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Till Konungen. 

Genom nådig remiss den 29 september 1911 har Eders Kungl. 
Maj:t infordrat Akademiens yttrande med anledning af 1911 års 
Riksdags skrifvelse angående utredning af frågan om ordnande af 
fornminnesvården i riket. Akademien, som redan tidigare upp
dragit åt några sina ledamöter att med biträde af Akademiens 
tjänstemiln utarbeta förslag till ny författning rörande fornminnes
vården, har från dessa kommitterade, hvilkas uppgift efter utlå
tandet af berörda riksdagsskrivelse blifvit i viss mån vidgad, 
mottagit förslag i ämnet jämte därvid fogadt motiverande ytt
rande; och anhåller Akademien att med anledning af nådiga re
missen få till Eders Kungl. Maj:t öfverlämna samma förslag och 
yttrande för att komma under öfvervägande vid den omarbetning 
af författningen Eders Kungl. Maj:t kan komma att med föranle-
dnnde af Riksdagens skrifvelse låta verkställa, därvid Akade
mien, som i det läge, hvari frågan numera kommit, finner sig 
sakna anledning att ingå i granskning af de föreslagna stadgarnas 
affattning. tillåter sig att i största korthet angifva Akademiens 
uppfattning i vissa uti förslaget berörda frågor af principiell natur. 

Den i § 2 mom. 2 angifna utsträckning af fornminnesvården 
till naturföremål, vid hvilka åldriga sägner eller bruk äro fästa, 
finner Akademien riktig. 1 fråga om skyldigheten att hembjuda 
fynd anser Akademien, i likhet med kommitterade, denna skyldig
het väsentligen höra vara sä begränsad, som gällande författning 



bestämmer eller till föremål som helt eller delvis äro af guld eller 
silfver. En utsträckning af denna skyldighet utöfver denna gräns 
skulle af den allmänna meningen icke uppfattas såsom berättigad 
och en sådan föreskrift skulle därför antingen blifva en död hok-
staf eller, om den skulle hlifva effektiv, föranleda ett ständigt in
gripande från åtalsmyndigheternas sida, hvilket vore allt annat än 
önskvärdt. Med stigande intresse hos allmänheten för fornfyndens 
bevarande och ökad uppskattning af statsmuseernas betydelse för 
fornkunskapen och fornminnesvården skola enligt Akademiens 
tanke utan dylikt tvång statens samlingar kunna med sig förena 
sådana fynd, som för dem äro af verklig betydelse. 

Beträffande borttagande af fasta fornlämningar ansluter sig 
Akademien till, hvad kommitterade i § 8 mom. 2 föreslagit an
gående kostnaden för undersökning af fornlämning, som blifvit 
ifrågasatt att borttagas, samt i § 9 angående sättet att förfara, 
när fornminne heröres af ett till utförande ifrågasatt allmänt ar
bete. Akademien instämmer jämväl i kommitterades uppfattning, 
att, där en fornlämning må anses vara särskildt märklig och där
för omistlig, det må vara det allmänna öppet att genom expro
priation inlösa densamma; och hemställer därför Akademien att 
vid utarbetande af ny expiopriationslagstiftning denna fråga må 
vinna behörigt beaktande. Föreskriften i § 5 mom. '.i, angående rätt 
för Akademien att till andra offentliga samlingar aflåta vid under
sökning af fasta fornlämningar gjorda fynd, finner Akademien 
lämplig såsom uttryck för det naturliga sambandet mellan statens 
museum och öfriga offentliga samlingar i landet af detta slag. 

Vidkommande påföljden för öfvcrträdelser af de till fornmin-
nens bevarande gifna föreskrifter anser Akademien, lika med kom
mitterade, en skärpning af straffet till fängelse vara under särskildt 
försvårande omständigheter påkallad, liksom också Akademien 
delar kommitterades mening, att den, som tillhandlar sig föremål 
af beskaffenhet att höra till inlösen hemhjiidas, när han handlat 
i samråd med hittaren eller eljes med vetskap om det, olagliga i 
transaktionen, också bör vara underkastad straffpåföljd. 

Akademien anser den omvårdnad, som från fornminnessyn-
pnnkt nu ägnas kyrkor och där förvarade föremål, lämpligen böra 
utsträckas till profanbyggnader af kulturhistorisk betydelse, äfven 
där dessa icke kunna räknas till fornlämningar, jämte där för
varade föremål, och finner därför önskligt att dessa hlifva under 
former, som kunna finnas lämpliga, underkastade uppsikt och kon
troll. Detta dock endast såvida byggnaden är af publik natur 



och stär under statens eller annan offentlig myndighets vård. Att 
söka utsträcka denna uppsikt och kontroll till byggnader eller 
föremål i enskild ägo anser Akademien icke vara förenligt med 
den i vårt land rådande uppfattningen af äganderätten och ägarens 
frihet att förfoga öfver hvad som tillhör honom. 

Beträffande särskildt kyrkorna finner Akademien den i § 13 
mom. 3 intagna föreskriften om en förberedande undersökning, 
innan beslut fattas om ny kyrkas uppförande, vara välbetänkt. 
Därest ny kyrka uppföres och den gamla kyrkan icke finnes höra 
för statens räkning öfvertagas, synes det böra åligga församlingen 
att genom lämpliga åtgärder sörja för att icke den öfvergifna 
kyrkan kommer att kvarstå i ett skick, som är ägnadt att väcka 
anstöt. 

Slutligen vill Akademien för sin del tillstyrka förslaget i hvad 
det innefattar befogenhet för Riksantikvarien att vidtaga vissa 
åtgärder, hvilka nu ankomma på Akademien. Denna anordning 
är ägnad att befordra den skyndsamhet vid behandlingen af dessa 
ärenden, hvilken helt naturligt är önskvärd, men nu icke alltid 
kunnat iakttagas. Stockholm den 3 september 1912. 

Underdånigst 

Ivar Afzelius. 
Emil Ekhoff. 



Till Kungl. Vitterhets- Historie- och 
Antikvitets-Akademien. 

Enligt de af Kungl. Maj:t fastställda statuterna äger Aka
demien att utöfva högsta tillsynen öfver landets fornminnen. 
Akademien har ocksä under årtionden sökt verka för att minnena 
från gångna tider i så stor utsträckning som möjligt blifvit beva
rade orubbade åt eftervärlden. Så småningom har det härunder 
vid tolkningen af 1867 års förordning utbildat sig en praxis, som 
i stort sedt kan sägas hafva följt med de förändringar af grund
satserna för fornminnesvården, hvilka efter hand utvecklat sig, och 
långt innan de motioner framställdes i Riksdagen, hvilka föranledde 
liiksdagens till Akademien remitterade skrifvelse, har Akademien 
varit betänkt på att kodifiera denna under årens lopp utbildade 
och häfdvunna praxis. Men, då Riksdagen utan alt vilja angifva några 
grundlinjer uttalat, att en ny lagstiftning ej vore ohehöflig, torde 
det ej vara skäl att inskränka sig endast till en kodifiering af den 
praxis, som 1867 års förordning möjliggjort, utan riktigast, att 
taga steget fullt ut och angifva, hvad den nu rådande uppfatt
ningen kräfver af en modern lagstiftning i fornminnesvård i dess 
vidsträcktaste betydelse. 

Fornminnesvården lik all öfrig verksamhet i vår tid har be
nägenhet att specialisera sig, uppdela sig i mindre verksamhets
områden, hvilket väl är mindre att undra på, då dess intresse-
sfer alltjämt vidgas på grund af det alltjämt stigande intresset 
för minnena från svunna tider. Det blir därför allt mer och mer 
omöjligt för en person att såsom i första handen sakkunnig kunna 
handlägga mål frän alla delar af fornminnesvärdens så vidtom-
fattande fält. Öfverallt i de mer framskridna europeiska staterna 
har man redan organiserat sig eller håller man för närvarande på 



att organisera sig i förhållande härtill, och äfven vårt land behöf-
ver i hög grad en utsträckt specialiserad fornrninnesvård. 

Just den grupp af föremål, som i de stora kulturstaterna nn 
äro det allmänna intressets skötebarn, de profana byggnaderna af 
konst- och kulturhistoriskt värde, de falla helt utom den ram, som 
1867 års förordning uppdrager, och dock äro dessa byggnaders 
bevarande af en synnerligen stor betydelse. Hvad våra förfader 
tänkt och utfört bäst i skrift, i toner, målning eller skulptur, det 
bevara vi som våra dyrbaraste skatter, men livad de utfört som 
bäst inom profanarkitekturen och konsthandtverket, det lämna vi 
utan något som hälst skydd, och dock äro just dessa minnes
märken framför allt utsatta för fara att förstöras genom deras 
ständiga kontakt med det praktiska lifvets kraf. 

Öfriga minnesmärken från svunna kulturepoker äro ej mindre 
i behof af skydd och vård än hyggnaderna, och öfverallt i utlandet 
har man insett detta, och offrar ej obetydliga medel för detta 
ändamål. För vidmakthållande af hvalf- och väggmålningar i kyrkor 
(kalkmalerier) och kyrkoinventarier offrar Danmark, som endast 
har hälften af Sveriges folkmängd, af offentliga medel mer än 
12,000 kronor årligen. I svenska statens hudget finnes ingen mot
svarande årlig utgiftspost upptagen, och dock äro en stor del af 
våra kyrkor lika rika om ej rikare än de danska på kulturminnes-
märkeii, väl förtjänta att tillvaratagas. 

Nödvändigt är det därför, att staten under sitt skydd tager i 
sä vidsträckt mån som möjligt alla dessa minnesmärken från för
gångna tider, under förutsättning att de äro af den betydelse, att 
deras bevarande hör anses vara ett allmänt intresse, oberoende 
om de härleda sig från senare kulturepoker, frän medeltiden eller 
förhistorisk tid, fasta lika väl som rörliga föremål, hvilka alla, de 
må nu hänföras till de hildande konsterna, till arkitekturen eller 
till handtverket med ett gemensamt namn kunna betecknas som 
kulturminnesmärken. Fornminnesvården skulle staten således ut
sträcka till en kulturminnesvård. 

Efter det material denna kulturminnesvård har att arbeta med. 
uppdelas den pä helt naturligt sätt i trenne grupper: 1) den för
historiska, 2) gruppen med rörliga föremål yngre än hednatiden 
samt 3) hyggnadsgruppen. Dessa grupper höra motsvaras af livar 
sin afdelning i den blifvande lagen om kulturminnesvård. Där 
det i de två senare afdelningarna framställes förslag för utvidg
ning af kulturminnesvårdens intressesfer ntöfver 1867 års för
ordning, hafva vi endast i stora drag och utan att ingå i någon 



som hälst detaljbehandling kunnat angitva de önskvärda rikt
linjerna för en kommande lagstiftning. För att kunna ingå i någon 
mer detaljerad behandling kräfves en mångsidigare belysning af 
frågorna än den en kommitté af uteslutande kulturhistoriska fack
män kan gifva. 

Första afdelningen borde således omfatta endast förhistorisk 
tid, men det bär bilagda lagförslaget innesluter bestämmelser om 
fynd i allmänhet och således äfven om fynd från senare tider än 
hednatiden, samt därjämte föreskrifter om ruiner från medeltiden 
och senare tid. 

Förslaget är affattadt i paragrafform, men dessa paragrafer 
göra ingalunda anspråk på att vara slutgiltigt formulerade. Vid 
utarbetandet af förslaget ha sträfvandena gått ut på att tillgodose 
de kraf, som de senaste årtiondenas erfarenhet och vetenskapens 
utveckling gifvit vid handen, hvarjämte till förmån för fornminnes-
intresset införts tillämpning af den allt mer framträdande rättsä-
skådning, att när den enskildes och det allmännas intresse stå i 
strid med hvarandra det förra får vika. 

Såsom motivering för en del viktigare ändringar få vi i kort
het anföra följande. 

Förordningen af den 29 november 1867 och de till denna fo
gade tillägg syssla hufvudsakligen med skyddandet af de mate
riella minnesmärkena af förgångna tider. Under de senare år
tiondena har emellertid uppmärksamheten i synnerligen hög grad 
blifvit riktad på det förhållande, att äfven mycket af våra för
fäders andliga egendom ännu kan räddas undan förintelsen. Man 
har nämligen konstaterat det sakförhållande, att hos företrädesvis 
allmogen kvarlefver eller har ända intill det sista kvarlefvat åskåd
ningssätt och föreställningar, som från generation till generation 
fortplantats ända ifrån kulturens allra mest primitiva stadier. 
Mån sådana som Dybeck, Säve, Hyltén-Cavallius, Djurclou m. fl. 
hafva nog i viss mån haft ögonen öppna för dessa sakförhållanden, 
men det är först under de senare årtiondena, framför allt genom 
engelska vetenskapsmäns forskningar, som detta kulturhistoriska 
material blifvit på ett fullt vetenskapligt sätt hearbetadt, och har 
därigenom blifvit fastslaget dess ofantliga betydelse för förståendet 
af folkens utvecklingshistoria. Dessa kvarlefvor försvinna d.ock 
snabbt äfven hos oss, allt för snabbt. Industrialismen i hela dess 
omfattning och folkupplysningen i ett visst skede äro de makter, 
som nedrifva dessa minnesmärken, de kunna ej genom något lag
hud skyddas. 
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Men dä urgamla åskådningar eller bruk äro fastade vid något 
naturföremål såsom vid heliga träd, boträd, heliga källor (offer
källor) eller dylikt, eller urgamla sägner äro anknutna till vissa 
stenar (t. ex. att en viss sten vid återkommande tillfällen höjer 
sig upp på guldpelare m. m.), så har det synts lämpligt, att dessa 
i materiellt afseende i allmänhet ganska värdelösa föremål måtte 
komma under lagens skydd. De äro därför införda under lag
förslagets paragraf 2. Då dessa föremål till det yttre föga eller 
intet skilja sig från dylika i deras omgifning, vore det praktiskt, 
att sagda föremål, i den män sådant kan ske, försågos med an-
slagstaflor, som angäfve, att de äro af lagen skyddade minnesmaren. 

