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Erik B. Lundbergs tryckta skrifter 
Av Erland Lagerlöf och Jannis Ambatsis 

Den 28 september 1988 dog Erik B. Lundberg. 
Dödsbudet kom chockartat plötsligt för oss som 
hade vant oss vid att nästan dagligen få träffa 
Erik B. Oss på Sveriges Kyrkor hjälpte han på 
allehanda sätt med råd i byggnadshistoriska frå
gor, med excerpering ur kyrkoarkivalier och 
inte minst med källhänvisningar. Erik B. var 
lärd och hade ett otroligt gott minne även för 
detaljer, som han gärna delgav oss på sin väl be
varade gotländska. 

Två stora arbeten för Sveriges Kyrkor höll 
han också på med, nämligen publiceringen av 
S:t Per i Vadstena (Rödkyrkan) och S:t Hans 
och S:t Per i Visby. Han var just färdig med ett 
" r å m a n u s " till Vadstenakyrkan, som vi hop
pas kunna publicera inom den närmaste tiden. 
Visbykyrkorna låg honom varmt om hjärtat av 
naturliga skäl: S:t Hans (Visbys största kyrko
byggnad) och grannkyrkan S:t Per, båda med 
en synnerligen komplicerad byggnadshistoria, 
som var på väg att lösas. En omfattande arkeo
logisk utgrävning, som företogs på Erik B:s ini
tiativ genom RAGU (Erik Swanström), har gi
vit helt nya möjligheter till tolkningen av de 
båda (nu tre) kyrkornas byggnadshistoria. 

Erik B. Lundberg var alltså mitt uppe i en liv
lig och givande forskningsverksamhet när han 
hastigt lämnade oss. Han hade en lyckligt aktiv 
tid efter pensioneringen från sin tjänst som 
byråchef vid Riksantikvarieämbetet 1978. In
tressanta resor till kulturmonumenten på kon
tinenten, främst i Tyskland och Danmark och 
hans fortsatta samarbete med vänner och kolle
ger fyllde hans tid som pensionär. Han fick 
också tid att fullfölja några av de forsknings
företag han tidigare påbörjat, bl. a. ett arbete 
om Biskops Arno som kommer att publiceras 
postumt. 

Erik B, Lundberg var född på "fastlandet", 
i Landskrona 1912, men kom med familjen som 

barn till Visby, där hans far var föreståndare för 
en beklädnadsaffär. Här gick han i skola, först i 
S:t Hans småskola från 1919 sedan ett år i folk
skolan och år 1922, tio år gammal, kom han in 
i Läroverket efter prövning. Richard Steffen, 
den kände Gotlandsforskaren, var vid denna 
tid läroverkets rektor. Här väcktes den unge ele
vens intresse främst för historia och geografi 
och det var dessa ämnen han hade tänkt ägna 
sina universitetsstudier åt. Men det blev annor
lunda än han hade tänkt sig. De stora arkeolo
giska utgrävningarna i Visby i slutet av 1920-
talet förde hans intresse över till arkeologi och 
konsthistoria. 

Han valde Stockholm som universitetsstad 
främst för att de stora centralmuseerna fanns 
här, men också för att det härifrån var närmast 
hem till Gotland. Johnny Roosval och Henrik 
Cornell var hans båda lärare i konsthistoria och 
det blev naturligt nog för Gotlandskännaren 
Roosval han lade fram sin 3-betygsuppsats om 
de gotländska altarskåpen. Studierna fortsattes 
med nordisk fornkunskap där Nils Äberg var 
lärare. Även i detta ämne valde Erik B. att be
handla ett gotländskt material i sin kandidat
uppsats, nämligen den gotländska djurorna
mentiken. Samtidigt läste han sitt sista ämne 
för kandidatexamen, etnologi, där gotlänning
en Nils Lithberg var professor. Erik B. hade un
der hela Stockholmstiden följt Lithbergs före
läsningar, men när han i slutet av vårterminen 
1934 skulle göra sin sluttentamen fick han i stäl
let Sigurd Eriksson som tentator, eftersom 
Lithberg hastigt och oväntat gått bort någon 
månad tidigare. 

