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nen i Stockholm. (The archaeological documents left by Greta Arwidsson at the 
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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 con
tained 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 pa
per outlines the contents of the cabinet. Although the contents can be descri
bed as fragmentary piéces of information, it has a value for the history of ar
chaeology. It represents parts of Arwidsson's archaeological achievements, from 
the time when she was a student of archaeology until her tenure as the first fe
male professor of archaeology in Sweden. 

Linda Grönwatt, Institutionen för arkeologi, Stockholms Universitet, SEA106 g i 

Stockholm 

ligr4074@student.su.se 

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 stål
möbeln innehöll delar av den svenska arkeolo
gihistorien. Kartskåpet visade sig nämligen 
rymma delar av professor Greta Arwidssons ar
keologiska kvarlåtenskap. Där fanns doku
ment, fotografier och fynd från många av de ar
keologiska undersökningar som hon deltagit i, 
tillsammans med olika former av undervis
ningsmaterial och underlag för publikationer. 
Det rörde sig framför allt om utkast till planrit
ningar och korta fältanteckningar till rappor
ter, men även mer fullständig dokumentation 
av fornlämningar ock fynd. Materialets veten-
skapskistoriska 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 »Fältarkeo
logi & Forskning - Arwidssons arkeologiska 
kvarlåtenskap vid Arkeologiska institutionen», 
skulle ordnas och överlämnas till berörda insti
tutioner och arkiv för beväring. Anslag för det
ta ändamål beviljades av Berit Wallenbergs 
Stiftelse. Denna artikel, som utgör en översikt
lig presentation av kartskåpets innehåll, kan sä
gas markera slutfasen av projektet med syfte att 
göra materialet känt och tillgängligt för en vi
dare, intresserad krets. 

De mest fascinerande fynden ur kartskåpet 
härstammar från undersökningarna av båtgrav-
fältet vid Valsgärde, Gamla Uppsala socken, 
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Uppland. Framförallt kan nämnas de fyra hjälm-
fragmenten från båtgrav 7, varav ett fortfaran
de har rester efter ornamentik. Tillsammans 
med dessa påträffades även rester av hästhår 
och hår som fungerat som tätning mellan båt-
plankor i graven, samt två träprover. Dessa 
fynd, tillsammans med övrigt material från 
Valsgärde, har överlämnats till Museum Gus
tavianum i Uppsala. 

Det var med undersökningarna vid 
Valsgärde som Arwidsson inledde sin arkeolo
giska 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 seminariegrävning
ar vid Valsgärde. Intresset för arkeologi var 
emellertid inte något nytt. Arwidsson, som väx
te upp i en akademikersläkt, fick redan i tioårs-ål
dern 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 hal
van av 1 goo-talet. Fram till första världskriget 
var det svårt för en kvinna att nå professionell 
status som arkeolog, vilket bör ses mot bak
grund av synen på kvinnor ock arbete i stort 
(Diaz-Andreu & Stig Sorensen igg8) . Mellan
krigstiden 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 Arwids
son, i större arkeologiska undersökningar. 

Under 1930-talet publicerades Arwidssons 
första uppsatser inom ramen för Valsgärde-
projektet (Berg & Lamm i g g i , s. g2). Under
sökningarna kom även att utgöra grunden i 
hennes doktorsavhandling, Venddstile, Email 
und Glas im 7.-8. Jahrhundert ( ig42) , som be
handlar ornamentik- och stilutveckling och 
spridning under vendeltid. Intresset för detta 
ämne är även märkbart i det undervisnings-
och arbetsmaterial som återfanns i kartskåpet, 
t ex . i form av anteckningar kring och scheman 
över stikitveckling ock glasimport Arwidssons 

arbete med Valsgärdeundersökningarna sluta
de dock inte med disputationen, eftersom hon 
valde att publicera själva materialet från ut
grävningarna i egna volymer. Samma år som av
handlingen publicerades båtgrav 6 och ig54 
var det dags för båtgrav 8. Först efter pensio
neringen publicerade hon båtgrav 7 ( ig77) , 
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 un
dersökningen av båtgrav 7, samt mer direkta 
underlag för själva publiceringen av båtgravar
na, t.ex. kopior av Allan Fridells detaljerade 
planritningar. 

