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AKTUELLT 

»ANTIKVITETSKOLLEGIET» 

Såsom tidigare nämnts i denna tidskrift (1962, s. 59 ff.) tillkallade 
ecklesiastikministern efter Kungl. Maj:ts bemyndigande i konselj den 
29 december 1961 sakkunniga för utredning rörande riksantikvarie
ämbetets och statens historiska museums arbetsformer, nämligen rege
ringsrådet B. K. L. Hjern, tillika ordförande, riksdagsmannen rektorn 
S. R. Alemyr samt riksdagsmannen bankdirektören C. G. Regnéll. 
Därjämte tillkallade ecklesiastikministern såsom experter förre riks
antikvarien B. .1. N. Thordeman och riksantikvarien C. G. A. Selling. 
Utredningens sekreterare har varit byrådirektören K.-E. Högner. 

En kort redogörelse för ecklesiastikministerns elirektiv för utred
ningen lämnades på s. 60 i årgång 1962. 

Utredningsmännen har nu avlämnat sill betänkande, betitlat »Antik
vitetskollegiet, centralorgan för svensk kulturminnesvård» (Statens 
offentliga utredningar 1965:10, Stockholm 1965, 281 s idor) . Betän
kandet inleds med en sammanfattning, som i korthet ger det väsent
liga av innehållet och som därför härncdan återges in extenso: 

»Nuvarande riksantikvarieämbetet och statens historiska museum 
föreslås att såsom ett omorganiserat ämbetsverk med benämningen 
antikvitetskollegiet fä ställningen av en i verklig mening central topp-
instans för frågor rörande den yttre och den inre kulturminnesvården 
i lanelet. Härigenom bör på bästa sätt en effektiv samordning kunna 
ske av de kiilturminnesvårdande insatserna och de statliga resurserna 
på detta område bäst kunna utnyttjas. Som en konsekvens härav bör 
byggnadsstyrelsens direkta sysslande mcel kulturminnesvård upphöra 
och dess arbetsuppgifter i detta ämne överflyttas till antikvitetskol
legiet. Vidare föreslås i samma syfte att Nordiska museet organisato
riskt knytes till kollegiet. Samma gäller livrustkammaren. 

För att antikvitetskollegiet på ett verksamt sätt skall kunna fullgöra 
funktionen som det centrala topporganet på kulturminnesvårdens om
råde föreslås att eletsamma organiseras som ett modernt ämbetsverk 
med en vcrksstyrcl.se i ledningen. Verkschef blir riksantikvarien. Kol
legiet kommer enligt förslaget att bestå av riksantikvarien, två leda
möter utsedda av vitterhetsakademien bland dess ledamöter, cn leda
mot utsedd av Kungl. Maj:t, samt cheferna för verkets båda huvud
avdelningar ocli chefen för den administrativa byrån. Därest Nordiska 
museet organisatoriskt anknytes till kollegiet, tankes även styresman
nen för museet komma att ingå som ledamot av detta. 
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Som en given följd av att ämbetsverket kommer att överta de arbets
uppgifter, som byggnadsstyrelsen f. n. fullgör på kulturminnesvårdens 
område, och att Nordiska museet och livrustkammaren organisatoriskt 
knytes till antikvitetskollegiet, kommer ämbetsverkets arbetsområde 
att avsevärt vidgas, låt vara att själva arten av verksamheten blir i 
stort sett densamma som förut. Forskning tankes skola bedrivas vid 
ämbetsverket endast i den mån denna kan sägas utgöra etl naturligt 
led i den övriga verksamheten. På ämbetsverkets ledning avses skola 
ankomma att med iakttagande härav bestämma arten och omfattningen 
av den forskning, som skall bedrivas vid ämbetsverket. 