När han var färdig med sina universitets
studier för fil. kand.examen gällde det att sna
rast möjligt få ett arbete. Det som erbjöds en 
nybliven fil. kand. med museiämnen vid denna 
tid var provtjänstgöring, och det fick han för två 
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Erik B. Lundberg på Björkö 1984. Foto D. Damell. 

månader vid Statens historiska museum, som 
då fortfarande hade sina lokaler i Nationalmu
seum. Här lärde han sig bl. a. ärendehandlägg
ning och utställningsteknik. Någon fast anställ
ning fick han inte förrän ca 10 år senare. Det 
han under de närmaste åren kunde räkna med 
var tillfälliga arbeten vid Riksantikvarieämbe
tet som kulturhistorisk kontrollant och så små
ningom som platsledare vid utgrävningar och 
konserveringsarbeten vid borgar, slott och kyr
kor. Erik B. kom att arbeta vid Falsterbohus, 
Lindholmens slott, Glimmingehus, Visborgs 
slott, kyrkoruiner i Västergötland (inte mindre 

än 7 st.) samt vid Biskops Arno. Den sistnämn
da undersökningen blev av så stort intresse att 
den ledde fram till en lic.avhandling, "Arno 
kungsgårds historia'', som lades fram vid Roos
vals konsthistoriska seminarium 1943. 

Nu stod vägen öppen för fastare anställning
ar vid Riksantikvarieämbetet. 1944 fick han ett 
första "förordnande som extra befattningsha
vare med amanuens göromål" som det hette. 
Detta gällde först hos byggnadsminnesavdd-
ningen, senare en tid vid Historiska museet 
samt vid ämbetets fornminnesavdelning, där 
han kom att verka mer än 25 år. Är 1967 blev 
han chef för denna avdelning och när Riksan
tikvarieämbetet omorganiserades 1975 blev 
han chef för den nyinrättade dokumentations
byrån. Han verkade här till pensioneringen 
1978. 

Det är vanligt att man som kulturminnesvår
dare eller museiman antingen är arkeolog (för
historiker), konsthistoriker eller etnolog. Erik 
B. Lundberg var både arkeolog och konsthisto
riker på ett mycket befruktande sätt. Stor kun
skap och rik erfarenhet inom båda fälten gjorde 
honom till en ovanligt mångsidig och kunnig 
antikvarie och chef. 

Den långa listan på utgivna skrifter belyser 
på ett utmärkt sätt denna Erik B:s mångsidig
het. Hans första bok (1939) handlar om Lum-
melunds bruk på Gotland med underrubriken: 
' 'Anteckningar om de gotländska järnbruken' ' . 
Så följer licentiatavhandlingen om Biskops 
Arno (1943), som han för övrigt återkommer till 
i en uppsats i Fornvännen 1963 och som han skulle 
avsluta med Biskops Arno från medeltid lill nutki. En 
byggnadshistorisk översikt (tills, med Lars Gezdius), 
vilken beräknas utkomma under 1989. 

I början av 1960-talet hade han tjänstledigt 
några månader för att slutföra ett arbete om 
Stegeborgs slott, som han undersökt 1948— 
1952. Resultatet blev en grundlig studie över 
slottet och dess byggnadshistoria i en bok utgi
ven 1964 i Vitterhetsakademiens antikvariska 
serie. 

Mest känd är kanske ändå Erik B:s medver
kan i Med arkeobgen Sverige runt, där han tillsam
mans med den mycket nära vännen och kolle
gan Sverker Janson var huvudredaktör. De 
båda vännerna arbetade också vid Erik B:s 
bortgång med ett annat projekt som var i av-
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s lu tn ingsfasen och som trol igen kan u t k o m m a 

u n d e r 1989, n ä m l i g e n " H ä l l r i s t n i n g a r och 

h ä l l m å l n i n g a r i Sver ige . " 

Er ik B., s o m h a n alltid kal lades, h a d e en triv

s a m , ofta lite r oad kri t isk ins tä l ln ing till sin o m 

g i v n i n g i a rbe te t . Mycke t av de t t a g r u n d a d e sig 

på h a n s s tora k r ingsyn , på h a n s lä t the t at t 

o r i e n t e r a sig i olika ä m n e n och på en väl dold 

motvi l ja m o t ve tenskapl ig yvighet . 

D e t t a u t m ä r k t e h o n o m också som chef, d ä r 

et t vänl igt överseende k u n d e va ra påfa l lande, 

m e n som samt id ig t gjorde det lätt för h o n o m at t 

k o m m a överens , förena mot s t r id iga viljor och 

på så sätt u p p n å resul ta t . U t m ä r k a n d e i de t t a 

var h a n s m e d v e t e n h e t o m vad olika beslut h a d e 

för kul turpol i t i sk betydelse för in s t i t u t ionens 

a r b e t e och anseende . Ti l l sist t ä n k e r m a n på 

h a n s k a m r a t s k a p och ö p p e n h e t mo t s ina kolle

ger. 