Annat intressant dokumentationsmaterial 
som återfanns på institutionen härrör från un
dersökningarna av gravfälten vid Skrävsta, 
Botkyrka socken, Södermanland, vilka genom
fördes under början av ig4ti-talet under led
ning av Arwidsson och Lars Göran Kindström 
(Back Danielsson igg8, s. 33). Detta intressan
ta material kar tidigare behandlats endast i 
mycket liten utsträckning. Gravfältet del-un
dersöktes endast, men dateringarna av de sex 
utgrävda anläggningarna sträcker sig från yng
re 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 ut
kast till denna text påträffades i kartskåpet till
sammans med rapport och planritning från 
undersökningen av graven. Annat dokumenta
tionsmaterial från Skrävsta-undersökningarna 
består av en fyndförteckning ock fotografier, 
samt rapport över gravanläggningarna 47, 48 
ock 53. I anläggning 53 framkom en svärds
knapp i guld som bekandlats av Birgit Arr-
kenius ( ig85) . Ing-Marie Back Danielsson 
( igg8) menar att materialet från Skrävsta kan 
visa på en maktkoncentration under järnålder. 

De flesta dokumenten från kartskåpet kär
rör 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. -
museum caretaker Einar Johansson at a field trip 011 Gotland. 

-Greta Arwidsson and 

tikvarien, vilket även innebar ansvar för Got
lands Fornsal. Under efterkrigstiden öppnades 
möjligheter för fler kvinnor att nå högre posi
tioner inom den arkeologiska disciplinen 
(Diaz-Andreu & Stig Sorensen igg8, s. 21). 
Framförallt tycks dörrarna ka öppnats just till 
landsantikvarietjänster, medan färre fick an
ställning 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 kulturmin-
nestjänstemannen på ön, vilket innebar en stor 
arbetsbörda. Det ålåg henne ensam att inspek
tera vägbyggen och fyndplatser samt genomfö
ra arkeologiska undersökningar (Hagberg 
iggo, s. 22). Ett fotografi som påträffades i 
kartskåpet (fig. 1), taget vid en tjänsteförrätt-
ning, ger en god bild av Arwidssons arbetssitua
tion på ön. Som landsantikvarie fick hon åka 

tåg eller cykla runt ön. Cykeln tyngdes av den 
otympliga utrustningen, som bestod av avväg
ningsinstrument ärvda från Uppsala Uni
versitets glaciärexpeditioner till Sydamerika. 
Hon blev tvungen att säga ifrån för att slippa 
cykla mer än fem mil per dag. På bilden ser 
man henne tillsammans med vaktmästaren vid 
Gotlands Fornsal, Einar Johansson, som assi
sterade henne vid de arkeologiska undersök
ningarna (Almgren 1 ggg, s. 32; Hagberg 1 ggo, 
s. 22). På femtioårsdagen 195G fick »Forn-
Greta» en bil av Gotlands Fornvänner, en före
ning som huvudsakligen bestod av lantbrukare. 
Bilen kom att underlätta hennes arbeta avse
värt, men först var kon tvungen att ta körkort. 
Bilen döptes till Hjulius, vilket sedan blev nam
net på alla kennes bilar. 

Arwidssons omfattande arbete på Gotland 
speglas i materialet från kartskåpet framför
allt i form av anteckningsböcker från tiden 
1945—1956, i vilka Arwidsson förde anteck-
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ningar från det otal arkeologiska undersök
ningar kon genomförde. Hennes undersök
ningar var för sin tid omfattande ock uppseen
deväckande. Hon använde sig av den noggran
na 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 rit
ningar m.m. från många av de räddningsgräv-
ningar som kon genomförde på Gotland. Hon 
kom även att arbeta vidare med äldre projekt, 
t.ex. undersökningarna av brons- och järnål-
dersgravfältet vid Ardags i Ekeby socken som 
Mårten Stenberger påbörjat redan under 
ig30-talet (Ählén ig72, s. 6) . .Arwidsson inled
de sina undersökningar vid Ardags ig47 med 
utgrävningen av en skelettgrav från yngsta 
bronsålder eller äldsta järnålder. Denna var en 
närmast båtformig stensättning/hällkista un
der 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 tidig-
ock mellanneolitiska kulturlager (ibid., s. 3). 
Näst efter Ire-undersökningarna (se nedan) ut
gör dokumentationsmaterialet från Ardags det 
mest omfattande från skåpet vad beträffar 
Gotland. 