Af de föremål, som genom denna utvidgning af fornminnes-
vårdens intressesfer skulle dragas in under den blifvande lagens 
hägn, sammanfalla till äfventyrs några med en del, som genom 
lagen angående naturminnesmärkens fredande af den 25 juni 1909 
måhända redan äro ställda under lagligt skydd, men, då det en
dast är i några enstaka punkter de båda lagarnas områden kunna 
komma att täcka hvarandra, hör detta ej på något sätt kunna 
hindrande inverka på nu föreliggande lagförslag. 

En del af de fornlämningar, som i paragraf 2 omtalas, äro af den 
natur, att de ofta nog numera kunna vara i större eller mindre 
grad betäckta af jord; sådana fornlämningar äro boplatser, kult
platser, offerplatser m. ni., under det andra fornlämningar, såsom 
grafvar, understundom äro nedgräfda i jorden, utan att något märke 
är satt att beteckna platsen eller åtminstone numera å denna 
finnes kvar. Dessa fornlämningar anträffas själffallct endast till
fälligtvis under jordarbeten, och äro grafvar af denna beskaffenhet, 
hvad innehållets vikt och betydelse beträffar, fullt att jämnställa 
med sädana grafvar, som på något sätt äro betecknade ofvan jord. 
Bo-, kult- och offerplatser redan tidigt betäckta af jord eller af 
mossbildning äro sannolikt af större betydelse än de, som måhända 
legat blottade intill nu och således under längre tid varit utsatta 
för möjligheten af störande påverkning. Det är därför af största 
betydelse, att, när dylika fornlämningar anträffas, anmälan därom 
göres och arbetet genast afhrytes, till dess platsen af sakkunniga 
blifvit undersökt. 

Dylik anmälningsskyldighet är redan i nu gällande förordning 
föreskrifven, när det gäller grafvar och, då dessa fornlämningar 
utan jämförelse äro de talrikaste — de torde kunna räknas i hund
raden när öfriga här åsyftade fornlämningar räknas i enheter — så 
torde den nu föreslagna utvidgningen ej verka i någon märkbar 
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grad betungande, men i vetenskapligt afseende vara af allra största 
värde. 

Den allmänna uppfattningen af fornlämningarnas vikt och be
tydelse har sedan 1867 undergått en betydande förändring, i det 
att de allt mer och mer uppskattats till sitt verkliga kulturhisto
riska värde, och fornminnesvården har hlifvit ett intresse, för 
hvilket staten gör allt större uppoffringar. Det kan därför ej 
anses annat än olämpligt, att vid utförande af offentliga ar
beten Akademiens rätt att bestämma öfver fornlämningar helt 
och hållet dispenseras. såsom förhållandet är enligt nu gällande 
förordning. Det har visserligen någon gång lyckats att genom ett 
personligt samarbete mellan den fornminuesvärdande myndigheten 
och den arhetsutförande på frivillighetens väg åvägabringa över
enskommelser, som skydda en hotad fornlämning, men det prin
cipiellt riktigaste vore att, såsom i förslagets paragraf 9 föreslås, 
Akademien sattes i tillfälle att uttala sig om hotad fornlämning, 
innan det offentliga arbetets plan fastställdes, och att, när Aka
demien och det offentliga arbetsföretagets ledning ej kunde enas 
om behandlingen af ett fornminne, d. v. s. då tvänne offentliga 
intressen stode i strid mot hvarandra, åtgörandet af frågan lades 
hos Kungl. Maj:t. 

Då det numera enligt den allmänna uppfattningen finnes vissa 
fornlämningar, som äro af den betydelse för hela landet, att de 
måste anses vara omistliga, är det nödvändigt, att det linnes ett 
medel att tillgripa för alt rädda ett sådant hotadt fornminne, om 
öfriga bestämmelser i delta förslag till äfventyrs skulle visa sig 
vara otillräckliga. Ett sådant medel är expropriation och hörde 
Akademien äga rätt att hos Kungl. Maj:t föreslå expropriation af 
ett med undergång hotadt omistligt fornminne jämte så mycket af 
den kringliggande jorden, som anses nödvändigt för dess effektiva 
skydd. 

Benägenheten att bilda smärre samhällen i närheten af större 
städer har pa elt alldeles ej fördelaktigt sätt återverkat på våra 
fornminnen. Mer än en gång har det händt, att på de i regel 
mycket små tomter, i hvilka ett dylikt samhälles område är upp
delad!, fornlåniniiigar förekommit på ett sådant sätt, att det varit 
alldeles omöjligt att, förrän det där belägna fornminnet hlifvit bort
taget, använda tomten till det ändamål, för hvilket den inköpts. 
För att om möjligt förekomma dylika situationer har föreslagits, 
att, om tomt af nu omtalad art hlifvit försaid, utan att köparen 
meddelats, att fornlämning förefanns, ehuru säljaren hört äga 
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kännedom om fornlämningens tillvaro, hör köpet återgå, om kö
paren så fordrar. Men, då detta stadgande mera torde höra 
hemma i lagen om köp än i denna lag, vore önskligt, om något 
stadgande i den här angifna riktningen kunde i lagen om köp inflyta. 

Medgifver Akademien, att en fornlämning efter ansökan af 
jordens ägare eller innchafvare må borttagas, sedan den hlifvil 
undersökt, förefaller det endast rimligt, att jordens ägare eller 
innehafvare, som säkerligen gjort ansökan om fornlämningens bort
tagande, emedan han därigenom skulle vinna någon direkt fördel, 
äfven i skälig mån deltager i kostnaden för undersökningen. Han 
blir ju befriad från ett servitut, som det allmänna intresset lagt 
på hans jord, och att han då något bidrager till. att det allmännas 
uppoffring till förmån för hans enskilda intresse hlir så ringa som 
möjligt, förefaller vara uteslutande rättvist. Om fornminnet ge
nom undersökning visat sig vara af så omistlig natur, att Aka
demien ej kan medgifva fornminnets borttagande, hörde det åligga 
Akademien att ersätta jordens ägare eller innehafvare för den 
hjälp, han vid undersökningen eventuellt har lämnat, emedan han 
ju under sådant förhållande ej haft någon fördel af den företagna 
undersökningen, som då endast varit till gagn för det allmänna. 

Stadgandet om hembud af i jorden etc. funna föremål af guld 
eller silfver är så till vida ofullständigt, att det ej lämnar före
skrift om, huru förfaras skall, då t. ex. föremålet till äfventyrs är 
gjordt af en legering af 45 ",'„ guld och 55 % koppar, eller om 
föremålet är sammansatt af guld och annat ämne. hvarvid guldet 
utgör den mindre delen. Till undvikande af hvarje missförstånd 
och för att rädda ett större antal föremål har därför föreslagits, 
att utvidga hemhudsskyldigheten till alla i jorden etc. funna före
mål, som helt eller delvis äro af guld eller silfver. 

Vid förarbetena till nu framlagda förslag hafva vid flera till
fällen diskuterats, huruvida ej det rationellaste vore, att alla jord-
funna föremål af kulturhistoriskt intresse — hvilket i praktiken 
väl skulle betyda alla i jorden funna föremål, då man ej kan till
erkänna flertalet af hittare det omdöme, att de kunna afgöra, om 
det funna kan vara af intresse eller ej — skulle hemhjiidas staten 
eller åtminstone anmälas, på det att vederbörande myndighet 
måtte blifva i tillfälle att afgöra, om det skulle stanna i statens 
historiska museum eller erbjudas något provinsmnseum af de even
tuellt statsunderstödda till inlösen. Verkningarna af ett sådant 
stadgande är svårt att beräkna, och livar och en torde ej komma 
längre än till subjektiva förmodanden. 
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I Österrike har en specialkommission i det österrikiska Herren-
haus framlagt lagförslag, hvari anmälningsskyldighet af funna före
mål ålagts såväl hittaren som jordägaren. I Frankrike har lika
ledes ett lagförslag under 1911 behandlats, i hvilket år intaget 
anmälningsskyldighet för alla funna föremål af kulturhistoriskt in
tresse. Föremålen behandlas olika, allteftersom de äro funna i 
jord tillhörig offentlig eller enskild ägare. I Norge, där i lag an
mälningsskyldighet påbjudits för alla funna föremål, hvilken lag ut
färdats 1905, säger man sig ej hafva märkt någon som helst ändring 
vare sig i frekvensen af inkommande fynd eller med afseende å prisen. 
I Danmark förefinnes ingen hemhudsskyldighet, och likväl torde i intet 
land de förhistoriska fynden hlifvit hättre tillvaratagna än just där. 
Skulle emellertid ett dylikt påbud införas i svensk lag och skulle 
verkningarna häraf i någon mån motsvara förslagsställarnes för
hoppningar, räcka de arbetskrafter ej till, hvilka Akademien för 
närvarande har till sitt förfogande. 

Dessutom hör framhållas, att, åtminstone under tiden mellan 
1828 års plakat och till dess nu gällande bestämmelser trädde i 
kraft, fans ej blott anmälningsskyldighet utan hemhudsskyldighet 
för allt af antikvariskt intresse, som hittades i svensk jord. Helt 
säkert verkade denna hemhudsskyldighet ej till de arkeologiska 
intressenas fördel, eftersom den för liera årtionden sedan borttogs. 

En annan sida af saken är, huruvida det i själfva verket skullo 
lända de antikvariska intressena till fördel att helt afstänga eller 
åtminstone göra det synnerligen besvärligt för enskilda att kunna 
bilda fornsakssamlingar. Det enskilda samlarintresset har onek
ligen hitintills i ej ringa grad bidragit till att sprida intresse i vida 
kretsar för kulturhistorisk forskning, på samma gång som det 
undan förstörelse räddat ofantligt mycket och däribland många af 
de mest värdefulla fynd, som vi nu äga. Ovisst torde äfven vara, om 
de i detta lagförslag införda Riksantikvariens ombud skulle i dessa 
hänseenden kunna komma alt utveckla samma energi och arbets
intensitet som en för sin sak intresserad samlare. 

I de fall, där hittaren enligt lag är skyldig att hembjuda ett 
funnet föremål till staten, ligger en stor fara för effektiviteten af 
detta laghud däri, att, om hittaren försäljer det hemhudspliktiga 
föremålet till annan person under sådana förhållanden, att denne 
kan anses vara i god tro, köparen går fri från laga ansvar. Ännu 
betänkligare är, att, äfven om köparen ej är i god tro, han likväl 
ej kan straffas enligt den tolkning nu gällande förordning fått. 
Utgångspunkten för hittarens hemhudsskyldighet torde väl numera 



12 

få anses vara den, att det funna är af vikt för det allmänna, och 
att därför hans fria dispositionsrätt af hittegodset inskränkes, om 
ock lagen tillförsäkrar honom god betalning för fyndet. Men är 
hittegodset af intresse för det allmänna, när det befinner sig i 
hittarens hand, är det väl det äfven, om annan person innehar 
det, hvarför rätteligen hittarens hemhudsskyldighet hör öfverföras 
på innehafvaren. 

Då penningvärdet betydligt sjunkit sedan 1867, och då forn
lämningarna numera pä helt annat sätt hotas af merkantila och 
industriella företag med sä stora kapital till sitt förfogande, att, 
äfven om böterna äro ganska afsevärda, ett sådant företag kan 
anse det vara för sig fördelaktigt att borttaga fornlänmingen och 
betala böterna, så har föreslagits, dels att böterna för förseelse 
mot lagen skulle betydligt höjas*), dels att vid försvårande fall 
äfven fängelsestraff skulle kunna ådömas. Samma straff borde 
äfven kunna tillämpas mot personer, som på egen eller annans 
mark utplundra grafvar för att direkt försälja grafgodset och där
igenom bereda sig vinning. Önskligt vore, om åtminstone de, 
som uppköpa dylikt grafgods till återförsäljning, kunde ställas till 
laga ansvar. 