De biografska uppgifterna är delvis baserade på en 
intervju med Erik B. Lundberg, gjord av Lennart 
Berg för Radio Gotland. 

Erbnd Lagerbf 

Sveriges K y r k o r 

R i k s a n t i k v a r i e ä m b e t e t 

1937 
En gårdsanläggning från järnåldern på Gotland. 
[Dt. Zus.] Eine eiscnzeitliche Gehöftanlage auf Got
land. Fornvännen årg, 32, s. 275-292 . 

Grävningarna vid Stora torget i Visby 1936—1937. 
2. Stenåldersundersökningar inom kv. Nunnan i 
Visby. Gotkndskt arkiv. Meddeknden från föreningen Got-
kndsfornvänner, årg. 9, s. 90—93. 

1938 
En gotländsk ' 'Vendelgrav". Kulturhistoriska studkr till
ägnade N Åberg. 24/7 1938. Stockholm, s. 138-144. 

1939 
L u m m d u n d s bruk. Anteckningar om de gotländska 
järnbruken. Utg. med bidrag från Prytziska fonden. 
Stockholm, 97 s. & omslag. (Jernkontorets bergshistoriska 
skriftserk: 8.) 

1941 
Ett Visbyhus frän senmedeltiden. Gotkndskt arkiv. 
Meddeknden från föreningen Gotknds fornvänner, årg. 13, s. 
3 1 - 4 5 . 

Lycka slott. Kortfattad historik och beskrivning av 
en nyutgrävd 1500-talsborg, Bkkingeboken, årg. 19, 
s. 7 3 - 8 8 . 

1942 
Bidrag till kännedomen om Visby medeltida profan
arkitektur. [Engl. sum.] Medieval profane architec
ture of Visby in the island of Gotland. Rig, årg. 25, 
s. 5 1 - 6 5 . 

Från Palmeska tomten. En grundgrävning 1941. Si
tune Dei. Sigtuna fomhems årsbok 1, s. 25—40. 

Klosterruinerna i Dragsmark och Gamla Kungahäl
la. Nya undersökningar sommaren 1942. Göteborgs och 
Bohuskns fornminnesförenings tbskrift, bd 6, s. 76—79. 
[Smärre meddelanden.] 

Några nyutgrävda kyrkoruiner i södra Västergöt
land. Våstergölknds fornminnesförenings tidskrift, s. 3—24. 

Undersökningarna på Visbyboplatsen 1936—37 [Dt. 
Zus.]Die Untersuchungen auf dem Visbywohnplatz 
1936-37. Fornvännen, årg. 37, s. 171-174. 

Visborgs slott och dess förstöring 1679. Gotkndskt 
arkiv. Meddeknden från föreningen Gotknds fornvänner, årg. 
14, s. 91-102. 

1943 
Gärdhems medeltidskyrka konserverad. Fornvännen, 
årg. 38, s. 366—371. [Smärre meddelanden.] 

Lycka stad och slott. [Engl. s u m ] Lycka town and 
castle. Fornvännen, årg. 40, s. 168—175. 

1945 
Kronoladugårdarna och allmogens dagsverksskyl
digheter. [I] Boken om Golknd. Minnesskrift med ankdning 
av Gotknds återförening med Sverige genom freden i Brömsebro 
den 13 aug. 1645. Stockholm. 2. delen, s. 300-316. 

Lycka stad och slott. [Engl. summ.] Lycka town and 
castle. Fornvännen, årg. 40, s. 168—175. 

Sundby. Herresätet och dess ägare. Stockholm. [I] 
Boken om Ornö, s, 78 -89 . 

Visbyresidenset som aldrig blev byggt. Gotkndskt 
arkiv. Meddeknden från föreningen Gotlands fornvänner, årg. 
17, s. 4 9 - 5 4 . 

1946 
Tre kyrkoruiner i Västergötland. Från konserve
ringsarbetena i Upphärad och Vassända-Naglum. 
Fornvännen, årg. 41, s. 48—52. 

1947 
Svensk-engelska arkeologutbytet 1947. Fornvännen, 
årg. 42, s. 345—347. [Smärre meddelanden.] 
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1950 
En Visborgs tavla. Gotkndskt arkiv. Meddeknden från för
eningen Gotknds fornvänner, årg. 22, s. 31—32. 