Som landsantikvarie på Gotland hade 
Arwidsson även byggnadsan ti kvariska uppgif
ter. På institutionen återfanns flera utkast till 
planritningar och rapporter från hennes be
vakning av restaureringarna av de många me
deltida 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 sten
hus i kvarteret Kaplanen, Södra Kyrkogatan, 
vilka testamenterades till Fornsalen av apote
karen 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 bidragsgi
varen till arbetet med Visby ringmur (ibid.). 

Cervin donerade även medel till undersök

ningen av den mellanneolitiska lokalen Ire i 
Hangvar socken (Berg & Lamm 1991, s. 93). 
Denna undersökning påbörjades under 1950-
talet då Arwidsson fortfarande var landsantik
varie på Gotland, men även efter det att hon 
officiellt lämnat ön fortsatte hennes arbete vid 
Ire, liksom vid andra gotländska lokaler (Jan
zon 1974,8. 8; Rundkvist i tryck, avsnitt 3.1.31). 
1956 utnämndes Arwidsson till professor i nor
disk och jämförande fornkunskap vid Stock
holms 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 Got
land 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 un
dersökningarna vid Ire (Janzon ig74, s. 8). Det 
material från Ire-undersökningarna som åter
fanns pä institutionen härstammar såväl från 
hennes tid som landsantikvarie som hennes se
nare undersökningar i egenskap av professor. 
Framförallt rör det sig om anteckningar, plan
ritningar och foton över gravmaterialet, men 
även fotonegativ av ett par härdar som kanske 
kan föras till den ännu ej rapporterade bo
platsdelen. Undersökningen vid Ire kan karak
täriseras som en räddningsgrävning. Lokalen 
hade redan tidigare delvis förstörts av grustäkt, 
men under 1950-talet blev hotet mer över
hängande (ibid.). En ask med benmaterial vi
sar på den inmätnings- och grävteknik som an
vändes vid undersökningen. Lokalen indela
des i ett rutnät orienterat i nordväst - sydost, 
utifrån en baslinje betecknad med O (ibid.). De 
2 x 2 meter stora rutorna fick sin beteckning ef
ter 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 Stock
holms Högskola, sedermera Stockholms Uni
versitet. 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 jäm
förande fornkunskap. Annat intressant materi
al från hennes tid som professor är en alma
nacka från 1957. 

När Arwidsson som första kvinnliga profes
sor i arkeologi tillträdde sin tjänst i Stockholm 
bestod institutionen i stort sett endast av pro
fessuren. Under den nya professorns ledning 
kom dock institutionen att byggas upp från 
grunden. Arwidsson såg till att ordna såväl lo
kaler som bibliotek ock anställde amanuenser 
ock docenter. Hon spelade även en aktiv roll i 
tillkomsten av Osteologiska forskningslabora
toriet 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 verksam
het på Lovö i Mälaren. Under Arwidssons led
ning påbörjade institutionen årliga seminarie
grävningar 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 un
dersökningarna av gravfält 57, Viken, ock grav
fält 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 undersökningar
na vid Hemmet 19(17—^)69 påträffades foto
negativ. Materialet från de två gravfälten har 
rapporterats och behandlats av Jan Pecier 
Lamm (1971, 1972, ig73) och Bo Petré 
( ig78) , men Arwidsson har även själv diskute
rat 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 som
martid att återvända till G:a Uppsala socken. 