* * 

Andra afdelningen i lagförslaget behandlar rörliga föremål yngre 
än hednatiden och af den kulturhistoriska betydelse, alt deras be
varande bör anses vara ett allmänt intresse. I nu gällande forn-
minnesförordning äro föremålen af denna art, som befinnas i kyr
korna, skyddade, och är i bifogade i paragrafform affattade lag
förslag §§ 15 och 16 ytterligare åtgärder föreslagna till deras be
tryggande. 

Paragraf 15 är, hvad de uppräknade föremålen beträffar, något 
utförligare än förut framför allt med afseende på textilföremål. 
Erfarenheten har nämligen gifvit vid handen, att våra kyrkor 
understundom äro i besittning af ytterst värdefulla tcxtilalster, 
ofta nog i följd af oförständ och likgiltighet utsatta för synnerlig 
vanvård. Vidare är i lagförslaget infördt senaste af Kungl. Maj:t 
utfärdade förordning afsedd att förhindra otillbörlig afsöndring 
från kyrka af rörligt gods. 

De föremål, förvarade i kyrka eller med kyrka sammanbyggd! 
grafkor, hvilka tillhöra nu lefvande person eller släkt, intaga i 

*) Till hvilket belopp halva vi ej velat yttra oss om. 
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rättsligt afseende onekligen en egendomlig ställning. Dylika före
mål hafva i regel kommit till kyrka eller grafkor i samhand med 
någon persons begrafning oeh hafva lämnats där i afsikt att de 
för evärdliga tider skulle minna om den person, som hegrafts. 
Synnerligen ofta torde det hafva inträffat, att dylika föremål un
der flera generationer ej hlifvit på något sätt vårdade af dem, som 
härstamma från den aflidne. Däremot måste man anse, att för
samlingen, som står i ansvar för kyrkan, äfven i viss mån är an
svarig för det, som inom hennes kyrka finnes inrymdt, och. da 
dessa föremål ej så sällan torde hafva bidragit att gifva åt kyrkan 
en viss prägel, kan det väl näppeligen anses olämpligt att försam
lingen får något att säga om dem, då hon länge hyst dem i sin 
kyrka. Därför är föreslaget, att dylika föremål ej skulle la från 
kyrkan allågsnas utan medgifvande af såväl ägaren som försam
lingen och Akademien. Härigenom är jämväl förehyggdt, att för
samlingen utan vidare frän kyrkan aflägsnar dylika föremål, hvilket 
säkerligen mer än en gång skett. 

Öfriga ändringar och tillägg äro hufvudsakligen endast kodi-
fiering af häfdvunnen praxis. 

För det allmänna medvetandet står det likväl sedan länge 
klart, att alla kulturhistoriska föremål af ofvan omtalade betydelse 
höra vara i möjligaste män skyddade, oheroende hvar de helinna sig. 
Når staten erkänt hehof af skydd, då det gäller de kyrkliga före
målen, fordrar konsekvensen, att detta skydd utsträckes äfven 
lill profana föremål af sagda hetydelse, ty det är ju ej den om
ständigheten, att de förvaras i kyrka, som gifver dem kultur
historiskt värde. Alla dylika föremål af här omtalade heskaffenhet 
höra därför, när de befinna sig i statens ägo eller tillhöra kom
muner, församlingar, landsting, universitet och akademier d. v. s. 
i offentlig ägo, vara underkastade hestämmelser, som så vidt gör
ligt trygga deras heständ. Förteckningar böra upprättas öfver 
dem, hvilka förteckningar skola af Kungl. Maj:t godkännas. På 
dessa förteckningar upptagna föremål få sedermera ej till annan 
lokal förflyttas, renoveras eller restaureras, försäljas eller från 
hefintlig inventarielista afföras utan medgifvande af vederbörande 
öfvervakande myndighet. Huru vid meningsskiljaktighet mellan 
innehafvaren och den vårdande myndigheten förfares, omnämnes 
senare. 

För alt fortast möjligt få en öfverhlick öfver antalet dylika 
föremål hörde respektive innehafvare åläggas att i samråd med 
en sakkunnig, som af den vårdande myndigheten godkänts, upp-
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rätta dylika förteckningar och dem till respektive värdande myndig
heter insända. Synnerligen lång tid torde ej åtgå för upprättandet af 
dessa provisoriska förteckningar, som skulle vara gällande intill 
dess från centralmyndigheten den officiella förteckningen hlifvit 
uppsatt ock af Kungl. Maj:t fastställd. 

Största svårigheten erbjuder naturligtvis de i privat ägo be
fintliga föremålen af den vikt och betydelse, att de böra räknas 
till nu ifrågavarande kategori. 

1 de allra flesta lagar angående dessa förhållanden har man 
ej vågat mot ägarens vilja ingripa i den enskildes fria disposi
tionsrätt öfver sin egendom. Det är, så vidt vi hafva oss be
kant, endast i Italien man gått så långt, att man, när ett konst
verk är af allra största betydelse, äfven mot ägarens vilja på
tvingat honom ej obetydliga inskränkningar i hans handlingsfrihet 
med afseende pä konstverket. 1 allmänhet nöjer man sig med 
att på öfvertygelsens väg söka förmå en ägare att frivilligt underkasta 
sig vissa inskränkningar. Såsom här nedan, när det gäller privat
byggnader, vidlyftigare utföres, torde det få anses lämpligt att er
bjuda den enskilde någon fördel, när han för det allmänna bästa 
uppmanas att underkasta sig begränsning af sin handlingsfrihet. 

Hvad det allmänna intresset sträfvar till är, att dylika i pri
vat ägo befintliga föremål ej pä något vis skadas eller förstöras. 
För att i möjligaste mån undvika detta är det därför nödvändigt, 
att den vårdande myndigheten ständigt hålles au niveau med, 
hvarest dessa föremål befinna sig, samt att de ej på ett för före
målen fördårfbringande sätt underkastas renovering eller restau
rering. 

Genom att efter anmälan lämna den vårdande myndigheten 
tillträde till det registrerade föremålet tillförsäkrar sig ägaren kon
troll att föremålet ej tager skada, där det förvaras, och därigenom, 
att den vårdande myndigheten måste förutsättas äga den största 
erfarenhet i renoverings- och restaureringsfrågor, vinner han att, 
när dylik åtgärd är af nöden, han då är tillförsäkrad att genom 
den anvisning den vårdande myndigheten afgiftsfritt gifver och 
genom dess öfvervakande af arbetets utförande föremålet tager 
minsta möjliga skada. Att föremålets Utslängd genom dessa åt
gärder ökas liksom att härigenom dess kommande värde höjes är 
onekligt. Uteslutande till föremålets fördel är ägarens skyldighet 
att, om han försäljer föremålet, omedelbart underrätta den vårdande 
myndigheten, till hvem han afyttrat det. 
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Den tredje afdelningen i lagförslaget omfattar byggnader af 
den betydelse, att deras bevarande bör anses vara af ett allmänt 
intresse. Af dylika äro redan de kyrkliga väl skyddade genom 
nu gällande förordning, som äfven framgent skulle äga giltighet 
med de förändringar, som här bilagda i paragrafform affattade 
lagförslag innehåller. 

Dessa förändringar innebära i allmänhet endast en kodifiering af 
redan nu befintlig praxis. Då de myndigheter, som i första hand hafva 
att göra med kyrkorna, ej äro kompetenta att afgöra. huruvida en 
kyrkobyggnad är af kulturhistoriskt intresse eller ej, har före
slagits, att alla kyrkor äldre än 50 år skola för den kulturminnes
vårdande myndigheten anmälas, när någon som helst ändring af 
dem blifvit föreslagen och af församlingen antagen till utförande. 
Samma tidrymd af 50 år förekommer i liknande lagbestämmelser 
älven i andra länder. 

Mer än en gång har det visat sig, att en församling, sedan 
den byggt sig ny kyrka, i hög grad ångrat detta och helst 
velat hafva den gamla kvar. Till förebyggande af att en gammal 
kyrka utan stort nödtvång öfvergifves, och att ett kulturminnes
märke därigenom utsattes för förstörelse, har föreslagits, att fråga 
om ny kyrkas uppförande för en församling, som redan äger en 
kyrka, ej får af vederbörande myndigheter behandlas annat än i 
samhand med en ingående undersökning, huruvida ej kyrkan genom 
ändringar kan bringas att motsvara de anspråk, församlingen stäl
ler på sin gudstjänstlokal. 

Hvad i § 13 mom. 4 föresläs med afseende på ödekyrkor är 
ett fastslående i lag af hvad förut mera än en gång kommit till 
tillämpning, Men frågan om landets ödekyrkor är därmed ej slut
behandlad. Blifva de ej af staten underhållna eller kunna de ej 
till något praktiskt ändamål apteras, lämnas de att gå en långsam 
undergång till mötes på ett sätt, som är allt annat än tilltalande. 
Med ett ojämnt förmultnande tak instörtadt, med utslagna fönster
rutor och öppna dörrar prlsgifves denna byggnad, som förr endast 
med vördnad beträddes, allt för ofta åt ungdomens tanklöshet, för 
att ej säga, att ungdomen där låter sina mindre goda böjelser 
få fritt spelrum. Detta kan ej vara vår tid värdigt. — Om det 
förfaringssätt som i § 13 mom. 4 föreslås blir lag, är det att hop
pas, att alla ödekyrkor af kulturhistoriskt värde blifva räddade, 
d. v. s. nödtorftigt underhållna. De öfriga ödekyrkorna, som ej 
hafva kulturhistoriskt värde, undandraga sig härigenom den kul-
turminnesvårdandc myndighetens omsorg. Men vi kunna ej undgå 
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att framhålla det önskvärda däri, att de myndigheter, som denna 
sak närmast vidkommer, ålades tillse, att kyrkobyggnaden äfven 
under sitt förfall hölles så, att den ej väckte anstöt. 

Genom indragande under allmänt skydd af profanbyggnader 
skulle den kulturhistoriska intressesferen få sin betydelsefullaste 
utvidgning erkänd såsom ett statsintresse. I flertalet af de euro
peiska kulturstaterna äro numera lagar stiftade till skydd för 
dylika byggnader. När staten redan erkänt, atl de kyrkliga 
byggnadernas vård är statsintresse, där de kulturhistoriska syn
punkterna böra få göra sig fullt gällande, fordrar konsekvensen 
som en nödvändighet, att samma kulturhistoriska intresse får 
komma till sin fulla rätt, när det gäller statens egna profana 
byggnader, likaväl som när det gäller byggnader, tillhöriga lands
ting, kommuner, universitet och akademier. Alla dylika kultur
historiskt värdefulla byggnader skulle genom den fornminnes-
vårdande myndighetens försorg förtecknas, hvilken förteckning-
skulle af Kungl. Maj:t fastställas och finge därefter inga föränd
ringar eller reparationer vare sig det gällde en sådan bygg
nads yttre eller inre företagas, utan att den fornminnesvårdande 
myndigheten blefve i tillfälle att tillvarataga de kulturhistoriska 
intressena. Där den fornminnesvårdande myndigheten och den 
byggnadsarbetet utförande ej kunde enas, skulle Kungl. Maj:t af
göra frågan. Vid tillfällen, då det från konserveringssynpunkt vore 
af nöden att vissa konserveringsarbeten företogos, skulle dessa af 
den byggnadsarbetet utförande myndigheten verkställas på rekvi
sition från den fornminnesvårdande myndigheten. 

Svårare blir frågan, när det gäller i enskild ägo befintliga 
byggnadsminnesmärken af nu omtalad art. Såsom enskilda bygg
nader betraktas äfven sädana som tillhöra stiftelser och samfund. 
I andra länder har man gått synnerligen långt i inskränkning af 
ägarens fria dispositionsrätt öfver en byggnad af kulturhistoriskt 
intresse. I länder med sådana traditioner som England och Sverige 
torde det likväl blifva synnerligen svårt att genomföra lagbestäm
melser, som allt för mycket ingripa i den enskildes rätt att fritt för
foga öfver sin egendom. Nödvändigt synes vara, att, om ett allmänt 
intresse, i detta fall kulturminnesvården, vill införa restriktioner i 
en privatmans fria förfogande öfver sin egendom, det allmänna i 
så fall gifver den enskilde någon ersättning för detta intrång, det 
vill i nu förevarande fall säga, att det allmänna framträder och 
hjälper den enskilde just i det ögonblick, denne känner sig bunden 
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i sin rörelsefrihet genom det tvång det allmänna intresset pålagt 
honom. 

Tillvägagångssättet skulle vara följande. Af den fornminnes
vårdande myndigheten i samråd med någon lokal statsmyndighet 
upprättas en förteckning på sädana privatbyggnader, hvilka på 
grund af kulturhistoriskt värde böra helt eller delvis i så orubbad! 
skick som möjligt bevaras. Ägaren och äfven innehafvaren med
delas, att byggnaden blifvit uppförd på förteckningen och samti
digt, hvilka fördelar som kunna beredas honom, om han i tid an
mäler tilltänkta ändringar på densamma. Önskligt vore, om äga
ren eller innehafvaren kunde lagligen åläggas att anmäla, när han 
tilltänkte en förändring af byggnaden eller dess nedrifvande. 

