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In 1999 a cabinet was opened at the Department of Archaeology, University of
Stockholm, which for a long time had remained unopened. The cabinet contained documents, photos and ancient artefacts left there by Greta Arwidsson,
professor at the department from 1956 to 1973. A project was initiated to sort
the material and place it with the institutions and archives concemed. This paper outlines the contents of the cabinet. Although the contents can be described as fragmentary piéces of information, it has a value for the history of archaeology. It represents parts of Arwidsson's archaeological achievements, from
the time when she was a student of archaeology until her tenure as the first female professor of archaeology in Sweden.
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I augusti iggg fick Institutionen för Arkeologi
anledning att titta i ett kartskåp som länge stått
oöppnat i lokalerna på Stockholms Universitet.
Föga anade man att den grå, skrymmande stålmöbeln innehöll delar av den svenska arkeologihistorien. Kartskåpet visade sig nämligen
rymma delar av professor Greta Arwidssons arkeologiska kvarlåtenskap. Där fanns dokument, fotografier och fynd från många av de arkeologiska undersökningar som hon deltagit i,
tillsammans med olika former av undervisningsmaterial och underlag för publikationer.
Det rörde sig framför allt om utkast till planritningar och korta fältanteckningar till rapporter, men även mer fullständig dokumentation
av fornlämningar ock fynd. Materialets vetenskapskistoriska värde gick inte att ta miste på.
Dokumenten kan sägas representera ett utsnitt
ur Arwidssons arkeologiska verksamket, från

kennes tid som arkeologistuderande vid
Uppsala Universitet till kennes utnämning till
Sveriges första kvinnliga landsantikvarie ock
sedermera professor i nordisk ock jämförande
fornkunskap i Stockholm. Det beslöts därför
att materialet, under projekttiteln »Fältarkeologi & Forskning - Arwidssons arkeologiska
kvarlåtenskap vid Arkeologiska institutionen»,
skulle ordnas och överlämnas till berörda institutioner och arkiv för beväring. Anslag för detta ändamål beviljades av Berit Wallenbergs
Stiftelse. Denna artikel, som utgör en översiktlig presentation av kartskåpets innehåll, kan sägas markera slutfasen av projektet med syfte att
göra materialet känt och tillgängligt för en vidare, intresserad krets.
De mest fascinerande fynden ur kartskåpet
härstammar från undersökningarna av båtgravfältet vid Valsgärde, Gamla Uppsala socken,
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Uppland. Framförallt kan nämnas de fyra hjälmfragmenten från båtgrav 7, varav ett fortfarande har rester efter ornamentik. Tillsammans
med dessa påträffades även rester av hästhår
och hår som fungerat som tätning mellan båtplankor i graven, samt två träprover. Dessa
fynd, tillsammans med övrigt material från
Valsgärde, har överlämnats till Museum Gustavianum i Uppsala.
Det var med undersökningarna vid
Valsgärde som Arwidsson inledde sin arkeologiska yrkesbana. Hennes akademiska examen
var från början inriktad mot läraryrket, med
ämnen som latin, geografi och historia. Brist på
lärartjänster ledde dock till att hon lockades till
arkeologiutbildningen i Uppsala och nyblivne
professor Sune Lindqvists seminariegrävningar vid Valsgärde. Intresset för arkeologi var
emellertid inte något nytt. Arwidsson, som växte upp i en akademikersläkt, fick redan i tioårs-åldern följa med sina föräldrar på föreläsningar
av bland andra Oscar Montelius (Berg &
Lamm i g g i , s. g2; Hagberg iggo, s. sof).
Arkeologin hade hon dock främst sett som en
hobby. Kanske ska Arwidssons ämnesval ses i
ljuset av kvinnans ställning i allmänhet inom
den arkeologiska disciplinen under första halvan av 1 goo-talet. Fram till första världskriget
var det svårt för en kvinna att nå professionell
status som arkeolog, vilket bör ses mot bakgrund av synen på kvinnor ock arbete i stort
(Diaz-Andreu & Stig Sorensen igg8). Mellankrigstiden innebar dock ett ökat antal kvinnor
med högre akademisk utbildning i ämnet, men
de flesta nådde endast låga tjänster framförallt
inom museisektorn, eller deltog, som Arwidsson, i större arkeologiska undersökningar.
