Under den sedan år 1919 förflutna tiden hado det kulturhistoriska musei
väsendet undergått en stark utveckling. Nya centralmuseer hado tillkommit. 
Vidare hade beträffande riksantikvarieämbetet och statens historiska mu
seum vidtagits en omorganisation, som medfört, bland annat, att en befatt
ning som rauseidirektör skapats med uppgift att närmast under riksantikva
rien handhava statens historiska museums angelägenheter. Värdefullt vore. 
om järato statens etnografiska museum och arinérauseum (förut riksmu
seets etnografiska avdelning, respektive artillcrimuscum) även de nytill
komna contralmuscerna kunde inrymmas i det museicheferna ålagda sam
arbetet. Med anledning härav hade förhandlingar upptagits med statens 
sjöhistoriska museum, Stockholms stadsmuseum och tekniska museet. 
Nämnden för Stockholms stadsmuseum och styrelsen för tekniska museet 
hado förklarat sig villiga att i sin verksamhet iakttaga följande bestäm
melser för vederbörande museers samlingsområden: 

Nämnden för Stockholms stadsmuseum: 
Stockholms stadsmuseums samlingsområde omfattar föremål m. m., som 

belysa Stockholms stads uppkomst och utveckling gonom tiderna ur kul
turhistorisk och administrativ synpunkt. Pä grund av museets uppgift att 
ha överinseendet över Stockholms stads kulturminnesvård samlar museet 
sädana jordfynd och föremål, vilka påträffas vid museets arkeologiska 
undersökningar inom Stockholm och dess närmaste omgivningar. Vid riv
ning av staden tillhöriga byggnader tillvaratager museet äldro interiör-
detaljer m. m. vilka i första hand äro avsedda att användas vid restaure
ringen av staden tillhöriga kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Med hänsyn till andra museer och samlingar avstår stadsmuseet från 
systematiskt samlande av rumsintoriörcr, konsthantverk och skråväsen. 

Styrelsen för tekniska museet: 
Tekniska museets samlingsområde omfattar föremål, arkivalier, littera-



S M Ä R R E M E D II E I. A N D E N 2 9 5 

tur m. m., sora belysa teknikens, ingenjörskonstens och industriens histo
riska utveckling. 

Med hänsyn till andra museer och samlingar avstår tekniska museet från 
systematiskt samlande inom följande områden, nämligen: 

speciell järnvägstcknik ävensom spårvägsteknik, 
telegraf- och telefonteknik, 
postal teknik, 
sjöfart och skeppsbyggen, 
allmän lantbruksteknik, 
vapen- och krigsmaterielteknik, 
hantvorksteknik och 
icke mekaniska musikinstrument. 
Slutligen hava museicheferna föreslagit vissa bestämmelser att gälla 

i fråga om det inbördes förhållandet mellan statens historiska museum, 
nationalmuseum, livrustkammaren, nordiska museet, statens etnografiska 
museum, armémusoum, statens sjöhistoriska museum, Stockhols stadsmu
seum och tekniska museet. 

1 iirondet är upplyst, att nordiska museets nämnd dels genom beslut 
don 26 november 1919 förständigat nämnda museums styresman att ställa 
sig till efterrättelse vissa föreskrifter i fråga om museets omfattning och 
samlingsområde, dels ock den 16 maj 1945 förklarat sig intet hava att 
erinra mot museichefernas ifrågavarande förslag. 

Med upphävande av bestämmelserna i ovanberörda nådiga brev den 1 
oktober 1919 förordnar Kungl. Maj:t: 

Vid tillämpningen av gällande föreskrifter rörande statens historiska 
museums, nationalmuseums, livrustkammarens, statens etnografiska mu
seums, armémuseums och statens sjöhistoriska museums verksamhetom-
rådon och ujipgifter skall följande tills vidare lända till efterrättelse: 

Statens historiska museum bör, jämte en mindre jämförande samling, om
fatta allenast föremål från Sverige, d. v. s. dels sådana som äro funna 
i svensk jord, dels ock sädana som antingen äro gjorda i Sverige eller 
varit i bruk här. Frånsett den jämförande samlingen skall museet om
fatta föremål från den förhistoriska tiden och från medeltiden av såväl 
kyrklig som profan art ävensom föremål från nyare tid av kyrklig art. 

Mod statens historiska museum är myntkabinettet förenat. Doss sam
lingsområde omfattar: 

mynt, sedlar, polletter och andra betalningsmedel samt alla slags me
daljer och jetonger, inklusive monterade belöningsmodaljer (ej ordens
tocken), i första hand svenska och nordiska men i övrigt även från andra 
länder, 

myntfynd från alla tider, påträffade i Sverige, 
föremål, belysande präglings-, gjutnings- och sedeltryckningsteknik, 

modeller och andra utkast till mynt och medaljer, 
bägare, smycken och dylikt med infattade mynt och medaljer, 
myntförordningar och plakat, värdepapper, blankettryck och dylikt, som 

äger samband med det svenska penningväsendet. 
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Nationalmuseum bör innehålla samlingar av konst- och konsthantverk. 
Konstsamlingarna omfatta måleri, plastik, handteckningar, mångfaldi
gande konst, allt oberoende av ursprungsort, dock med tyngdpunkten för
lagd till inhemska alster samt ur synpunkt att föremålen skola vara este
tiskt eller konsthistoriskt värdefulla. Konsthnntverkssamlingen omfattar 
alster av konstindustri och handaslöjd frän olika länder, ur synpunkt att 
de skola äga utpräglade skönhets- och stilvärdon och endast vad beträffar 
inhemsk keramik från 1700-talet även på grund av föremålets tekniskt-
historiska betydelse. Med nationalmuseum äro förenade statens konst
samlingar å de kungl. slotten, så framt de ej äro ställda under annan 
myndighets värd. 

