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In their present form, archaeomusicological inventories in Sweden have been 
carried out by the Swedish National Inventory (RI) since 1975. The author 
describes the results of these investigations of about 1020 certain and potential 
musical instruments/sound-producing devices in Swedish archaeological mu
seums. A summary of present activities and future possibilities for RI, as well 
as for Scandinavian archaeomusicological research in general, is also presented. 

Christian Reimers, Musikmuseet (RI), Blasieholmstorg 8, S-lll 48 Stockholm, 
Sweden. 

I juli 1975 tillkom Musikmuséets "Riksinven
tering av äldre svenska musikinstrument" 
( R I ) . Därmed skapades en viktig ekonomisk 
förutsättning för och en ny möjlighet till en 
kartläggning av forntida musikinstrument i 
Sverige. Visserligen riktades RI:s största in
tresse mot musikinstrument med konst- och 
folkmusikalisk anknytning, i huvudsak från 
16—1800-tal, men alltefter arbetets gång har 
de s. k. musikarkeologiska inventeringarna 
(av såväl förhistoriskt som medeltida mate
rial) visat sig ge de kanske mest intressanta 
resultaten. 

Det musikarkeologiska inventeringsarbetet 
har inneburit att ett stort antal arkeologiska 
samlingar och museer besökts. Arbetet för 
inventerarna (de flesta rekryterade från våra 
musikvetenskapliga institutioner) har försvå
rats då inte endast musikinstrument i tradi
tionell mening eftersökts utan även föremål 
med annan ljudande funktion, s. k. ljudred
skap (Lund 1979). Andra, mer praktiska 
problem har förekommit särskilt vid de större 
museerna. De arkeologiska samlingarna kan 
vara svåröverskådliga, många tjänstemän an
svarar för olika delar av magasinen, före
målen förvaras ouppackade i sina fyndpåsar, 

magasinen är spridda på olika lokaler (ibland 
utan värme och ljus) etc. Hur detta påverkat 
inventeringens kvalitet är dock svårt att säga 
innan någon slutlig utvärdering av det totala 
materialet har kunnat utföras. 

Resultatet, kvantitativt sett, har givetvis 
varierat från museum till museum. Det sam
manlagda förhistoriska och medeltida ma
terialet har emellertid blivit överraskande 
stort. Totalt uppgår antalet av RI inven
terade arkeologiska musikinstrument/ljudred
skap (säkra och möjliga) i och med 1978 till 
ca 1020. 

Fältarbetet 

Med några få undantag har samtliga svenska 
länsmuseer, och därtill ett flertal mindre mu
seer och hembygdsgårdar, inventerats eller på 
annat sätt kontaktats. Man kan därför säga 
att de svenska arkeologiska samlingarna efter 
3 års arbete är ganska väl inventerade. Någon 
heltäckande bild av mängden s. k. säkra och 
möjliga musikinstrumentfynd kommer där
emot knappast att uppnås, inte minst p. g. a. 
alla pågående utgrävningar som ständigt ger 
nya fynd. 

I möjligaste mån har de inventerade före-
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målen fotograferats (svart-vitt med 6 x 7 cm 
negativ), uppmätts (med identifikationsmått 
som längd, bredd och höjd) och beskrivits 
(material, färg, fyndplats e t c ) . Uppgifter 
om fyndomständigheter blir t. ex. av särskild 
stor vikt vad gäller grupp 2—5 enligt Cajsa 
Lunds sannolikhdsgruppering (Lund 1979). 

Registrering och rapportering 
Registreringen av föremålen sköts av perso
nal vid RI :s lokaler på Blasieholmstorg 8 i 
Stockholm. Registerkorten uppordnas syste
matiskt medan inventeringsprotokollen sam
las topografiskt. På så vis erhålls minst två 
ingångar i registret: a) "Vilka instrument
typer förekommer?" och b) "Vilka museer 
har musikarkeologiskt material?". 

Parallellt med inventeringsarbetet pågår 
också en utgivning av stencilerade rapporter 
rörande avgränsade delar av hela projektet. 
För närvarande finns 8 rapporter med direkt 
musikarkeologiskt intresse tillgängliga (se bi
laga 2) . I takt med RI:s alltmer vidgade 
internationella kontakter har rapporterna 
fr. o. m. 1978 även försetts med sammanfatt
ningar på engelska. De distribueras till veten
skapliga institutioner och bibliotek i Skandi
navien, men kan även utan kostnad rekvire
ras direkt från RI . 