Under 1930-talet publicerades Arwidssons
första uppsatser inom ramen för Valsgärdeprojektet (Berg & Lamm i g g i , s. g2). Undersökningarna kom även att utgöra grunden i
hennes doktorsavhandling, Venddstile, Email
und Glas im 7.-8. J a h r h u n d e r t ( i g 4 2 ) , som behandlar ornamentik- och stilutveckling och
spridning under vendeltid. Intresset för detta
ämne är även märkbart i det undervisningsoch arbetsmaterial som återfanns i kartskåpet,
t e x . i form av anteckningar kring och scheman
över stikitveckling ock glasimport Arwidssons
Fomvännen gy (2002)

arbete med Valsgärdeundersökningarna slutade dock inte med disputationen, eftersom hon
valde att publicera själva materialet från utgrävningarna i egna volymer. Samma år som avhandlingen publicerades båtgrav 6 och ig54
var det dags för båtgrav 8. Först efter pensioneringen publicerade hon båtgrav 7 ( i g 7 7 ) ,
och det dokumentations- och arbetsmaterial
från Valsgärde som påträffades i kartskåpet
härstammar främst från hennes arbete med
denna publikation. Förutom fyndmaterialet
fanns där även anteckningar och foton från undersökningen av båtgrav 7, samt mer direkta
underlag för själva publiceringen av båtgravarna, t.ex. kopior av Allan Fridells detaljerade
planritningar.
Annat intressant dokumentationsmaterial
som återfanns på institutionen härrör från undersökningarna av gravfälten vid Skrävsta,
Botkyrka socken, Södermanland, vilka genomfördes under början av ig4ti-talet under ledning av Arwidsson och Lars Göran Kindström
(Back Danielsson igg8, s. 33). Detta intressanta material kar tidigare behandlats endast i
mycket liten utsträckning. Gravfältet del-undersöktes endast, men dateringarna av de sex
utgrävda anläggningarna sträcker sig från yngre bronsålder till vikingatid (ibid.). Den äldsta
anläggningen (nr 23) från slutet av bronsålder
- äldstajärnålder behandlas av Arwidsson i den
opublicerade uppsatsen »Kulturförbindelser
Lausitz - Mälardalen», där hon framhåller att
gravskicket och keramikmaterialet från grav 23
visar på impulser från Lausitzkulturen. Ett utkast till denna text påträffades i kartskåpet tillsammans med rapport och planritning från
undersökningen av graven. Annat dokumentationsmaterial från Skrävsta-undersökningarna
består av en fyndförteckning ock fotografier,
samt rapport över gravanläggningarna 47, 48
ock 53. I anläggning 53 framkom en svärdsknapp i guld som bekandlats av Birgit Arrkenius ( i g 8 5 ) . Ing-Marie Back Danielsson
( i g g 8 ) menar att materialet från Skrävsta kan
visa på en maktkoncentration under järnålder.
De flesta dokumenten från kartskåpet kärrör från undersökningar ock inventeringar av
gotländska fornlämningar. Arwidsson utsågs
ig4Ö till den första svenska kvinnliga landsan-
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Fig. 1. Greta Arwidsson och vaktmästare Einar Johansson vid förrättning pä Gotland. - -Greta Arwidsson and
museum caretaker Einar Johansson at a field trip 011 Gotland.

tikvarien, vilket även innebar ansvar för Gotlands Fornsal. Under efterkrigstiden öppnades
möjligheter för fler kvinnor att nå högre positioner inom den arkeologiska disciplinen
(Diaz-Andreu & Stig Sorensen igg8, s. 21).
Framförallt tycks dörrarna ka öppnats just till
landsantikvarietjänster, medan färre fick anställning inom universiteten. Frågan är dock
om detta speglar kvinnornas egna val eller de
olika myndigketernas inställning till kvinnliga
ckefer (Welinder i g g i , s. 77).