När den kultnrminnesvårdande myndigheten erhållit kunskap 
om, alt förändringar skola vidtagas å registrerad byggnad, skulle det 
åligga denna myndighet att söka åvägabringa sådan öfverenskom
melse med ägaren, att helst ingen eller åtminstone den minsta 
möjliga rubbning af kulturhistoriskt intressanta partier behöfde 
förekomma. 

Till underlättande af en sådan uppgörelse skulle den kultnr
minnesvårdande myndigheten äga rätt att af medel, för detta än
damål ställda till dess förfogande, bestrida kostnaderna dels för 
utarbetande af ritningar till det, som afser bevarande af det kul
turhistoriskt intressanta, dels för det arbete, de genom den kultur-
minnesvårdande myndighetens ingripande vidtagna åtgärderna kun
nat föranleda, ntöfver hvad eljest varit nödvändigt. Några så synner
ligen betydande belopp torde för dessa ändamål ej vara af nöden. 

Dessa medel böra hälst ställas till den fornminnesvårdande myn
dighetens omedelbara disposition, så att denna ej för hvarje gäng 
behöfver gå till Kungl. Maj:t eller Kungl. Maj:t och Riksdag. Dy
lika privata byggnadsföretag äro nämligen i regel af brådskande 
natur och säkerligen skulle dröjsmål verka därhän, att den enskilde 
skulle känna sig ovilligare att ingå på den kulturminnesvårdande 
myndighetens förslag, hvilket i hög grad skulle verka menligt för 
de intressen, som afsikten vore att skydda. 

Skulle det förtecknade minnesmärket rifvas, borde den kultur-
minnesvårdande myndigheten äga rätt att dessförinnan låta uppmäta 
och afbilda detsamma, och skulle byggnaden vara af sådan utomor
dentlig betydelse för kulturhistorien, att den anses vara omistlig, 
skulle den fornminnesvårdande myndigheten äga hos Kungl. Maj:t 
anhålla om dess inköpande för statens räkning och eventuellt om 
dess exproprierande. 

• , • 2 
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Det är säkerligen af stor vikt, att de här i lagförslaget införda 
ganska stränga bestämmelserna finnas att tillgripa, om ett effek
tivt skydd af kulturminncsmärkena skall kunna åvägabringas, men 
å andra sidan kunna en del öfverträdelser hafva skett af okun
nighet och utan att i synnerlig hög grad tillfoga fornminnesin-
tressena någon betydande skada. Att i lagstiftningen kunna draga 
några fasta gränser mellan det straffbara och det. som man möj
ligen kan hafva öfverseende med, torde vara omöjligt. I stället 
har tillgripits den utvägen att föreslå, det Riksantikvarien ensam 
skulle äga befogenhet att låta åtala öfverträdelser af denna lag. 
Likaså skulle det vara Riksantikvarien ensam, som genom Konun
gens Befallningshafvande har att låta fridlysa fornminnen, ty det 
är honom det åligger att taga närmaste värden om landets forn
minnen. 

För att här föreslagna restriktioner i kommuners och enskildes 
åtgöranden ej skall kännas tyngre än nödigt är, måste en hel del 
ärenden snabbt kunna expedieras. Det ligger i sakens natur, att 
en Akademi med tolf sammanträden om året ej lämpbgen kan 
vara den beslutande myndigheten, om det gäller frågor, som 
snabbt måste afgöras och expedieras. Med tanke härpå har till 
Riksantikvarien öfverflyttats alla rent expeditionella afgöranden, 
noder det att hos Akademien kvarstår afgörandet af sådana frågor, 
där det gäller att i sista hand väga mellan det rena sakintresset 
och andra intressen, som kunna resa sig mot detta. Rätt till 
klagomål hos Kungl. Maj:t öfver Akademiens beslut bibehålles. I 
sak är förändringen ej så stor, då Riksantikvarien äfven förut väl 
i själfva verket varit den afgörande för alla frågor, som här åsyf
tats, ehuru väl den formella rätten att besluta legat hos Akade
mien. Det torde väl näppeligen i Akademiens protokoll från de se
nare årtiondena kunna uppletas ett enda exempel, då Akademien 
mot Riksantikvariens förslag afgjort något sådant ärende, som nu 
föreslagits att Riksantikvarien skall äga att afgöra. 

Men det är icke lagen i och för sig, som verkar till förmån 
för de intressen, den är tillkommen att skydda, det är nödvändigt 
att tillse, det den efterlefves. När det gäller ett så stort land 
som vårt, är det ogörligt för en Riksantikvarie med tillhjälp af tre 
eller fyra ordinarie tjänstemän att räcka till, äfven om de ej hade 
annat alt göra och ägde obegränsade medel för sina resor. Enligt 
nu gällande förordning skall visserligen kronobetjäningen biträda 
vid fornminnesvården; det är dock nästan orimligt begära, att den 
på något verkligt effektivt sätt skall kunna ingripa, då den ju 
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är öfverhopad med en mängd andra uppdrag, som i allmänhet 
mer intressera den än fornminnesvården. 

1 nu framlagda lagförslag har man sökt råda bot för dessa 
svårigheter, därigenom att man infört medhjälpare åt Riksantikva
rien. Redan tillförene har riksantikvarien ägt s. k. Riksantikva
riens ombud, hvilka frivilligt åtagit sig att pä grund af sitt in
tresse för fornminnesvården biträda honom. Genom att omnämna 
dessa Riksantikvariens ombud i lagen har man velat sanktionera 
en förut pröfvad anordning, som funktionerar till lättnad för såväl 
Riksantikvarien som allmänheten, i det att allmänheten direkt kan 
vända sig till dem för att få de råd och upplysningar, som den 
eljest genom bref eller direkta samtal med riksantikvarien måste 
inhämta. Dessa ombud skulle af Riksantikvarien utses på sådana 
platser och i så stort antal, som han kunde finna lämpligt. De 
böra vara personer, som hafva intresse för sin hembygds minnes
märken, och böra inrapportera sådant, som kan vara för fornmin
nesvården fördelaktigt att Riksantikvarien får kännedom om. Vi
dare böra de äga rätt att på statens bekostnad utföra de forn
minnesvårdande uppdrag, som Riksantikvarien kan gifva dem. Med 
deras tillhjälp torde det blifva möjligt att på elt långt effektivare 
sätt, än nu är fallet, kunna öfvervaka landets fornminnen, men 
säkerligen fordras härtill större anslag för resor och undersök
ningar än hvad, som nu står till förfogande. 

Stockholm i april 1912. 

Oscar Montelius. Emil Ekhoff. Bernhard Salin. 



Förslag till lag 
angående 

forntida minnesmärkens fredande och bevarande. 

§ l. 

Alla fasta fornlämningar äro, såsom bevarande minnet af fäder
neslandets inbyggare i forntiden, ställda under lagens hägn. De 
få icke af jordens ägare eller innehafvare eller annan person för
ändras, rubbas eller borttagas under annat villkor, än här nedan i 
§§ 5—8 stadgas. 

§ 2. 

Fasta fornlämningar, som i § 1 afses, äro lämningar af forn
tida bostäder och sädana bildningar från äldre tid, som tillkommit 
genom människohand eller som vittna om, att människor i äldre 
tider där uppehållit sig; ruiner och andra lämningar af forntida 
befästningar och borgar, slott, kyrkor, kapell och kloster samt 
andra forntida byggnader och anläggningar; kult- och offerplatser, 
jämte älfkvarnar, stenkors och andra minnen af äldre religions
bruk; forntida grafvar, antingen de äro synliga ofvan jord eller 
icke; lagda eller resta stenar (bautastenar och andra vårdar, 
domarringar och andra stensättningar), stenar och bergytor med 
inskrifter och bilder (runristningar, hällristningar o. d.). 

Till fasta fornlämningar räknas äfven sådana naturföremål 
(stenar, träd, källor, jättegrytor m. m.), vid hvilka märkligare åld
riga bruk eller sägner äro fastade. 

§ 3. 

K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har högsta 
tillsyn öfver landets fornlämningar. 

Vård och tillsyn af dem utöfvas af Riksantikvarien med bi
träde af Akademiens tjänstemän, hvarjämte de ombud, hvilka Riks
antikvarien äger att utse, hvar i sin ort härvid medverka. 
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§ 4 . 

Riksantikvarien äger rätt att, efter skedd tillsägelse åt jordens 
ägare eller innehafvare, vidtaga nödiga åtgärder för fornlämning-
arnas behöriga vård. 

Om det visar sig. att ett fornminne af synnerligen märklig 
beskaffenhet icke pä annat sätt kan skyddas, må Akademien vid
taga åtgärder för att genom expropriation bereda nödigt skydd. 

Riksantikvarien samt den, som af honom därtill förordnats, 
äger rätt att, efter skedd tillsägelse åt jordens ägare eller inne
hafvare, afbilda, uppmäta, iständsätta och medels gräfning eller 
på annat sätt undersöka fornlämningar. 

Ägaren eller innehafvaren af jorden skall åtnjuta ersättning 
för honom möjligen därigenom förorsakad skada eller kostnad, 
såvida ej undersökningen företagits i följd däraf, att han gjort 
sådan ansökan om fornlämningens förändring eller borttagande som 
i § 7 säges. 

Det, som vid sådan undersökning anträffats, skall utan annan 
ersättning till jordens ägare eller innehafvare, än den i mom. 2 
nämnda, öfverlämnas till Statens Historiska Museum, hvarvid det 
beror på Akademiens pröfning, om det skall där förblifva, eller 
om och på hvilka villkor det kan aflåtas till annat museum i 
landet. 

Önskar någon af vetenskapligt intresse undersöka fornlämning, 
må han därtill begära tillstånd af Akademien. Bifalles ansök
ningen, gälle om undersökningen och det, som därvid kan anträffas, 
hvad ofvan är sagd t. 

§ « • 
Om mark där fornlämning ligger redan nyttjas till åker, äng 

eller betesplats, mä den fortfarande därtill brukas, dock ej på så
dant sätt, att fornlämningen däraf tager skada. 

§7. 
Om vid jordarbete anträffas i viss ordning lagda stenar, 

fornsaker, lämningar af bearbetadt trä, kol, ben eller annat, hvilket 
visar tillvaron af en sådan fornlämning som i § 2 omtalas, skall 
arbetet genast afbrytas och anmälan ofördröjligen göras till Riks
antikvarien, som äger att fortast möjligt låta undersöka förhäl
landet, så att arbetets fortsättande ej må oskäligt uppehållas. 
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§ 8. 

Åstundar ägare eller innehafvare af jord. för tillämnadt bygg
nads- eller odlingsföretag eller af annan orsak, att förändra eller 
borttaga någon fornlämning, göre därom skriftlig ansökan, som 
insändes till Riksantikvarien, antingen direkt eller genom hans 
ombud i trakten. Ansökan kan ock inlämnas genom närmaste 
kronobetjänte, om fornlämningen ligger på landet, eller genom 
magistraten, om fornlämningen ligger i stad, hvarefter det åligger 
dem atl genast därom göra anmälan hos Konungens Befallnings-
hafvande i länet, som hör handlingarna till Riksantikvarien insända. 

Finner Riksantikvarien att fornlämningen bör, innan ansökningen 
kan pröfvas, undersökas, skall detta ske pä sådant sätt, att ären
dets afgörandc ej oskäligt fördröjes. Jordägaren vare skyldig att 
utan kostnad för statsverket lämna så stor del af den för under
sökningen nödiga arbetskraften, som finnes skäligt. 

Anträffas fornsaker, förfares med dem såsom i § 5 stadgas. 
Ansökningen föredrages af Riksantikvarien i Akademien, som 

äger afgöra, huruvida den må med eller utan villkor bifallas 
eller icke. 

Akademiens beslut meddelas den sökande jämte hänvisning 
att, där han åt beslutet ej nöjes, inom den i Kungl. förordningen 
den 14 december 1866 bestämda tid i Kungl. Ecklesiastikdeparte
mentet däröfver anföra underdåniga besvär. 

Besluten skola sökanden kostnadsfritt meddelas. 

§ 9-

Om vid utstakande af gata, landsväg, järnbana eller kanal 
eller vid annat offentligt arbetsföretag fornlämning befinnes vara 
belägen i vägens eller kanalens riktning eller för arbetets utfö
rande moderlig, så skall, innan planen för arbetets utförande fast
ställes, anmälan göras till Riksantikvarien. Finner han fornläm
ningen vara af den art, att den icke bör få rubbas, men företagets 
ledning anser dess rubbande icke kunna undvikas, anmäler Aka
demien saken för Kungl. Maj:t. Måste fornlämningen borttagas, 
skall tillfälle beredas Riksantikvarien att låta undersöka densamma 
utan att likväl arbetet må härigenom obehörigt uppehållas. De 
för undersökningen nödiga kostnaderna bestridas af företagets led
ning. Anträffas vid sådan undersökning fornsaker, skola de utan 
ersättning öfverlämnas till Statens Historiska Museum. 
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| 10. 
Skall skifte af jord företagas och finnes därå fast fornlämning. 