Visborgs slott. Lund. Ur Kungl. Vitterhets-, histork- och 
antikviletsakademkns handlingar. Antikvariska studkr 4, 
s. 223-287 . 

Town wall and fortresses. [I] Swedish archaeologkal biblio
graphy 1954-1959. Stockholm, s. 9 0 - 9 3 . 

[Red. tills. m. Sverker Janson och Carl-Axel Mo
berg] Med arkeologen Sverige runt. Huvudred. S. 
Janson & C.-A. Moberg, Redaktionssekreterare . . . 
Stockholm, 351, (1) s. 111. (Nä r -Va r -Hur - s e r i en . ) 

1951 
Houses, farms and settlements. [I] Swedish archaeo
logkal bibliography 1939-1948. Stockholm, s. 140-142. 

Järnåldersboplatsen vid Höglundar i Stenkyrka. 
Gotkndskt arkiv. Meddeknden från föreningen Gotknds forn
vänner, årg. 23, s. 7—29. 

Vägar, broar och vägmärken. [I] Bygden . . . red. av 
Carl-Axel Moberg. Stockholm, s. 157—168. 

1954 
Stegeborgs slottsruin. Översikt av resultaten från 
undersökningarna 1948—1952. Oslergölknds och Lin
köpingsstadsmuseum. Meddeknden. 1944—55, s. 51—67. 

[Tills. m. Wilhelm Holmqvist] Meddtidskongress i 
Spanien, Fornvännen, årg. 49, s. 174—178. [Smärre 
meddelanden.] 

1955 
Vårdsbergs kyrka. Beskrivning. Linköping. 163 s. & 
omsl. 

7956-
Gotland i Stockholms museer. Statens historiska 
museum och Nordiska museet. [I] Golknd i Stockholm. 
[Utg. i anledning av Gotlands Gilles i Stockholm 
100-årsjubileum . . . Stockholm], s. 36—57. 

1959 
Ekornavallen. Minnesmärken i Sverige: 9. Riks
antikvarieämbetet. Stockholm. [4s.] [Sign.] E.B.L. 

Lindholmens slott och grävningar år 1935. Skänes 
hembygdsförbunds årsbok, s. 71—82. 

7963 
Biskops-Arnö. Preliminärt om en byggnadshistorisk 
undersökning. [Dt. Zus.] Biskops-Arnö. Vorläufiger 
Bericht uber eine baugeschichtliche Untersuchung. 
Fornvännen, årg. 58, s. 264—281. 

1964 
Stegeborgs slott. [Dt. Zus.] Stockholm. 218 s., xii 
pl.-bl. Kungl. Vitterhets-, histork- och antikviletsakademkns 
handlingar. Antikvariska serkn: D. 12. 

1965 
Gotland. [I] Med arkeokgen Sverige runt. Stockholm, s. 
138-160. 

1968 
Fortifications and domestie architecture. [I] Swedish 
archaeokgkal bibliography 1960—1965. Stockholm, 
s. 116-120. 

[Rec. av] B. Hallert, Terrestrial photogrammetric 
survey of the San Giovenale castle, vol. VI, fasc. 5. 
Lund, 1967. Fornvännen, årg. 63, s. 219-220. 

[Rec. av] B. Thordeman. The medieval castle of San 
Giovenale, vol. VI, fasc. 4. Lund, 1967. Ibid. 

1969 
Ringmur. [I] Kulturhistoriskt kxikon för nordisk medeltid. 
Malmö, bd 14, sp. 329 -333 . 

1973 
[Rec. av] O. Isaksson och S. Hallgren, Is och eld. En 
bok om Island. Stockholm 1971. Fornvännen, ärg. 68, 
s. 182-184. 

1974 
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademi
ens fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga 
områden ställda under akademiens eller riksantik
varieämbetets förvaltning. 2. utökade upplagan. 
Materialet har sammanställts av . . . 351 s. Kungl. 
Vitterhets Histork och Antikvitets Akademiens årsbok 1973. 

1975 
[Rec. av] E. Lagerlöf och G. Svanström, Gotlands 
kyrkor. En vägledning. Stockholm 1973. Fornvännen, 
årg. 70, s. 254. 