Som landsantikvarie utgjorde Arwidsson
den första ock enda kelårsanställda kulturminnestjänstemannen på ön, vilket innebar en stor
arbetsbörda. Det ålåg henne ensam att inspektera vägbyggen och fyndplatser samt genomföra arkeologiska undersökningar (Hagberg
iggo, s. 22). Ett fotografi som påträffades i
kartskåpet (fig. 1), taget vid en tjänsteförrättning, ger en god bild av Arwidssons arbetssituation på ön. Som landsantikvarie fick hon åka

tåg eller cykla runt ön. Cykeln tyngdes av den
otympliga utrustningen, som bestod av avvägningsinstrument ärvda från Uppsala Universitets glaciärexpeditioner till Sydamerika.
Hon blev tvungen att säga ifrån för att slippa
cykla mer än fem mil per dag. På bilden ser
man h e n n e tillsammans med vaktmästaren vid
Gotlands Fornsal, Einar Johansson, som assisterade h e n n e vid de arkeologiska undersökningarna (Almgren 1 ggg, s. 32; Hagberg 1 ggo,
s. 22). På femtioårsdagen 195G fick »FornGreta» en bil av Gotlands Fornvänner, en förening som huvudsakligen bestod av lantbrukare.
Bilen kom att underlätta hennes arbeta avsevärt, men först var kon tvungen att ta körkort.
Bilen döptes till Hjulius, vilket sedan blev namnet på alla kennes bilar.
Arwidssons omfattande arbete på Gotland
speglas i materialet från kartskåpet framförallt i form av anteckningsböcker från tiden
1945—1956, i vilka Arwidsson förde anteckFomvännen gy (2002)
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ningar från det otal arkeologiska undersökningar kon genomförde. Hennes undersökningar var för sin tid omfattande ock uppseendeväckande. Hon använde sig av den noggranna dokumentations- ock undersökningsteknik
som utvecklats under Valsgärdegrävningarna
ock kon upprättade omsorgsfulla gravplaner
(Berg & Lamm i g g i , s. g3). På institutionen
påträffades foton, anteckningar, utkast till ritningar m.m. från många av de räddningsgrävningar som kon genomförde på Gotland. Hon
kom även att arbeta vidare med äldre projekt,
t.ex. undersökningarna av brons- och järnåldersgravfältet vid Ardags i Ekeby socken som
Mårten Stenberger påbörjat redan under
ig30-talet (Ählén ig72, s. 6 ) . .Arwidsson inledde sina undersökningar vid Ardags ig47 med
utgrävningen av en skelettgrav från yngsta
bronsålder eller äldsta järnålder. Denna var en
närmast båtformig stensättning/hällkista under flat mark. Foton från undersökningen av
denna grav låg i kartskåpet tillsammans med
anteckningar, foton ock planritningar m.m.
från flera av de andra gravar som Arwidsson
kom att undersöka under åren ig48— ig54- I
samband med gravfältet framkom även tidigock mellanneolitiska kulturlager (ibid., s. 3).
Näst efter Ire-undersökningarna (se nedan) utgör dokumentationsmaterialet från Ardags det
mest omfattande från skåpet vad beträffar
Gotland.
Som landsantikvarie på Gotland hade
Arwidsson även byggnadsan ti kvariska uppgifter. På institutionen återfanns flera utkast till
planritningar och rapporter från hennes bevakning av restaureringarna av de många medeltida kyrkorna på ön. Även arbetet med
andra äldre byggnader finns representerat,
framförallt i form av utkast till planritningar,
bl.a. över gården Petes och ett medeltida stenhus i kvarteret Kaplanen, Södra Kyrkogatan,
vilka testamenterades till Fornsalen av apotekaren Ada Block (Berg & Lamm 1991, s. 93).
Som museichef lyckades Arwidsson ordna flera
stora donationer till Fornsalen. Hon hade
bland annat goda kontakter med bankir Tage
Cervin, som blev den huvudsakliga bidragsgivaren till arbetet med Visby ringmur (ibid.).
Cervin donerade även medel till undersökFornvännen gy {2002)

ningen av den mellanneolitiska lokalen Ire i
Hangvar socken (Berg & Lamm 1991, s. 93).
Denna undersökning påbörjades under 1950talet då Arwidsson fortfarande var landsantikvarie på Gotland, men även efter det att hon
officiellt lämnat ön fortsatte hennes arbete vid
Ire, liksom vid andra gotländska lokaler (Janzon 1974,8. 8; Rundkvist i tryck, avsnitt 3.1.31).