Fortsatt uppföljning och forskning inom 
ramarna för Riksinventeringen 
Riksinventeringen har alltså genom sitt ar
bete kunnat presentera en förmodligen gans
ka representativ bild av såväl det förhistoris
ka som det medeltida beståndet av säkra och 
möjliga musikinstrument i Sverige. Resulta
ten har kanske från vissa håll mottagits med 
en axelryckning. Ett antal musikinstrument, 
hur stort det än är, är så länge det inte sätts 
in och studeras i ett historiskt, socialt, kultu
rellt, etc. sammanhang, inte mer än just en 
(i och för sig imponerande) siffra. Andra 
kritiker har efterlyst en "klarare problem
orientering" för RI :s musikarkeologiska verk
samhet och ifrågasatt värdet av ett "be-
sinningslöst artef akttolkande". Det måste 
därför först och främst fastslås att Riks-
inventeringens primära uppgift är att sam
manställa och tillhandahålla ett befintligt 

material. Redan siffran 1020, tidigare mer 
eller mindre som musikinstrument okända 
föremål, indikerar ju en stor lucka i känne
domen om vår "musikförhistoria". Men re
sultatet för Musikarkeologins del kommer 
givetvis inte att stanna vid detta. 

För att informera framför allt olika forska
re om Riksinventeringens resultat har ett an
tal seminarier med anknytning till olika mu
sikarkeologiska problem anordnats av RI . Ett 
första möte hölls i Stockholm våren 1977 
och ägnades ikonografiska frågor, dvs. musik
motiv på hällristningar, bild-, run-, gravste
nar och dopfuntar, på mindre nytto- och 
kultföremål, samt på mynt och textilier (se 
RI rapport 11). Här belystes ett material 
som, om det behandlas med försiktighet och 
urskiljning, kan vara av stort intresse för 
komparativa studier. 

Som en uppföljning av Stockholmssemi
nariet samlades i Göteborg senare samma vår 
deltagare från institutionerna för arkeologi 
och musikvetenskap, Riksantikvarieämbetet 
och RI . Mötet kom framför allt att behandla 
tänkbara mål och metoder för ett meningsfullt 
utnyttjande av det framkomna Rl-materialet. 
Förslag om probleminriktade grundstudier 
av modell C. Lunds rangle-projekt i Lejre 
framfördes (jfr Lund 1979). Man betonade 
vikten av en systematisk kartläggning och 
strukturering av det sammanhang materialet 
(de förhistoriska musikinstrumenten) upp
träder i. Symboler för de enskilda föremålens 
fyndmiljöer (gravfynd, boplatsfynd, depå
fynd etc.) kan t. ex. läggas ut över ett rutnät 
där ena axeln avser tid (sten-, brons-, järn
ålder etc.) och den andra instrumentens 
systematiska ingruppering (idiofoner, aero-
foner, chordofoner e t c ) . Detta enkla för
farande ger då ganska snart en bild av jäm
förbara samband mellan människor och före
mål i ett kronologiskt perspektiv (under sten
åldern uppträder koncentrationer kring t. ex. 
boplatsfynd med idiofoner under bronsålder 
depåfynd med aerofoner, medan chordofoner-
na först uppträder mot slutet av järnåldern i 
gravar och på boplatser). Ett grafiskt-statis-
tiskt hjälpmedel kan här bokstavligt talat ge 
ett illustrerande underlag för vidare fråge
ställningar. 
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Ett tredje seminarium hölls hösten 1977 i 
Stockholm med anledning av ett besök av den 
engelske musikarkeologen Graeme Lawson. 
Denne, som f. n. arbetar med en avhandling 
om europeiska stränginstrument från tiden 
400 f .Kr. till 1100 e.Kr. , redogjorde här 
för sina forskningsresultat framför allt från 
brittiskt område. Lawsons studier är intres
santa för en svensk publik inte minst p. g. a. 
de metoder han använder sig av för att 
underlätta sökandet efter musikinstrument 
redan på utgrävningsplatserna. Med hjälp 
av principskisser av olika stränginstrument 
(konstruerade mot bakgrund av redan kända 
fynd och/eller samtida bildframställningar) 
har instrumentfragment i vissa fall kunnat 
beläggas redan "in situ" (jfr Lund 1979, fig. 
1). I de fall man lyckas kan de ofta påtalade 
osäkerhetsmomenten vid tolkningen av frag
ment i museimagasinen elimineras, men det
ta innebär å andra sidan att stora krav måste 
ställas på informationen mellan "skrivbords-
arkeologen" och "fältarkeologen". Metoden 
har dock visat sig fungera oväntat bra i Eng
land och Riksinventeringen har också börjat 
distribuera Lawsons sökplanscher till svenska 
arkeologer (RI rapport 14). 