1976 
Voldgrav: Sverige och Skäne. [I] Kulturhistoriskt kxikon 
för nordisk medeltid. Malmö, bd 20, sp. 231-232. 

Voldsted: Sverige. Ibid., sp. 235. 

1978 
[Rec. av] V. la Cour, Danske borganlaeg till midten 
af det trettende århundrede. 1—2. Köpenhamn 
1972. Fornvännen, årg. 73, s. 206-207 . 

1979 
[Rec. av] Jahrbuch fur Hausforschung, Bd 27. Be
richt iiber die Tagung des Arbeitskreises fiir Haus-
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forschung e. v. in Visby/Gotland vom 31.8.—3.9. 
1986. Detmold 1977. Fornvännen, årg. 74, s. 279-280 . 

1980 
Det var så det började. Inventeringshistoria [och] 
Inventeringsmetoder, s. 13—29 och 44—107. 

[Tills. m. Erik Nylén] Gotland. [I] Med. arkeologen 
Sverige runt: [en uppslagsbok]. Stockholm, s. 137— 
158. 

[Huvudred, tills. m. Sverker Janson] Med arkeolo
gen Sverige runt: [en uppslagsbok]. Stockholm. 366 
s., [8] pl.-bl., kart. När—Var—Hur-serien. 

1982 
[Tills. m. B. Söderberg] Burg. XII Skandinavien, [2] 
Schweden. [I] Lexikon des Mittebiters. Miinchen und 
Zurich, bd 2, sp. 9 9 2 - 9 9 3 . 

[Rec. av] K. W. Struwe, Die Burgen in Schleswig-
Holstein, Bd 1, Die slawischen Burgen. Neumunster, 
1981. Fornvännen, årg. 78, s. 284-286 . 

1983 
[Rec. av] Linköpings stads historia. Linköping 1975 
o. 1983. Fornvännen, årg. 78, s. 301—303. 

1984 
[Tills. m. Jannis Ambatsis] Bertil Berthelsons tryck
ta skrifter. Fornvännen, årg. 79, s. 23—26. 

[Rec. av] Sverigeboken. Stockholm, 1982. Fornvännen, 

årg. 79, s. 137-138. 

Vem anlade Visborgs slott — Tyska orden eller Erik 
av Pommern? Några synpunkter. [Dt. Zus.] Wer er
richtete das Schloss Visborg — Erik von Pommern 
oder der Deutsche Orden? Gotkndskt arkiv. Meddeknden 
från föreningen Gotknds fornvänner, årg. 56, s. 151 — 160. 

1985 
[Rec. av] Gutar och vikingar, Red. Ingemar Jans

son. Statens historiska museum. Historia i fickfor
mat. Stockholm, 1983. Fornvännen, årg. 80, s. 65—66. 

1987 
[Red. tills. m. Sverker Janson.] Med arkeologen 
Sverige runt. 3. omarb. uppl. — Stockholm. [2], 422, 
[1] s., [16] pl. i färg: ill., kartor. (När—Var—Hur-
serien) 

1988 
[Rec. av] Bernard Gramsch (Hrsg.) Schönefeld und 
Seese. Beiträge zur Ur- und Fruhgeschichte der Nie-
derlausitz. Veröffentlichungen amt. Museums fiir 
Ur- und Friihgeschichte Potsdam, Bd 19. Berlin 
1985. Fornvännen, årg. 83, s. 203-204 . 

[Rec. av] Ingo Gabriel, Starigard/Oldenburg, 
Hauptburg der Slawen in Wagrien. 1. Stratigraphie 
und Chronologie. Archäologische Ausgrabungen 
1973-82. Offa Biicher 52. Neumunster 1984. Ibid., 
s. 203-204 . 

[Rec. av] Rikke Agnete Olsen, Borge i Danmark. 
Herning 1986. Ibid., s. 201-203 . 

1989 
[Red. tills. m. Sverker Jansson.] Tiotusen år i Sveri
ge, Historiska Museet. Musekrkeologi 3. Stockholm. 
SOs. 

[Red. tills. m. Sverker Jansson och Ulf Bertilsson] 
Hällristningar och hällmålningar i Sverige. 3. omarb. och 
utökade uppl. Stockholm. 253 s. 

Under tryckning 
[Tills, m.] Lars Gezdius. Biskops Arno. Från medel
tid till nutid. En byggnadshistorisk översikt. [I] 
Biskops-Arnö under 700 år. Uppsala. 

S a m m a n s t ä l l t av Jannis Ambatsis 

Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm 
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