1956 utnämndes Arwidsson till professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Stockholms högskola, men det var med tvekan som
hon tackade ja till tjänsten (Berg & Lamm 1991,
s. 93; Hagberg iggo, s. 22). Efter tio år på Gotland hade hon svårt att lämna ön och hon kom
därför under de närmaste åren (1957—1960)
att tillsammans med studenter från Stockholm
ägna sitt huvudsakliga forskningsarbete åt undersökningarna vid Ire (Janzon ig74, s. 8). Det
material från Ire-undersökningarna som återfanns pä institutionen härstammar såväl från
hennes tid som landsantikvarie som hennes senare undersökningar i egenskap av professor.
Framförallt rör det sig om anteckningar, planritningar och foton över gravmaterialet, men
även fotonegativ av ett par härdar som kanske
kan föras till den ä n n u ej rapporterade boplatsdelen. Undersökningen vid Ire kan karaktäriseras som en räddningsgrävning. Lokalen
hade redan tidigare delvis förstörts av grustäkt,
men under 1950-talet blev hotet mer överhängande (ibid.). En ask med benmaterial visar på den inmätnings- och grävteknik som användes vid undersökningen. Lokalen indelades i ett rutnät orienterat i nordväst - sydost,
utifrån en baslinje betecknad med O (ibid.). De
2 x 2 meter stora rutorna fick sin beteckning efter krysslinjerna i dess sydvästra korn, vilket
kar resulterat i att asken med benmaterial som
påträffades i kartskåpet fått markeringen »ruta
58 S24». Detta system är i princip detsamma
som nyttjas idag med koordinatsystemet. Den
stenyxa som också påträffades i kartskåpet är
dock endast signerad »Ire». Yxan ock benen har
nu överförts till Statens historiska museum.
I kartskåpet återfanns även arbetsmaterial
från Arwidssons tid som professor vid Stockholms Högskola, sedermera Stockholms Universitet. Bl.a. fanns där undervisningsmaterial
i form av föreläsningsanteckningar och -bilder,
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litteraturlistor, en tentamen från 1966 och
även en studieplan för ämnet Nordisk och jämförande fornkunskap. Annat intressant material från hennes tid som professor är en almanacka från 1957.
När Arwidsson som första kvinnliga professor i arkeologi tillträdde sin tjänst i Stockholm
bestod institutionen i stort sett endast av professuren. Under den nya professorns ledning
kom dock institutionen att byggas upp från
grunden. Arwidsson såg till att ordna såväl lokaler som bibliotek ock anställde amanuenser
ock docenter. Hon spelade även en aktiv roll i
tillkomsten av Osteologiska forskningslaboratoriet och Institutionen för laboraliv arkeologi.
Institutionen för Arkeologi expanderade från
ett tiotal studenter till över hundra (Berg &
Lamm 1991,3, 93).
I kartskåpet fanns även dokumentation
från institutionens fältarkeologiska verksamhet på Lovö i Mälaren. Under Arwidssons ledning påbörjade institutionen årliga seminariegrävningar av järnåldersgravfälten i o m r å d e t ett bebyggdsearkeologiskt projekt som pågår
än idag. Som professor tog kon en aktiv del av
undersökningsverksamketen vid institutionen
(ibid.). Dokumenten kärrör främst från undersökningarna av gravfält 57, Viken, ock gravfält 56, H e m m e t Viken var det första gravfaltet
som undersöktes, 1958—1966, ock i kartskåpet
påträffades rapporter, fotografier m.m. från
dessa undersökningar, men även träprover ock
brända ben från grav 1. Från undersökningarna vid Hemmet 19(17—^)69 påträffades fotonegativ. Materialet från de två gravfälten har
rapporterats och behandlats av Jan Pecier
Lamm (1971, 1972, ig73) och Bo Petré
( i g 7 8 ) , men Arwidsson har även själv diskuterat undersökningarna i två publikationer
(igÖ2, tg68). Bland Lovömaterialet fanns
även fotografier från 1 g72 års undersökningar,
vilka därmed kan härröra från gravfält 27,
Lunda, som undersöktes 1971 — 1980. Även
detta gravfält kar utförligt behandlats av Petré
(1984).