åligge det skiftesförrättaren att uppmana samtligc delägare att 
låta den mark fornlämuingen upptager, såsom en skiflcslagets 
gemensamma tillhörighet, från skiftet undantagas. Kan sådan 
öfverenskommelse icke frivilligt träffas, gälle dock om fornläm
ningen. hvad rörande sådanas vård här ofvan är stadgad!. 

i 11. 
En hvar, som genom sprängning, nedrifning. gräfning, plöj

ning eller på annat sätt olofligen förändrar, rubbar eller borttager 
fornlämning, straffes, om det hefinnes, att han bort känna, att det 
var en fornlämning, med böter från till kronor eller vid 
synnerligen försvårande omständigheter med fängelse intill 
månader, och vare plflctig att, såvidt möjligt är. återställa den
samma i dess förutvarande skick. Tredskas han att sådant full
göra, må återställandet på hans bekostnad verkställas. 

Såsom försvårande omsländighet anses, 
dels om åverkan ägt rum, oaktadt fornlämningen varit frid

lyst, eller jordens ägare eller innehafvare på anna! sä!! blifvi! 
underrättad, om al! de! är en fornlämning, 

dels om grafvar plundrals i syfte al! för vinnings skull ål-
komma däri befinlliga fornsaker. 

Om vid oloflig rubbning af fornlämningen fornsaker anträffats, 
skola dessa lill Slalens Hisloriska Museum aflämnas. och ankomme 
pä pröfning, huruvida någon ersåtlning för desamma må gifvas. 

Har sådan! fynd inkommit till annan samling i landet, skall 
anmälan ofördröjligcn göras till Akademien. Fyndet mä förblifva 
i nämnda samling, såvida ej Akademien finner det vara synnerligen 
viktigt för Statens Historiska Museum. 

§ 12. 

En hvar, som i jorden, i vatten, i lämningar af öfverglfna 
byggnader eller annorstädes finner forntida mynt af guld. silfver 
eller koppar eller andra fornsaker, hvilka helt eller delvis äro af 
guld eller silfver, skall till fullgörande af den honom åliggande 
skyldighel a!! fynde! fill Slalen hembjuda. de funna föremålen, 
ulan att desamma genom brytning, filning, skurning eller på annat 
sätt skada, omsorgsfullt förvarade ofördröjligcn till Akademien in
lämna, antingen direkt eller genom Konungens Befallningshafvande 
med noggrann uppgift om fyndstället, sättet hur fyndet hlifvit an-
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träffadt, med hvad mera kan till upplysning i ämnet tjäna. Ko
nungens Befallningshafvande besörjer ofördröjligcn fyndets insän
dande, eller om detta icke lämpligen kan ske med posten, afgifve 
skriftlig anmälan till Akademien. Finner Akademien hela fyndet 
eller någon del däraf böra för Statens Historiska Museum eller 
K. Myntkabinettet inlösas, erlägge då för det, som inlöses af guld 
eller silfver, fulla metallvärdet med minst en åttondedels förhöj
ning, samt för kopparmynt, hvad utöfver metallvärdet kan anses 
motsvara fyndets vetenskapliga värde. 

Kan Akademien icke af de för sådant ändamål på hennes 
stat uppförda medel lösen bestrida, göre dä hos Kungl. Maj:t 
anmälan, hvarefter Kungl. Maj:t vill pröfva, huruvida fyndet må 
af andra medel inlösas. 

Den som undandöljer, nedsmälter, bortskänker eller föryttrar 
sådant fynd, som ofvan omtalas, eller del däraf. innan fyndet varit 
till Staten hembjudet, straffes med böter frän till kronor; 
för det som af honom till staten inlämnats, erhåller han ej större 
lösen, än som motsvarar metallvärdet. 

önskar innehafvare af andra tillfälligtvis anträffade fornsaker 
desamma till Statens Historiska Museum hembjuda, må sådant 
kunna på det sätt, som i mom. 1 säges, ske genom Konungens 
Befallningshafvande; och skall Akademien för hvad af sådana fynd 
anses böra för Statens Historiska Museum förvärfvas erlägga lösen 
efter omständigheterna större eller mindre, i den mån de hem-
bjudna fornsakerna äro väl bevarade och i öfrigt anses äga värde 
för nämnda museum och för vetenskapen. 

§ 13. 

Kyrkor äldre än 50 år, må ej nedbrytas eller förändras innan 
anmälan i vederbörlig ordning blifvit hos Kungl. Maj:t gjord, på 
det Kungl. Maj:t efter vederbörandes hörande mä efter omstän
digheterna kunna afgöra, huru förfaras skall. 

Samma lag gälle äfven äldre kyrkogårdsmurar, samt kyrko
gårdsportar, klockstaplar och öfriga kyrka tillhöriga byggnader. 
För förändring af ett med kyrka sammanbyggd!, enskild släkt till
hörigt grafkor fordras dessutom ägarens medgifvande. 

Fråga om ny kyrkas uppförande för en församling, som redan 
äger en kyrka, får ej af vederbörande myndigheter behandlas annat 
än i samband med en undersökning om den nuvarande kyrkans 
lämplighet att fortfarande användas till gudstjänst. 

Om församlingen icke vill underhålla kyrka, som ej längre 



användes för församlingens behof, skall Akademien, om kyrkan är 
af den ålder och det kulturhistoriska värde, att den bör åt fram
tiden bevaras, hos Kungl. Maj:t göra framställning om, att bygg
naden må på Statens bekostnad underhållas, mot villkor att för
samlingen till Staten öfverlåter äganderätten till kyrkan med för
pliktelse för församlingen att låta kyrkan stå kvar, så länge Kungl. 
Maj:t pröfvar lämpligt. 

§ 14. 

Om i kyrka äldre målningar påträffas under putsen, får denna 
borttagas endast af person, hvars kompetens af Riksantikvarien 
godkännes, och pä sätt som den senare bestämt. För åtgärder 
till målningarnas restaurerande lämnar Riksantikvarien föreskrifter. 

§ 15. 
Finnes i kyrka, på kyrkogård eller eljes i kyrkas vård rör

ligt gods, som tjänar att bevara minnet af forntidens bruk och 
konstfärdighet och icke tillhör nu lefvande enskild person eller 
släkt, såsom gamla skrudar, antependier, altardukar och andra 
väfnader, kalkkläden, bilder, altartaflor, kors, klenoder, kärl, dop
funtar, rökelsekar, aflatsskrin, fattigbössor, primklockor, icke vägg
fasta målningar och andra konstarbeten, minnesvårdar och graf
stenar, epltafier, baner, vapensköldar, sorgfanor, vapen och rust
ningar, gamla bref, skrifter och tryckalster m. m., må sådana icke 
förstöras eller till annan än Statens Historiska Museum aflätas, 
utan att Kungl. Maj:t, ifall särskilda omständigheter sådant för
anleda, därtill gifvit nådigt tillstånd, vid ansvar för dem, som 
däröfver böra å ämbetets vägnar hafva vård, såsom för tjänstefel. 

1 kyrka eller i ett med kyrka sammanbyggdt grafkor förva-
radt föremål af nu nämnda slag tillhörande nu lefvande person 
eller släkt, må icke från kyrkan eller grafkoret utan såväl äga
rens som Akademiens och församlingens medgifvande aflägsnas. 

Ätgärder för iståndsättande af sädana i kyrka förvarade före
mål, som i mom. 1 omtalas, få endast utföras under ledning af 
person, hvars kompetens af Riksantikvarien godkännes. 

Finnes runsten inlagd i kyrkas golf eller mur, äger Riksanti
kvarien rätt att, såvida ej kyrkan därigenom tager skada,Mäta 
uttaga stenen för att uppställa den på lämplig plats. 

Vill församling låta omgjuta ringklocka, skall skriftlig anmä
lan därom jämte afbildning af klockan insändas till Akademien, 
hvilken äger att afgöra, huruvida klockan får omgjutas, eller om 
klockan bör bevaras genom att för Statens Historiska Museum 
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eller för annan offentlig samling inköpas, i hvilket fall i lösen er
lägges, hvad malmen enligt gängse pris skulle hafva betingat. 
Om församlingen vill pä annat sätt afyttra ringklocka, gäller 
härom hvad i mom. 1 säges. 

§ 16. 
Öfver det i kyrka förvarade rörliga gods, som i § 15 om

nämnes, skall särskildt inventarium finnas. Däri upptages allt det. 
som förvaras i kyrkan eller kyrkans hus, såväl det, som tillhör försam
lingen, som det, som tillhör nu lefvande enskild person eller släkt. 

Vid kyrkoherdeombyte och vid visitation skall noggrannt un
dersökas, att allt finnes efter detta inventarium i god ordning. 
Riksantikvarien äger rättighet att själf eller genom utsedd person 
anställa sådan inventering efter förut skedd tillsägelse hos veder
börande pastor. 

Kyrkoherde och kyrkovärdar skola vid ansvar efter, hvad 
härom särskildt är stadgadt, tillse, att sådan ofvan nämnd lös
egendom icke af vanvård fördärfvas; och skall åt dylika saker, där 
de icke mera för kyrkans bruk användas, tjänligt förvaringsrum i 
kyrkan eller dess hus beredas. 

Finner Riksantikvarien, att sådana föremål, som i § 15 om
talas, ej äro på lämpligt sätt förvarade i kyrkan, och om tillfälle 
ej gifves att där bereda dem en skyddad plats, äger Riksantikva
rien rätt föreskrifva, att de skola deponeras i Statens Historiska 
Museum eller en af de andra offentliga samlingar, som af Aka
demien förklarats berättigade att mottaga deposita. 

§ 17. 
Profana byggnader och andra profana kultunninnesmärkeii. 

§ 18. 
Konungens Befallningshafvande och Konsistorierna samt veder

börande prästerskap och kronobetjänte skola, i allt hvad på dem 
kan ankomma, tillse att, hvad i denna lag stadgadt är, noga iakttages. 

Konungens Befallningshafvande äge att, på anmälan af Riks
antikvarien låta offentligen fridlysa vissa bestämda eller viss orts 
fornlämningar; och skall, där åverkan å sålunda fridlyst fornläm
ning ändock sker, sådant såsom försvårande omständighet vid 
sakens bedömande anses. 

Om denna lag befinnes i någon måtto vara öfverträdd, äge 
Riksantikvarien sådant till åtal hos vederbörande anmäla. 



Afvikande meningar. 

Till herrar O. Montelius' och B. Salins samt undertecknads 
skrifvelse till Akademien med motivering af det inlämnade förslaget 
angående ny fornminneslag samt till nämnda förslag får jag här
med foga följande afvikande mening. 

1. Angående i privat ägo befintliga föremål af den kultur
historiska betydelse, att deras bevarande bör anses såsom allmänt 
intresse. 

De inskränkningar i äganderätten, ägare till dylikt föremål 
skulle efter föremålets inregistrering vara underkastad, angifvas 
böra vara följande: — ägare äger ej rätt att vägra den vårdande 
myndighetens tjänsteman tillträde till det förtecknade föremålet: 
— ägare äger ej rätt att låta verkställa renovering eller restau
rering på annat sätt än vårdande myndighet medgifver och under 
dess kontroll: — ägare skulle slutligen vara skyldig underrätta 
den vårdande myndigheten, när och till hvem han försålt det för
tecknade föremålet, omedelbart efter försäljningen. 

Förtecknande eller inregistrering af föremål skulle visserligen 
ske endast efter medgifvande af ägaren och då synes därom vara 
mindre att invända, nämligen under förutsättning, att föremålet vid 
ombyte af ägare upphör att vara inregistreradt. Skulle äter, så
som af sammanhanget synes framgå, ett en gång inregistreradt 
föremål, äfven sedan det genom arf eller köp eller pä annat sätt 
öfvergått till annan ägare, fortfara att vara inregistreradt, inträda 
helt andra förhållanden. Genom ingreppet i sin dispositionsrätt 
kan den nya ägaren tillskyndas ej allenast, obehag utan äfven 
ekonomisk förlust t. ex. genom svårighet vid försäljning, vid för-
pantning m. m. 

Hela lagbestämmelsen synes mig vidare fullkomligt sakna fast 
grund. Hvar skall gränsen dragas mellan sådana föremål, som 
äro önskvärda att inregistrera, och andra tilläfventyrs äfven kultur
historiskt viktiga. Denna gräns måste blifva ej allenast fullkom
ligt godtycklig utan äfven mycket föränderlig efter de inregistre-
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rande myndigheternas rent subjektiva tycken på olika tider. Dragés 
gränsen för snäf, så att endast ett fåtal föremål faller inom den
samma, synas bestämmelser därom i allmän lag ej vara på sin 
plats. Utvidgas åter gränsen, inträda däremot lätt sådana förhål
landen, som lägga oöfversligliga hinder i vägen för lagens efter-
lefnad. Hvar skall gränsen dragas mellan t. ex. svenska konst
närers verk? Skall gränsen bestämmas af den tid konstverket 
tillhör eller af dess inre värde? Skall ett medelmåttigt konstverk, 
som innehar en viss ålder, inregistreras, under det ett nyare konst
verk af högsta rang ej bör ifrågakomma? Huru skall förfaras med 
en antikvitetshandlares lager, där första klassens verk förekomma? 
Eller vid en auktion, i stad eller på land, där äfven monument af 
verkligt kulturhistoriskt värde kunna förekomma? 