RI:s arbete har redan väckt ett mycket 
stort internationellt intresse. Man kan t. ex. 
peka på musikforskarkongressen i Berkeley 
1977 (Lund 1978), Graeme Lawsons besök i 
Stockholm och ett under 1978 inlett sam
arbete med Landesmuseum i Schleswig. Kon
takterna med Schleswig har inneburit nya 
möjligheter till studier av benflöjter. Ett 
40-tal tidigmedeltida tyska flöjter har således 
undersökts från olika utgångspunkter. Bl. a. 
har tillverkningstekniken uppmärksammats i 
samarbete med olika tyska och svenska spe
cialister. Även vissa akustiska mätningar har 
utförts och genomarbetats vid Musikmuséet 
i Stockholm. Resultaten är planerade att 
publiceras i Schleswig under 1979. Dessa 
specialstudier kan sägas vara ett exempel på 
mer tillämpade undersökningar med musik
arkeologiskt material i botten. Därmed in
leder också RI en successiv övergång från 
primärinventeringsstadiet till en mer aktiv 
och probleminriktad forskning. 

Riksinventeringens fältarbete beräknas vara 

avslutat under 1980. Samma år planeras 
också en musikarkeologisk östersjökonferens 
med deltagande från samtliga "grannländer". 
Förhoppningsvis kommer detta att initiera ett 
utvidgat forsknings- och samarbete på ett 
internationellt plan. 

Bilaga 1 

Förteckning över inventerade arkeologiska 
samlingar och museer som förvarar förhisto
riska musikinstrument/ljudredskap. 

Dalarnas Museum, Falun 
Gotlands Fornsal, Visby 
Gråbrödraklostret, Ystad 
Göteborgs Arkeologiska Museum 
Göteborgs Historiska Museum 
Kulturhistoriska Museet, Lund 
Lunds Universitets Historiska Museum 
Malmöhus Museum, Malmö 
Norrbottens Museum, Luleå 
RAGU, Visby 
Sigtuna Fornhem 
Skellefteå Museum 
Smålands Museum, Växjö 
Statens Historiska Museum, Stockholm 
Stockholms Stadsmuseum 
Stockholm Universitet 
Södermanlands Museum, Nyköping 
Trelleborgs Museum 
Uppsala Universitet 
UV-Syd, Lund 

Västerbottens Museum, Umeå 
Östergötlands och Linköpings stads Museum, Lin
köping 
Österlens Museum, Simrishamn 

Bilaga 2 

Förteckning över rapporter rörande förhisto
riska musikinstrument/ljudredskap, utgivna 
av Riksinventeringen. 

1. Gunnar i ormgropen — ett musikmotiv i kons
ten (Karin Johansson). 
2. Benflöjter förvarade på Statens Historiska Mu
seum (C. Reimers). 
4. Information och vägledning gällande invente
ring av förhistoriska musikinstrument/ljudredskap 
(C. Lund). 
Preliminär sammanställning av arkeologiskt fram
tagna musikinstrument och ljudredskap, dokumen
terade för Riksinventeringen 1975—1977 (C. Rei
mers) /2:a upplagan/. 
8. Något om medeltida mungigor (C. Reimers). 
10. Riksinventeringen och Gråbrödraklostret — en 
undersökning av instrument och föremål med 
musik/ljudanknytning i Ystads Fornminnesförenings 
samlingar (C. Lund). 
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11. Musikarkeologiska rapporter 1977 (C. Lund, 
C. Reimers, O. Henschen-Nyman). 
14. Stringed Musical Instruments in Excavations 
(G. Lawson) /kommentar på svenska/. 
20. Musikarkeologiska rapporter 1978 (C. Lund, 
M. Raaum, O. Henschen-Nyman) /under utgiv
ning/. 
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The Swedish National Inventory of historical musical instruments — 
a tool for archaeomusicology 

The National Inventory section of the Music 
Museum — Musikmuseets Riksinventering — 
has been carrying out archaeomusicological 
field work on archaeological collections and 
museums in Sweden since 1975. A total of 
ca. 1020 prehistoric and medieval musical 
instruments/sound-producing devices have 
now been registered. 

During 1977 and 1978 a number of semi-
nars were organised in cooperation with both 
Swedish and foreign musicologists and 
archaeologists. These meetings have initiated 
fresh debate on the potentials of archaeo
musicology. Several areas have been recog-
nised as of particular importance for methodo-
logical and problem-orientated experiments 
— for example the comparative study of 
contemporary representations, studies of the 

various affinities between find context and 
instrument types, and theoretical models of 
possible finds which facilitate interpretation 
of fragments while still in situ. 

The National Inventory section of the 
Music Museum considers their task to be the 
collection of as broad as possible a primary 
archaeomusicological material and through 
their register and stencilled reports inform 
archaeologists and musicologists, and stimu-
late research. The inventory's activities in this 
field have already aroused considcrable in
ternational interest, and have led to e.g. 
cooperation with the Landesmuseum in 
Schleswig with regard to various researches, 
induding acoustical measuring, on c. 40 early 
medieval German bone flutes. 
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