Som professor deltog Arwidsson även i
andra undersökningar. Framförallt kom kon
under 1960-talet ock början av 70-talet sommartid att återvända till G:a Uppsala socken.

Under hennes ledning undersöktes en bebyggelseterrass och ett gravfält från yngre järnålder vid Fullerö backe, endast 2 km nordost om
Valsgärde. I en preliminär rapport liknar hon
fynden från Fullerö kvalitetsmässigt vid dem
från Valsgärde och framhåller särskilt ett
bronsföremål ornerat i Vendelstil med granat-inläggningar (Arwidsson 1967). I kartskåpet
återfanns plan- och sektionsritningar, fyndlistor och fotografier m.m. från dessa undersökningar, saml benmaterial och ett jordprov.
Syftet med denna artikel år att ge en översiktlig presentation av det material som påu äffades i kartskåpet på Institutionen för Arkeologi i Stockholm och göra det känt för cn vidare krets. Materialet ger en bild av bredden i
Arwidssons arkeologiska verksamhet, men är
även av intresse för dem som arbetar mer specifikt med de olika platser hon undersökt
Även om dokumentationen i många fall kan
beskrivas som fragmentarisk, framförallt om
handlingarna får stå för sig själva, så kan materialet, san i siit sammanhang med redan känt
arkivmaterial och olika publikationer, utgöra
underlag för dem som vill föra Arwidssons arbete vidare.
Materialet har vid överlämnandet till berörda institutioner och arkiv kommit att splittras. Kvar på institutionen i Stockholm finns de
räkenskaper som påträffades. Framförallt rör
de undersökningarna på Lovö. Dokumentationen rörande västmanländskt material, d.v.s.
undersökningarna vid Tuna ock Långby, Badelunda socken, samt Norsa i Köping, kar överlämnats till Västmanlands läns museum. Som
nämndes ovan förvaras nu fynd ock träprover,
liksom övrig dokumentation, från Valsgärde på
Museum Gustavianum i Uppsala, medan övriga fynd ock jordprover kar överförts till Statens
kistoriska museum. Den största delen av dokumenten från kartskåpet kar dock överlämnats
till Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockkolm.
Institutionell kar även vid ett tidigare tillfälle
överlämnat kandlingar till ATA, vilka främst kärrör från Arwidssons arbete med de omfattande
Birka-pnblikationerna (1984, 1986, 1989).
Dessa kandlingar kommer nu att ordnas tillsammans med materialet från kartskåpet.
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Summary
In iggg a cabinet was opened at the Department of Archaeology, University of Stockholm,
which for a long time had remained unopened. The cabinet contained documents, photos and ancient artefacts left there by Greta
Arwidsson, professor at the department from
' 9 5 6 t o 1973.
The documents were in a mess and can be
described as fragmentary piéces ofinformation,
consisting of half-completed plan drawings, unmarked photos, notes from excavations etc. A
project was initiated to sort the material and
place it with the institutions and archives conc e m e d . The documents have value for the
history of archaeology. They represent parts of
Arwidsson's archaeological achievements, from
the time when she was a student of archaeology
until her days as the first female professor in archaeology in Sweden.
During Arwidsson's time as a student at the
University of Uppsala she partidpated in the
excavations of the boat cemetery at Valsgärde
in G:a Uppsala parish. The finds from the ex-

cavations formed part of the basis for Arwidss o n ^ doctoral thesis, and she låter published
three of the richest boat graves. The documents and artefacts from Valsgärde found in
the cabinet are chiefly from her work with boat
grave 7.
In ig4Ö Arwidsson, as the first woman in
Sweden, was appointcd landsantikvarie (county custodian of antiquities) of Gotland. Most of
the documents in the cabinet come from her
many excavations of prehistoric sites on the
island and from her work with the preservation
and restoration of Medieval churches and buildings.
As a professor of archaeology at the University of Stockholm Arwidsson expanded the
department from about ten students to över a
hundred. In the cabinet were found documents concerning lectures and courses at the
department together with other kinds of working material, as well as documentation from
the d e p a r t m e n f s annual excavations at Lovö
in Mälaren.
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