Under hennes ledning undersöktes en bebyg
gelseterrass och ett gravfält från yngre järnål
der 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-in
läggningar (Arwidsson 1967). I kartskåpet 
återfanns plan- och sektionsritningar, fyndlis
tor och fotografier m.m. från dessa undersök
ningar, saml benmaterial och ett jordprov. 

Syftet med denna artikel år att ge en över
siktlig presentation av det material som påu äf-
fades i kartskåpet på Institutionen för Arkeo
logi i Stockholm och göra det känt för cn vida
re krets. Materialet ger en bild av bredden i 
Arwidssons arkeologiska verksamhet, men är 
även av intresse för dem som arbetar mer spe
cifikt 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 mate
rialet, san i siit sammanhang med redan känt 
arkivmaterial och olika publikationer, utgöra 
underlag för dem som vill föra Arwidssons ar
bete vidare. 

Materialet har vid överlämnandet till be
rörda institutioner och arkiv kommit att splitt
ras. Kvar på institutionen i Stockholm finns de 
räkenskaper som påträffades. Framförallt rör 
de undersökningarna på Lovö. Dokumenta
tionen rörande västmanländskt material, d.v.s. 
undersökningarna vid Tuna ock Långby, Ba
delunda socken, samt Norsa i Köping, kar över
lämnats till Västmanlands läns museum. Som 
nämndes ovan förvaras nu fynd ock träprover, 
liksom övrig dokumentation, från Valsgärde på 
Museum Gustavianum i Uppsala, medan övri
ga fynd ock jordprover kar överförts till Statens 
kistoriska museum. Den största delen av doku
menten från kartskåpet kar dock överlämnats 
till Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockkolm. 
Institutionell kar även vid ett tidigare tillfälle 
överlämnat kandlingar till ATA, vilka främst kär
rör från Arwidssons arbete med de omfattande 
Birka-pnblikationerna (1984, 1986, 1989). 
Dessa kandlingar kommer nu att ordnas till
sammans med materialet från kartskåpet. 

Fornvännen gy (2002) 



286 Linda Grönwall 

Referenser 
Almgren, B. 199g. Greta Arwidsson. Kungl. Vitterhets 

Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok. 
Stockholm. 

Arrhenius, B, 1985. Merovingian garnet jewellery. 
Emergence and social implications. KVHAA. 
Stockholm. 

Arwidsson, G. 1942. Vendelslile. Email und Glas im y. 
- 8 . Jahrhundert. Acta Musei antiquitatum sep
tentrionalium Regiae Universitatis Upsaliensis 
2. Uppsala. 

- 1942. Die Gräberfunde von Valsgärdc 1: Vakgärde 6. 
Acta Musei antiquitatum septentrionalium 
Regiae Universitatis Upsaliensis 1. Uppsala. 

- 1954. Die Gräberfunde von Valsgärde 2: Valsgärde 8. 
Acta Musei antiquitatum septentrionalium Re
giae Universitatis Upsaliensis 4. Uppsala. 

- 1962. Lovö-bor med kontinentala förbindelser 
pä 400-talet Proxima Thuk1. Sverige under forntid 
och medellid. Hytlningsskri.fi lill II.M. Konungen den 
11 november ig(i2. Stockholm. 

- 19(17. Preliminär rapport över ig66 ärs undersök
ning pd bebyggebeterassen på Fullerö (Gamla Uppsala 
sn) Uppsala. Dnr 932 /67 . ATA. 

- 1968. De förhistoriska fynden frän Viken på 
Drotlningsholms mark. Fyra niiiliirsinkniir y. Ars-
skrift för Ekerö, Adelsö, Munsö och Lovö för
samlings pastorat. 

- 1977. Die Gräberfunde von Valsgärde J.- Valsgärde y. 
Acta Musei antiquitatum septentrionalium Re
giae Universi talis Upsaliensis 5. Uppsala. 

- (red.). 1984. Birka: Untersuchungen und Studien. 
2: Systemalische A nalysen der Gnibeijn nde. Del 1. KV
HAA. Slockholm. 