Dessa frågor och säkerligen ännu andra måste, innan lagen 
blir verklighet, finna sin lösning, men en dylik lösning möter sä
kerligen oöfverstigliga hinder. 

Ägarens fullkomliga rättslöshet vid ett inregistreradt föremåls 
renovering eller restaurering är äfven ägnadt att väcka stor be-
länklighet. Den får nämligen ej ske på annat sätt än den vår
dande myndigheten medgifver och under dess kontroll. Någon 
högre instans medgifves icke. Vid en kyrkas och dess inventariers 
reparation och renovering har det varit praxis att så långt som 
möjligt tillmötesgå församlingens uttalade önskningar; såväl Aka
demien som Kungl. Öfverintendentsämbetet ha som regel handlat 
därefter. 

1 förslaget tillmätes emellertid ej den enskilde ägaren af in
registreradt föremål något som helst inflytande på frågan om re
novering af hans lagliga egendom. Detta synes dock vara att 
drifva förmyndarskapet allt för långt. 

Ej fullt konsekvent synes vidare vara att ett inregistreradt. 
föremål, så länge det befinner sig i inhemsk ägo, skall stå under 
så noggrann kontroll, men att å andra sidan ägaren när som helst 
och utan inskränkning kan försälja det till utlandet. Det följd
riktigaste borde väl vara att lagen förbjöde sådan försäljning. 
Af skäl, på hvilka jag här ej torde behöfva ingå, kan ett dylikt, 
stadgande dock ej ifrågasättas. 

Slutligen synes mig hela lagförslaget så att säga sväfva i 
luften, enär ingen straffpåföljd för lagens öfverträdande är stadgad. 
Enär en dylik väl näppeligen torde kunna tänkas, blir således la
gens bud endast en from önskan, som ägare af inregistreradt 
föremål när som helst utan äfventyr kan ignorera. 
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Pä grund af hvad jag sålunda anfört, får jag anmäla min 
reservation mot ifrågavarande punkt i motiveringen samt yrka att 
ifrågavarande bestämmelser utgå ur förslaget. 

2. Angående i enskild ägo befintliga byggnadsminnesmärken 
af kulturhistorisk betydelse. 

Enligt skrifvelsen skulle tillvägagångssättet med afseende på 
sädana byggnader vara bland annat följande: »Af den fornminnes
vårdande myndigheten i samråd med någon lokal statsmyndighet 
upprättas en förteckning på sädana privatbyggnader, hvilka på grund 
af kulturhistoriskt värde böra helt eller delvis i så orubbadt skick 
som möjligt bevaras. Ägaren och äfven innehafvaren meddelas, 
att byggnaden blifvit uppförd på förteckningen, och samtidigt 
hvilka fördelar, som kunna beredas honom, om han i tid anmäler 
tilltänkta ändringar på densamma. Önskligt vore, om ägaren eller 
innehafvaren kunde lagligen åläggas anmäla, när han tilltänker 
en förändring af byggnaden eller dess nedrifvande». 

Då de »lokala statsmyndigheterna» ej såsom sådana hafva 
någon som helst kompetens att bedöma hithörande frågor, är det 
svårt att inse betydelsen af deras samverkan med den fornmin
nesvårdande myndigheten. Lika litet som den lokala statsmyn
digheten äger kompetens att bedöma, att en byggnad bör inre
gistreras, lika litet kan han bedöma, att den icke bör inregistreras. 
En dylik myndighet äger nämligen ej någon öfverblick öfver de 
byggnadsverk i landet i dess helhet, som böra komma ifråga lill 
inregistrering, och kan således ej tänkas utgöra någon lämplig 
hämsko pä tilläfventyrs för långt drifvet nit att inregistrera. Hvilka 
synpunkter det skulle vara den lokala statsmyndighetens uppgift 
att beakta, synes därför svårt att inse. Inregistreringen bör ju ske 
endast på grund af byggverkets egen beskaffenhet. Några häraf 
oberoende allmänna grunder synas ej böra ifrågakomma. 

Enär lokal statsmyndighet är nämnd som deltagare i inregi
streringen, är det tydligen meningen, att förrättningen skall ske 
efter pä platsen skedd undersökning af byggnaden, hvilket ju ock 
år själflallet, enär afbildningar af alla de byggnadsverk, hvilka 
kunna komma ifråga till inregistrering, ingalunda förefinnas. Efter 
undersökning och inregistrering underrättas ägaren, att byggnaden 
hlifvit uppförd på förteckningen. Om ägarens tillstånd till under
sökningen namnes intet. Ett dylikt tillstånd synes dock hår som 
i fråga om kulturhistoriskt viktiga föremål böra anses nödvändigt. 

Skrifvelsen framhåller, att det vore önskligt, om ägare eller 
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innehafvare kunde lagligen åläggas alt anmäla, när him tilltänker 
en förändring af byggnaden eller dess nedrifvande. Enär intet 
äfventyr för uraktlåtenhet föreslås, torde lagbudet blifva en död 
hokstaf. Skulle åter straffbestämmelse stadgas, och lagen däri
genom blifva effektiv, samt inga åtgärder få vidtagas förr än efter 
underhandlingar och öfverenskommelser med vederbörande myn
dighet, torde det vara lätt att inse, till hvilken tldsutdräkt och 
andra svårigheter detta skulle leda för den enskilde ägaren. 

En af de för forskningen otvifvelaktigt viktigaste grupperna 
af byggnadsverk äro allmogehusen; nämligen genom de konstruk
tionsdetaljer och andra motiv från flydda tider, som finnas hos 
dem. Och delta gäller kanske ej förnämligast boninghusen, hvilka 
mest undergått modernisering, utan uthusen, lador, bodar m. m. 
Dessa borde således företrädesvis förtecknas. Men är det troligt, 
att en allmogeman i t. ex. ett aflägset landskap skulle känna sig 
förpliktad att vid förändring af någon sådan byggnad, härom göra 
anmälan och afvakta resultat af kanske ganska långvariga under
handlingar? 

Slutligen är det här som i fråga om inregistreringen af kul
turhistoriskt viktiga föremål gifvet, att gränsen måste blifva ej 
allenast fullkomligt godtycklig, beroende på den inregistrerandes 
subjektiva tycke, utan äfven sväfvande d. v. s. föränderlig från 
tid till tid. 

På anförda grunder får jag därför härmed anmäla reservation 
mot skrifvelscns motivering och yrka, att ifrågavarande punkter 
måtte ur lagförslaget utgå. 

3. Angående öfvergifna kyrkor (öde kyrkor) utan kultur
historiskt intresse, hvilka ej underhållas. 

Beträffande dylika kyrkor yttras i skrifvelsen: »De öfriga 
ödekyrkorua, som ej hafva kulturhistoriskt värde, undandraga sig 
härigenom den kiiltiirminnesvårdande myndighetens omsorg. Men 
vi kunna ej underlåta att framhålla det önskvärda däri, att de 
myndigheter, som denna sak närmast vidkommer, ålades tillse, att 
kyrkobyggnaden äfven under sitt förfall hölles så, att den ej väckte 
anstöt». 

Såvidt jag känner, finnes emellertid ingen myndighet »som 
denna sak närmast vidkommer» och under det förhållandet, att för
samlingen ej har någon underhållnlngsskyldighet, torde ingen myn
dighet kunna »tillse, att kyrkobyggnaden äfven under sitt förfall 
ej väcker anstöt». Att staten skulle vidkännas kostnaden för under-
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hållet af dessa kulturhistoriskt icke viktiga byggnader, kan ju ej 
förutsattas. 

Dessa så att säga själfdöende kyrkor äro emellertid en verklig 
skamfläck för vår kultur. Lika sannt torde ock vara, att hvar och 
en utomstående, som betraktar ett sådant halfraseradt ofta om 
ytterlig råhet vittnande kyrkligt minnesmärke, gör den fornmin
nesvårdande myndigheten ansvarig för det sorgliga tillståndet. 

Det synes därför önskligt att genom en bestämmelse i forn-
minneslagen råda bot härför. Denna bestämmelse borde innehålla, 
att sådan öfvergifven kyrka, som ej underhålles. skall, om den är 
af trä, rifvas och. om den är af sten, antingen rifvas eller efter 
allt trävikes borttagande lämnas att kvarstå som ruin. Kostnaden 
härför, som ej kan blifva betydlig, enär en del därvid vunnet 
material kan hafva ett visst värde, torde kunna åläggas försam
lingen. Möjligen bör stadgas, att öfvergifven kyrka af den be
skaffenhet, hvarom nu är fråga, ej skall rifvas förr än efter viss 
tid, exempelvis fem år, efter den nya kyrkans uppförande. 

Stockholm den 3 april 1912. 

Emil Ekhoff. 

I fråga om § 12 anhåller undertecknad alt få framföra en av
vikande mening. 

I det föreliggande förslaget till lagstiftning rörande fornläm-
ningars värd stadgas skyldighet för hittaren att lill statens sam
lingar hembjuda alla guld- och silverfynd samt myntfynd och att 
inlämna alla gravfynd (mot ersättning eller icke, allt efter om
ständigheterna). Dessa skyldigheter åligga hittaren även enligt 
nu gällande Kungl. Förordning, som i det nya lagförslaget blott 
underkastats de förändringarna, att begreppet guld- och silverfynd 
utvidgats att omfatta även föremal av delvis guld eller silver, 
under det att den nuvarande kategorien: föremål av koppar in-
skränkes till att omfatta blott kopparmynt. I själfva verket kan 
det starkt ifrågasättas, om ej det 1873 borttagna stadgandet om 
skyldighet att hembjuda kopparlegeringen brons borde återinsättas 
i lagen. I fråga om den måhända övervägande mängden av forn-
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saker stadgas ingen hembudsskyldighet. I den Kungl. Förordningen 
av 1828 var hembudsskyldigheten utsträckt till snart sagt alla forn
saker. I princip torde också alla (jordfunna) fornsaker höra betraktas 
som statsegendom. De ha intet direkt samband med nutida kultur, 
med nu levande personer eller institutioner, till vilka de knappast 
någonsin — åtminstone i vårt land — kommit genom arv eller pä 
annat sätt, släktled efter släktled alltifrån de ursprungliga inne
havarna. Jordägaren har som bekant ingen rätt till de lösa forn
sakerna, utan denna har efter 1828 års förordnings upphävande 
överlåtits ät hittaren, som dock i vissa fall har hembuds- eller 
avlämningsskyldighet. 

Det ökade allmänna intresset för våra fornlämningar och den 
under de senare decennierna vunna insikten om alla fornsakers 
vetenskapliga betydelse liksom även den allmänna strävan att mer 
än förr tillvarataga samhällets rätt synas tala för, att skyldig
heten att hembjuda det funna åt staten utsträckes till att om
fatta alla fornsaker. 

Vore en fullständig organisation av vårt lands museiväsen 
genomförd, så att provinsmuseerna ägde statsanslag och stode 
under statskontroll samt befunne sig i bestämda relationer till 
centralmuseet, skulle jag obetingat rösta för en dylik utsträckning 
af hembudsskyldigheten. De inkomna fynden skulle då kunna 
fördelas på de olika museerna, och blott privatsamlarna, men fram
för allt antikvitetshandlarna och gravplundrarna skulle bli lidande 
på ett sådant stadgande. De privata samlarna av förhistoriska 
fornsaker äro emellertid relativt få och deras betydelse i veten
skapligt avseende numera ringa. Skulle en privatperson av veten
skapligt intresse vilja ägna sig åt fornsakssamlande, kan den ut
vägen tänkas, att han under vissa villkor av riksantikvarien er
håller en koncession alt samla, gällande för livstid eller så länge 
hans intresse varar, varefter samlingen hembjudes till inlösen åt 
staten efter en viss hetalningsnorm. 

Vore den förut omnämnda museiorganisationen genomförd, 
synes mig alltså en allmän hembudsskyldighet böra inträda. För 
alt emellertid ej överhopa centralmuseet eller riksantikvarien med 
arbete och ej häller lamslå provinsmusecrnas företagsamhet, men 
dock tillföra centralmuseet det vetenskapligt värdefullaste materialet, 
borde i detta fall hembuden ske så, att de kategorier av forn
saker, som redan nu tillfalla Statens Historiska Museum fortfarande 
sändas dit, under det atl de övriga, möjligen med undantag av 
de s. k. depåfynden, hembjudas antingen till Statens Historiska 
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Museum eller det landsortsmuseum, inom vars rayon fyndel gjorts 
(de stalskontrollerade provinsmuseernas intressesfärer i detta av
seende borde vara pä förhand bestämda). För centralmuseet måste 
en möjlighet skapas att genom byte och gallring ur provinsmu-
seerna övertaga särdeles viktiga fynd. 