Livrusikammarcns samlingsrÄnråde, som är begränsat till tiden efter 
år 1521, omfattar dels föremål, som ägt eller brukats av ellor eljest hava 
särskilt samband med kungliga personer och hovet, eller som belysa krö
ningar, andra stats- och hovceremonier samt det officiella ordens- och 
modaljväsendot, dels ock vapen för civilt bruk, inklusive jaktvapen från 
Europa, Nordafrika, Mindre Asien samt det mohammedanska Asien väster 
om Indien. 

Med hänsyn till andra museer avstår livrustkammaren från systema
tiskt samlande av militära föremål liksom även av jaktvapen med utpräg
lad allmogekaraktär. 

Statens etnografiska museums samlingsområde omfattar föremål m. m., 
sora belysa utomeuropeisk etnografi, arkeologi och antropologi ävensom 
on begränsad samling rörande lapparna såsom jämförelsematerial för stu
diet av de asiatiska nomadfolken. 

Med hänsyn till övriga museer avstår statens etnografiska museum 
från systematiskt samlande av föremål, belysande dols medolhavsområdets 
med främre Asiens och Persiens arkeologi, dels äldre östasiatisk arkeo
logi (före Sung), samt i regel sådana skulpturer, målningar och alster 
av konsthantverk från Östasien, som äro av vikt för nationalmuseum. Vad 
lapska föremål beträffar gäller regeln att museet väl må göra förvärr 
härav, men icke äger företrädesrätt framför huvudsamlingen i nordiska 
museet. 

Armémuseums samlingsområde omfattar föremål, ritningar m. m., sora 
belysa det svenska lantförsvaret och dess historia — huvudsakligen efter 
år 1521 — samt för jämförelse erforderliga likartade utländska före
mål ra. m. 

Armémuscum avstår från systematiskt samlande av sådana lantmilitära 
föremål, som ägts eller brukats av eller eljest hava särskilt samband mod 
kungliga personer och hovet. 

Statens sjöhistoriska museums samlingsområde omfattar föremål, rit
ningar m. m., som belysa det svenska sjöförsvarets och den svenska sjöfar
tens historia samt sådant utländskt materiel, som kan gagna kompara
tiva studier på dessa områden. 

Med hänsyn till övriga centrala musoor avstår statens sjöhistoriska 
museum från sådana unika föremål, som äro rikssymboler, och från systo-
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matiskt samlande av föremål, som beteckna Konungens funktion, som ägts 
eller brukats av eller särskilt förknippats med kungliga personer eller 
hovet ävensom från systematiskt samlande av föremål, som belysa kust
artilleriets historia före år 1903, föremål från förhistorisk tid och medel
tid samt den inro skärgårdens, insjöarnas och flodernas smärre båtar. 

Utan hinder av dessa föreskrifter skall nordiska museet äga att genom 
köp förvärva dels sådana föremål av inhemsk keramik, som ej behövas 
för att fullständiga nationalmuseums kerarniska samlingar, dels kyrkliga 
föremål från nyare tiden, avsedda för on eller flera kyrkor inom frilufts
museet å Skansen ollor ägnade att belysa den profana kulturen i högre 
grad iin don kyrkliga, dels ock alster av karakteristisk konst, erforderliga 
för att tillgodose vissa av museets behov. 

Nu givna föreskrifter skola ej utgöra hinder för vederbörande museer 
att genom donation eller deposition förvärva besittningen av föremål, som 
enligt föreskrifterna rätteligen tillhöra annat museums verksamhetsom
råde; dock skola de sex statsmuseernas chefer, i likhet med vad nordiska mu
seets nämnd, nämnden för Stockholms stadsmuseum och styrelsen för tekniska 
museet förväntas komma att ålägga dessa tro museers chefer, söka till för
mån för rätt samling avböja erbjuden gåva eller deposition, såvitt ej före 
målets övergående i offentlig samlings besittning därigenom äventyras. 

Cheferna för de sex statliga museerna skola låta sig angeläget vara att 
under samverkan mod cheferna för nordiska museet, Stockholms stads
museum och tekniska museet tillse, att vederbörande föreskrifter rörande 
respektive museers omfattning vid tillämnade nyförvärv tillbörligen upp
rätthållas. För ändamålet böra, då fråga uppkommit om förvärv för något 
museums räkning av föremål, som ej otvetydigt tillhör museets område, 
vederbörande museichefer meddela sig med varandra. Om någon av dem 
så påfordrar, böra samtliga museichefer, på kallelse av museichcfskollo-
giets ordförande, sammanträda till förhandlingar i frågan. 

Riksantikvarien, musoidircktören vid statens historiska museum, över
intendenten ooh chefen för nationalmuseum, föreståndaren för livrust
kammaren, nordiska museets styresman, professorn och föreståndaren för 
statens etnografiska museum, armémusoets styresman, museidirektören 
vid statens sjöhistoriska museum, stadsantikvaricu i Stockholm och före
ståndaren för tekniska museet skola bilda ett musoichcfskollogium i 
Stockholm. 

Museichefskollegiet skall vara ett forum för kollegiala överläggningar, 
avsedda att främja do intresson, do centrala museerna representera. Mu
seichefskollegiet utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande 
samt inom eller utom sig sekreterare. Sammanträden böra hållas minst 
en gång varje kalendcrkvartal samt därutöver, då någon av kollegiets 
medlemmar hos ordföranden framställer begäran därom. 

Detta får jag, på nådigsto befallning, meddela vitterhets-, historie- och 
antikvitetsakademien för riksantikvariens och muscidirektörens vid sta
tens historiska museum underrättande. 

Stockholm den 15 mars 1946. 
TAGE ERLANDER. 

A. Ehrensvärd. 