- (red.). ig86. Birka: Untersuchungen nnd Studien. 
2: Systematische A nalysen der Gräber fu nde. Del 2. KV
HAA. Stockholm. 

- (red.). ig8g. Birka: Untersuchungen nnd Studien. 
2: Systematische Analysen der Gräberfunde. Del 7. KV
HAA. Stockholm. 

Back Danielsson, I.-M., 1998. Norsborg och Skrävsta 
i Botkyrka-makt i monument och materiell kul-
1111. Aktuell arkeologi VI. Fredengren, C. &Tarsala, 
I. (red.). Stockholm Archaeological Reports 35. 

Institutionen för Arkeologi, Stockholms Univer
sitet. 

Berg, G. 8c Lamm, J.P. 1991. Greta Arwidsson 85 år. 
Fornvännen 86. 

Diaz-Andreu, M. 8c Stig Sorensen, M.L., 1998. 
Excavating Women. Towards an engendered his
tory of archaelogy. Diaz-Andreu, M. & Stig So
rensen, M.L. (red.). Excavating Women. A History 
of Women in European Archaeology. London. 

Hagberg, U. 1990. »Få se hur mycket jag orkar och 
hinner ...••. Pojm lär arkeologi 8:2. Lärbro. 

Janzon, G.O. 1974. Gollands mellanneo/iliska gravar. 
Studies in North-European Archaeology 6. 
Institutionen för Arkeologi, Stockholms Uni
versitet. 

Lamm, J.P. 1971. Gravamapå Viken. Studier kring grav
fält 57, Eovö sn, Ujipland. Stockholm. 

- 1972. Undersökningar j>å Lovö i g j 8 - i g 6 6 . Arkeo
logiska rapporter och meddelanden frän insti
tutionen för arkeologi, särskilt nordeuropeisk 
vid Stockholms universitet, nr. 1. Stockholm. 

- 1973. Fornfynd och fornlämningar på Lovö. 
Arkeologiska studier kring en ufiptånåsk jämålåers-
Irygå. Theses and papers in North-European ar
chaeology 3. Institutionen för Arkeologi, 
Stockholms Universitet. 

Petré, B., 197S. Delundersökning av fornl. 56, Hemmet, 
Lovö sn, Uppland. Arkeologiska rapporter och 
meddelanden frän Institutionen för arkeologi 
vid Stockholms universitet, nr 5. Stockholm. 

- 1984. Arkeologiska undersökningar på Eovö. Del 2: 
Fornlämning RAA 27, Eunda. Sludies in North-
European archaeology 8. Institutionen för Arkeo
logi, Stockholms Universitet 

Rundkvist, M. I tryck. Barshabier. A cemetery in Gröl-
lingbo and litle parishes, Golland, Sweden, c. AD 
1-1100. Excavations and finds 1826—igyi. 

Welinder, S., 1991. Landsantikvarier och länsantikva
rier. K.A.N., Kvinner i arkeologi i Norge 12. Bergen. 

Ählén, M., 1972. Slenåtxlersboptalsen på Ardags i Ekeby, 
(•utland. C-kursnppgift framlagd vid seminariel 
för nordisk och jämförande fornkunskap vid 
Stockholms universitet Stencil. 

Fornvännen gy (2002) 

http://Hytlningsskri.fi


Summary 
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In iggg a cabinet was opened at the Depart
ment of Archaeology, University of Stockholm, 
which for a long time had remained unope-
ned. The cabinet contained documents, pho-
tos 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, un-
marked photos, notes from excavations etc. A 
project was initiated to sort the material and 
place it with the institutions and archives con
cemed. 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 ar
chaeology 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 Arwids
son^ doctoral thesis, and she låter published 
three of the richest boat graves. The docu
ments 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 (coun
ty 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 buil
dings. 

As a professor of archaeology at the Uni
versity of Stockholm Arwidsson expanded the 
department from about ten students to över a 
hundred. In the cabinet were found docu
ments concerning lectures and courses at the 
department together with other kinds of wor
king material, as well as documentation from 
the depar tmenfs annual excavations at Lovö 
in Mälaren. 
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