Då tillämpandet av den allmänna hembudsskyldigheten under 
nuvarande omständigheter synes mig stöta på praktiska svårig
heter — genom densamma skulle blott centralmuseet komma att 
riktas, och man finge ytterst svårt att övervaka lagens efterlevnad, 
enär man sannolikt ej längre kunde räkna med provinsmuseernas 
intresse — bör emellertid det mesta möjliga göras för att ät veten
skapen rädda det viktigaste fornsaksmaterialet. Till detta höra 
ovillkorligen jämte gravfynden (och i viss mån guld- och silver
fynden) de s. k. depåfynden, till vilka jag ej blott räknar de före
mål, som funnits lagda i varandras omedelbara närhet, utan även 
sådana, som fördelats på en större yta, t. ex. mossfynden. Ett 
depåfynd kan visserligen beslå av ett enda föremål men torde i 
regeln utgöras af 2 eller flera och har i ett eller annat, vanligen 
religiöst, syfte nedlagts i jorden. Antalet depåfynd, som årligen 
göres i Sverige, torde ej vara synnerligen stort — till Statens 
Historiska Museum inkommer högst ett 30-tal. Men ett enda fynd 
— t. ex. ett niossfynd — kan innehålla en mångfald föremål, och 
i vetenskapligt avseende äro depå- och mossfynden ofta de in
tressantaste och värdefullaste. Ett särskilt skydd behöva även 
de fynd, som göras på forna boplatser, av vilka numera ofta intet 
annat spar än de lösa sakerna synes — jag tänker särskilt pä 
stenäldersboplatser med fynd av keramik, vapen, benföremål o. s. v. 

Då det är känt, alt åtskilliga af dessa depå-, möss- och bo
stadsfynd förskingrats utan att komma vetenskapen till godo och 
f. n. intet med lagens hjälp kan göras häremot utom möjligen i 
fråga om den sistnämnda kategorien, synes det helt naturligt att 
i den föreslagna lagen införa ett stadgande av ungefär följande 
lydelse: 

* Om två eller flera fornsaker av trä, sten, ben, horn, metall, 
glas, vävnader eller dylikt anträffas i jord eller vatten på samma 
plats (under omständigheter, som tyda på, att de antingen nedlagts 
samtidigt eller vid upprepade tillfällen efter varandra på grund 
av en till platsen knuten tradition eller fortsatt användning i visst 
syfte) skola de till Statens Historiska Museum hemhjudas. Om 
inlösen sker, bör betalningen motsvara fulla vetenskapliga värdet. 
Inlämnas dylikt fynd genom enskild samlare eller annat offentligt 
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museum, som önskar detsamma förvärva, göre denne eller detta 
samtidigt härom framställning till Akademien, som äger i ärendet 
avgöra.» 

Genom ett dylikt stadgande skulle åtskilliga gravfynd (t. ex. 
ensamgravfynd frän stenåldern) komma vetenskapen till godo, under 
det alt de eljes lätt förskingras, emedan inga ben på grund av 
förmultning eller bristande iakttagelser hittats tillsammans med 
fornsakerna. Det torde även kunna påstås, att skillnaden mellan 
ett avsiktligt nedlagt s. k. votivfynd och ett gravfynd under flat 
mark ofta är nästan ingen. 

Långt ifrån att genom en dylik utsträckt hembudsskyldighet 
något allvarligt intrång skulle ske i den personliga äganderätten 
— som, enligt vad jag ovan anfört, i fråga om fornsaker torde 
vara av synnerligen chimärlsk beskaffenhet — skulle hittaren tvärt
om genom densamma få sin honom av staten medgivna rätt till 
ersättning för fyndet fullt tryggad. Hittaren af dylikt fynd, som i 
regeln ej själv torde vara samlare, önskar naturligtvis framför allt 
få väl betalt för fyndet. Vid denna art fynd blir också det veten
skapliga, ej det materiella värdet utslagsgivande. Att överväga 
är också, huruvida något slags skiljedomare bör utses i de fall, 
då hittaren och statssamlingen ej kunna enas om priset. I den 
norska lagen finnes härom ett stadgande. 

Genom det föreslagna stadgandet är det fortfarande sörjt för 
möjligheten, att provinsmuseerna och t. o. ra. privatsamlarna få i 
sin vård mottaga fynd av den här nämnda kategorien. Emellertid 
synas vetenskapligt värdefulla fynd i regeln blott böra hamna i 
Statens Historiska Museum eller i universitetsstädernas museer, 
där möjligheten till vetenskaplig bearbetning föreligger. Provins
museerna i övrigt synas ha den dubbla uppgiften att tjänstgöra 
å den ena sidan som uppsamlingsställen och förvaringsplatser, 
ä den andra som folkbildningsanstalter. Från dessa båda synpunkter 
torde också deras insamlingsarbete höra hedrivas. 

Jag får alltså föreslå att vid redigeringen av § 12 särskild 
hänsyn tages till depå-, möss- och hoplatsfynd, ungefär i överens
stämmelse med den av mig ovan angivna formuleringen. Vid för
summelse att efterkomma stadgandet torde antingen samma straff
påföljd böra bestämmas som för försummelse att hembjuda guld-
och silverfynd, eller ock förlust av rättigheten till ersättning för 
det funna. 

Stockholm den 1 april 1912. 
T. J. Arne. 
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Beträffande § 12 anhålla undertecknade på följande grunder 
att få anföra afvikande mening. 

Enligt nu gällande Kungl. Förordning föreligger hembuds
skyldighet blott beträffande dels fynd, som gjorts vid rubbande 
af fast fornlämning, dels »forntida mynt, vapen, redskap, prydnader, 
kärl eller andra fornsaker af guld, silfver eller koppar». Bestäm
melsen angående jordfynd af koppar har aldrig tillämpats annat 
än i fråga om mynt och har i det nu uppgjorda förslaget blott 
bibehållits för denna kategori. Däremot har uttrycket »helt eller 
delvis af guld eller silfver» föreslagits i st. f. det nu gällande. 
Visserligen innebär denna formulering någon utvidgning af hem
budsskyldigheten, men äfven om detta förslag blefve lag, skulle 
blott en mindre del af de fornfynd, som årligen komma i dagen 
i vårt land, blifva indragna under lagens skydd och därmed komma 
den vetenskapliga forskningen till godo. Och ändock äro dessa 
så att säga rättslösa fynd i vetenskapligt hänseende fullt likvärdiga 
med de af lagen skyddade kategorierna. Det bör ihågkommas, 
att guld-, silfver- och myntfynden ej sällan representera föga mer 
än det materiella värdet. 

Bland de fynd, som nu — därest de ej äro af guld eller 
silfver eller bestå af mynt — ej på något sätt beröras af lagen, 
är det särskildt en klass, som enligt vår mening framför allt är 
vanlottad, nämligen de i vetenskapligt hänseende så betydelsefulla 
depotfynden. Vi behöfva naturligtvis ingalunda för Akademien 
framhålla dessa fynds stora vetenskapliga värde, men vilja blott 
nämna, att de hittills anträffade depotfynden i anförda hänseende 
icke blott äro jämnställda med, utan i många fall öfverlägsna de 
fynd, som nu enligt lag till staten hembjiidas. En omständighet, 
som äfven hör tagas i betraktande, är vidare, att dessa depot-
föremål af sina ursprungliga ägare med full afsikt nedlagts i jor
den (ev. vattnet) och ofta äro att betrakta som minnen af en 
religiös akt, hvarför dessa depoter, synes det oss, egentligen hafva 
karaktären af fast fornlämning. Följaktligen böra beträffande 
depotfynden — oberoende af deras i regel stora vetenskapliga 
betydelse — samma bestämmelse gälla som beträffande fynd från 
fast fornlämning i allmänhet, d. v. s. hemhudsskyldighet. 
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Slutligen bör framhållas, att föremålen i en skelettgraf, där 
alla spår af skelettet försvunnit, vanligen af lekmännen tolkas 
— och äfven af fackmännen i flera fall hafva tolkats — som ett 
depotfynd, hvilket naturligtvis visar, att en brist förefinnes i nu 
gällande bestämmelser om hembudsskyldighet för graffynd, en 
brist, som enligt vår mening endast kan afhjälpas på så sätt, att 
denna hemhudsskyldighet utsträckes till att gälla äfven depot
fynden. 

Att emellertid i lag på ett sådant sätt definiera uttrycket 
depotfynd, att det afsedda ändamålet med den nya bestämmelsen 
vunnes, torde vara synnerligen svårt. Så har intet af de inom 
kommittén diskuterade förslagen visat sig tillfredsställande; ett 
sådant uttryck som »två eller flera föremål, som anträffas på 
samma plats», el. dyl. är ej lämpligt, ty dels kan ett af flera 
föremål bestående depotfynd anträffas i olika repriser med ett 
föremål för hvarje gång, dels blir hittarens uppfattning af uttrycket 
»på samma plats» ofta i sista hand beroende på det inbördes af-
ståndet mellan de i fyndet ingående objekten, och dels bestå 
depotfynden ej sällan af blott ett enda föremål, ja, flera af värt 
museums allra märkligaste depotfynd tillhöra just denna kategori. 

En i allo tillfredsställande lösning på dessa svårigheter vinnes 
enligt vår uppfattning endast på det sättet, att hembudsskyldig
heten utsträckes till att omfatta alla lösa fornsaker af hvad slag 
och material de än vara må. 

En sådan lagbestämmelse skulle vi dessutom vilja föreslå 
äfven af andra skäl. Enligt vår mening äro de tillfälligt före
kommande fornsakerna, de s. k. lösa fynden, i vetenskapligt hän
seende synnerligen betydelsefulla, en åsikt, som.under de senaste 
decennierna gjort sig alltmera gällande. Ett stort antal af vårt 
museums intressantaste föremål tillhöra just denna kategori, och 
t. o. m. sådana till det yttre så oansenliga fornsaker som exem
pelvis stenyxor af enklare former kunna, om möjlighet finnes alt 
förvärfva eller åtminstone erhålla kännedom om ett i möjligaste 
mån rikhaltigt material, lämna ovärderliga upplysningar om t. ex. 
befolkningsförhållanden o. dyl. under stenåldern. 

Då hvarje fast fornlämning i vårt land är ställd under lagens 
hägn, synes det oss äfven följdriktigast och i princip rättast, att 
bestämmanderätten öfver alla i svensk jord funna fornsaker till
kommer staten. Om sålunda det enskilda intresset i detta fall 
finge vika för det allmänna, skulle detta ingalunda betyda ett 
otillbörligt ingrepp i den enskilda äganderätten, snarare tvärtom, 
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i det att den enskilde hittaren genom en sådan bestämmelse, som 
ofvan föreslagits, blefve tillförsäkrad fyndets fulla ej blott mate
riella, utan äfven vetenskapliga värde, hvilket nu som bekant 
långt ifrån alltid är förhållandet. I förbigående må nämnas, att 
de flesta lösa fynd, som museet köper, inkomma genom mellan
händer. En sådan generell hembudsskyldighet skulle endast inne
bära ett servitut pä äganderätten, fullständigt analogt med, men 
ofantligt mindre kännbart än det servitut, som f. n. hvilar på 
äganderätten till fast fornlämning. 

En lagstiftning i nu antydda riktning skulle så mycket mindre 
innebära ett ingrepp i den privata äganderätten, som hembuds
skyldighet redan förut och af ålder funnits i värt land och således 
är ett uttryck för en urgammal svensk rättsuppfattning. Såväl 
Ostgötalagen som Magnus Erikssons och Kristofers landslagar 
stadga hemhudsskyldighet till konungen af alla »jord- och botten
fynd», ett stadgande, som ytterligare preciseras i Kungl. Maj:ts 
den 5 juli 1684 utfärdade »Plakat angående allehanda gammalt 
hittemynt, och fynd, uti guld. sölff, koppar och metallkäril, sampt 
andra rare stycker, som myckit uppfinnes och undandöllies». 1 
1734 års nya allmänna lag är ingen annan ändring företagen än 
att hittaren, som förut varit tillförsäkrad blott en tredjedel eller 
hälften af värdet, nu skall erhålla fulla värdet jämte en åttondel 
däraf. Genom Kungl. Förordningen af den 17 april 1828 förtydligas 
ytterligare de äldre bestämmelserna på så sätt, att de äldre för
fattningarnas uttryck »sampt andra rare stycker» — »eller andra 
konststycken» utbytas mot »sten och trä» (mynt samt fornsaker 
af guld, silfver, koppar och »metall» nämnas uttryckligen i den 
allmänna lagen). Först genom Kungl. Förordningen af den 29 
november 1867 borttages hembudsskyldigheten rörande fornsaker 
af järn, sten och trä m. m. (i det att hädanefter endast fornsaker 
af guld, silfver och koppar eller brons behöfva hembjudas), en 
eftergift, som tillstyrkes af Akademien på den grund, att Statens 
Historiska Museum nu anses äga »högst betydliga förråd af forn
saker af ringa materiell värde, särdeles af sten, och sälunda inom 
denna afdelning icke vidare behöfver annan tillökning, än af 
enstaka pjeser, som i afseende på form eller fyndort eller af annan 
orsak ega särskild märkvärdighet» (B. E. Hildebrand i Antiqva-
risk Tidshrift IV, sid. 269). En dylik uppfattning om de materiellt 
mindrevärdiga föremålens vetenskapliga betydelse var vid denna 
tidpunkt ganska naturlig, men torde väl numera af ingen kunna 
förfäktas. 
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Genom Kungl. Förordningen af den 30 maj 1873 borttages 
slutligen hembudsskyldigheten rörande föremål af brons, detta 
trots dåvarande Riksantikvarien Bror Em. Hildebrands den 6 juni 
1871 dagtecknade, utförligt motiverade afstyrkande, hvari Akade
mien i sitt beslut den 12 juli samma år instämt. 

Till ytterligare stöd för vår uppfattning, att en återgång till 
förhållandena före år 1867 är af behofvet synnerligen påkallad, 
vilja vi anföra, att i Norge, där man så sent som år 1905 erhållit 
en ny fornminneslag, hvilken ju får antagas vara utarbetad med 
hänsyn till hvad en modern fornminnesvård kräfver, införts — i 
form af anmälningsskyldighet — bestämmelsen om hembudsskyl
dighet beträffande alla lösa fornfynd frän den förkristna tiden och 
medeltiden. Den tid, denna lag varit gällande, kan anses tillräck
ligt lång, för att en uppfattning om nämnda bestämmelses värde 
bör hafva kunnat bildas. I afsikt att erhålla ett utlåtande härom 
har undertecknad. Frödin, lillskrifvit cheferna för de historiska 
afdelningarna vid Bergens och Stavangers museer. Föreståndaren 
för Oldsamlingen i Bergen, d:r H. Schetelig, har med anledning 
häraf meddelat, att han »gjennemgaaende har meget gunstige er-
faringer med hensyn til den gjennemförte pligt til at anmelde 
alle forhistoriske og middelalderske fund», trots det att lagen i 
denna punkt ej utöfvas rigoröst; »vor lovbestemmelse medförer 
ogsaa at privat handel med norske oldsaker er förbudt og at 
museene er uavluengige av enhver markedspris paa oldsaker»; 
af synnerlig vikt är vidare det stöd museerna äga i polismyn
digheterna, som äro skyldiga att anmäla, tillvarataga och insända 
samt anskaffa upplysningar om anträffade fynd; »forholdene er 
blit sikrere og fastere, og museenes arbeide i höi grad lettet 
derved al statens myndigheter direkte arbeider for os naar det 
hehöves»; d:r Schetelig anför slutligen, att det antal fund og 
oldsaker som museene faar fat paa er i det hele omtrent det 
samme nu som för vi fik loven og museene betaler gjennem
gaaende omtrent de samme priser». Denna uppgift, att priserna — 
som före år 1905 tydligen ej varit oskäligt höga och således ej be
höll nedpressas — kunnat bibehållas, är värd det största beaktande. 
Fortsätter nämligen i Sverige den prisstegring, för hvilken genom 
mellanhänders och utländska konkurrenters framfart museerna 
under de senaste åren varit utsatta, är det uppenbart, att lämp
ligt arkeologiskt material ej utan de allra största ekonomiska upp
offringar för staten skall kunna förvärfvas af statssamlingarna 



och därmed komma vetenskapen till godo. Hvad äter beträffar 
uppgiften, att förvärfvens antal ej ökats, visar detta blott, synes 
det oss, att man i Norge — eller åtminstone vid Bergens museum — 
redan före 1905 kunnat öfverkomma de flesta af de tillfälliga fyn
den, något som naturligtvis underlättats däraf, att dessa till nume-
rärcn här äro betydligt färre än hos oss. Upplysningen, alt lagen 
ej tillämpas rigoröst, bör dessutom i detta sammanhang ihåg-
kommas. 

Att den norska lagen varit af den största betydelse, framgår 
äfven af d:r A. W. Broggers i Stavanger meddelande. Han säger: 
»Det kan ikke vaere mere end én mening om at bestemmelsene i 
§ 6 og 7 av vor lov er av en sasrdeles betydning, og at de alle
rede i den korte tid loven har virket har vaeret overmaade gavn-
lige. Jeg tror jeg har alle vore samlingshestyrere med naar jeg 
sier, at loven vilde bare gjore halv nytte hvis ikke bestemmelsene 
om paabudt anmeldelse av hvilketsomhelst lese oldsaksfund hadde 
eksistert». 

Slutligen må nämnas, att prof. G. Gustafsson i Kristiania om 
den nya Jagen i dess helhet säger (Norges Oldtid, sid. 149): 
»Ved disse lovbestemmelser er en laenge onsket beskyttelse givet 
for oldtidsminderne, en beskyttelse, som allerede har vakt glaede 
inden landet og tiltrukket sig anerkjendende opmerksomhed i ud-
landet». 

Äfven i Danmark förefinnes en vidsträckt hembudsskyldighet, 
den gamla bestämmelsen om Danefse. I de medeltida lagarna 
omfattar Danefae blott föremål af guld och silfver; år 1737 ut
vidgas emellertid hembudsskyldigheten genom en förordning, i 
hvilken det heter: »Guld, Solv, Metal ögal anden Skat, som findes 
enten nedgravet eller forborget i Jord, Skov, Mark, Hus eller anden-
steds, og ingen kender sig ved, det kaldes Danefae og hörer Kongen 
til og ingen anden». I ett plakat af den 7 aug. 1752 understrykes 
denna bestämmelse ytterligare och hittaren tillerkännes en fyndets 
värde motsvarande ersättning. Detta plakat, som fortfarande har 
gällande kraft, motsvarar således i fråga om hembudsskyldighetens 
omfattning 1684 års plakat i Sverige. Med »Kongen» menas 
naturligtvis staten, och de hembjudna fynden komma nu (sedan 
det Kongelige Kunstkammer upphört att existera) till National
museet i Köpenhamn. 

Hur Danefae-bestämmelsen f. n. tillämpas framgår af Sophus 
Mullers framställning i »Nationalmuseet 100 år efter grundlaeg-
gelsen», Köpenhamn 1907, sid. 77 f., där det heter: 
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»Som alt naevnt må ikke blöt Vserdimetal og egentlige Kost-
barheder, men også sjasldne og maerkcligc Säger fra Oldtiden og fra 
gannnel historisk Tid henregnes til Danefae. Dog har Museet kun 
överfor den förste Art af Säger haevdet Lovens Bestemmelser, og 
det fuldt ud, også med Hensyn til Genstande, der kun for en 
ringe Del består af Guld og Solv, anvendt som Beläggning eller 
til Ornamentet*. Ingen andre Säger er blevet kraevet som Danefae, 
men dette naennest fordi det aldrig har vaeret nödvendigt. Man 
har foretrukket ikke at anvende Loven, idet Sägen altid under 
den almindelige Velvilje överfor Museet har kunnet ordnes ved, 
at Fundet skaenkedes eller overgaves til Museet mod en Godt-
görelse eller ved Köb. Der er imidlertid naeppe Tvivl om, at 
Museet vilde anvende Loven i sin fulde Udstraekning, dersom det 
skulde haende, at der ikke kunde traeffes en Ordning ad Frivillig
hedens Vej. I to Tilfielde, i 1865 og 1889, har det vaeret naerved, 
at det kom hertil, idet saerlig betydningsfulde Bronzesager var 
kommet i Haenderne på Handelsmsend, der vilde udbyde dem til 
Salg i Udlandet. Begge Gange var dog en Meddelelse om, at 
Danefae-Loven i fornödent Fald vilde blive anvendt, tilstraekkelig 
til at foranledige en Afståelse ved rlmeligt Köb». 

Häraf framgår således, att staten (d. v. s. Nationalmuseet) 
har i sin makt att infordra alla fynd af vetenskaplig betydelse. 
Lagen tillämpas ej rigoröst. Men detta behöfves ej heller på grund 
af vissa för Danmark speciella förhållanden. Möller framhåller 
det stora allmänna intresse, hvarmed Nationalmuseet omfattas, 
ett intresse, som bl. a. tagit sig uttryck i provinsmuseernas 
ställning till detsamma. De mer betydande af dessa (detta gäller 
åtminstone 12 st.) hafva nämligen i sina stadgar förbundit sig att 
i form af byte till centralmuseet afstå sällsynta och vetenskapligt 
värdefulla föremal. Tack vare denna organisation, landets ringa 
utsträckning, som gör att märkligare fynd snart blifva kända, 
samt allmänhetens intresse för hithörande frågor torde den illojala 
trafiken med fornfynd i hufvudsak kunna stäfjas och det i veten
skapligt hänseende värdefulla materialet komma forskningen till 
godo. 

Lagens stora betydelse ligger däri, att den fastslår principen 
om statens rätt till fornfynden och ger myndigheterna befogenhet 
att vid behof ingripa. 
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På de skäl vi ofvan anfört få vi således föreslå, att såsom 
mom. 2 af nu ifrågavarande § följande mom. införes (hvarvid 
mom. 4 naturligtvis bör utgå): 

»Anträffas fornsaker af annat material än i mom. 1 angifves, 
såsom af koppar, brons, järn och annan metall, trä, ben, horn, 
bernslen, glas, tyg, läder m. m., göre hittaren ofördröjligen an
mälan härom till Akademien antingen på sätt ofvan stadgas eller 
genom Riksantikvariens ombud i orten, med noggranna uppgifter 
om fyndstället, sättet huru fyndet blifvit anträffadt samt hvad mera 
kan till upplysning i ämnet tjäna. Finner Akademien, att fyndet 
eller någon del däraf bör för statens samlingar inlösas, erlägge då 
för det, som inlöses, fulla vetenskapliga värdet.» 

Såsom tillägg till det af kommittén föreslagna mom. 3, hvil
ket i tillämpliga delar äfven bör gälla det nu formulerade mo
mentet, föreslå vi följande: 

»Befinnes hittare af sådant fynd som i mom. 2 angifves, 
hafva underlåtit detsamma till Akademien anmäla, ankomme på 
Akademiens pröfning, huruvida någon lösen för detsamma mä 
gifvas.» 

En dylik bestämmelse om allmän hemhudsskyldighet skulle 
enligt vår mening bringa reda och system i behandlingen af de 
lösa fornfynden. Den skulle i möjligaste mån förhindra den illo
jala handeln med fornsaker äfvensom inskränka det dilettant-
mässiga samlande, som blott eller hiifvudsakligen går ut på att 
åstadkomma största möjliga antal föremål, men däremot föga eller 
intet tar hänsyn till att en samlings förnämsta värde ligger i de 
upplysningar, som kunnat erhållas om de i densamma ingående 
objekten, m. a. o. hvad man vet om dessa. 

Det positiva resultatet blefve, att staten finge dispositions
rätt öfver do fornsaker, som vore värda alt för framtiden be
varas. Når vi nu föreslå ett sådant stadgande, är det ingalunda 
vår mening, att alla de lösa fynd. som här närmast afses, skulle 
hamna i de under Akademiens värd ställda statssamlingarna; detta 
vore af praktiska skäl hvarken möjligt, ej heller önskligt. En 
dylik bestämmelse skulle hvarken fä lägga hinder i vägen för, 
än mindre döda det berättigade samlareintresset, vare sig detta 
representeras af museer eller privatsamlare. Vårt förslag afser 
att för sådana samlingar (statens eller icke statens), som äro 
grundade på en riktig uppfattning om samlandets egentliga upp
gift, m. a. o dur de vetenskapliga principerna äro ledande, re
servera det värdefulla vetenskapliga material, som de lösa fyn-

4 
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den representera. De museer och enskilda, som visa sig äga de 
härför nödvändiga förutsättningarna, böra således erhålla rättighet 
såväl att mottaga anmälan om, som att inlösa de nu ifrågavarande 
fyndkategorierna. Det har framhållits, att i fråga om dessa den 
fria konkurrensen hör få råda. Detta är ej vår uppfattning. Kon
kurrens, som naturligtvis alltid måste medföra prisstegring, bör 
ej råda mellan de kulturhistoriska samlingarna, hvilka ju hafva 
samma stora mål, att tjäna den kulturhistoriska forskningen. Häl
ar i stället en sammanslutning på sin plats, ett i system satt 
gemensamt insamlingsarbete med en exempelvis årligen återkom
mande fördelning af de inkomna fynden, hvarvid de olika intres
sena böra få komma till sin rätt. Än mindre höra de samlingar, 
som val i en nära framtid komina att erhålla statsunderstöd, kon
kurrera inbördes och med statens museer. Att staten med sina 
medel skulle understödja ett större eller riiindre antal sinsemellan 
rivaliserande samlingar, kan ingalunda vara förenligt med en sund 
ekonomi. I detta fall bör saken ordnas t. ex. så, att de anmälda 
fynden af de därtill berättigade museerna inlösas för statens 
medel och således betraktas som statens egendom, tills den år
ligen återkommande fördelningen ägt rum, hvarvid de särskilda 
intressena (centralsamlingarnas, universitetsmuseernas, provins
museernas o. s. v.) här liksom i förra fallet behörigen böra till
godoses. 

Stockholm den 1 april 1912. 

Otto Janse. Otto Frödin. 

Stockholm, Ivar Hseggatröma Boktr. A. B , 1913. 