Såväl den yttre som den inre kulturminnesvårdande verksamheten 
föreslås skola få en mera utåtriktad prägel än vad hittills varit möjligt 
att åvägabringa. För att möjliggöra en sådan inriktning förordas 
bl. a. att en rådgivande nämnd ställes till verksledningens förfogande. 
I nämnden avses skola ingå företrädare för folkrörelserna, viktiga 
sammanslutningar på kulturlivets skiftande områden, press, radio och 
TV samt — vilket särskilt bör understrykas — för turistorganisatio
nerna. Tanken är att denna nämnd skall tjäna verksledningen som 
ett forum för diskussion av nya uppslag och aktiviteter inom verkets 
hela ämnesområde, syftande till att åstadkomma en större livaktighet 
på detta arbetsfält och ett vidgat intresse för kulturminnesvården hos 
svenska folket. Som ytterligare ett viktigt led i utredningens strävan 
att stimulera intresset för våra kulturminnen och att öka kunskapen 
om verksamheten vid ämbetsverket — både vad avser yttre och inre 
kulturminnesvård — föreslås inrättande av en särskild PR-avdelning 
vid verket, ett informationskontor, vilket tankes skola stå under led
ning av för detta slags verksamhet fackutbildad personal. Informa
tionskontoret avses även skola handha kontakterna med skolmyndig
heterna och i samråd med dessa planera och utföra visningar för 
skolungdom av vad som bör vara av särskilt intresse för denna sam
hällsgrupp. Utredningen finner det angeläget, att ämbetsverket med 
lämpliga metoder inriktar sig på att just hos ungdomen sprida kun
skap och väcka intresse för våra kulturminnen. 

Det sedan länge rådande och alltjämt förefintliga nära sambandet 
mellan vitterhetsakademien, å ena, samt riksanstikvaricämbetet och 
statens historiska museum, ä andra sidan, har av utredningen be
dömts vara sä fruktbärande för kulturminnesvården att utredningen 
icke ansett sig böra föreslå en brytning av detsamma. Sambandet 
tankes emellertid framdeles skola manifesteras genom att i kollegiet 
kommer att ingå ett par akademiledamöter, varjämte riksantikvarien 
får ställningen av akademiens direktör, vilket sistnämnda arrangemang 
icke rubbar den position preses f. n. intar. Akademiens förvall ni ngs-
ulskott förlorar m. a. o. sin nuvarande ställning som verkets »styrelse». 

Vad angår ämbetsverkets interna organisation har utredningen fun
nit att denna i sin nuvarande uppbyggnad är ändamålsenlig, och 
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utredningen föreslår följaktligen ej några mera genomgripande för
ändringar i de organisatoriska förhållanden, som f. n. är rådande. 
Detta innebär, att ämbetsverket även i fortsättningen kommer att bestå 
av två huvudavdelningar, nämligen av de avdelningar vilka hittills 
betecknats som riksantikvarieämbetet respektive statens historiska 
museum. Dessa båda huvudavdelningar har av utredningen benämnts 
avdelningen för yttre kulturminnesvård (kulturminnesavdelningen) 
och avdelningen för inre kulturminnesvård (museiavdelningen). Varje 
avdelning fär till chef en överantikvarie, lydande under verkschefen-
riksantikvarien. 

Utredningen avvisar bestämt varje tanke på cn separation mellan 
riksantikvarieämbetet, å ena, samt statens historiska museum, ä andra 
sidan; des.sa institutioner är så sammanflätade i varandra att de kan 
betraktas som en naturlig enhet. 

Kulturminnesavdelningen uppdelas enligt förslaget i en fornminnes-
byrä och en byggnadsniinncsbyrå, vardera med en byråchef såsom 
chef. Huvuddelen av landsantikvarieärendena föreslås bli hänförda 
till denna avdelning; det avses att dessa ärenden i betydande utsträck
ning skall handläggas av avdelningschefen själv. Tanken är emellertid 
att dä det gäller landsantikvaricorganisationen riksantikvarien person
ligen skall agera i betydligt större utsträckning än vad som hittills 
varit möjligt. — Den nuvarande befattningen som överantikvarie — 
dvs. befattningen som chef för avdelningen för tillsyn över lands
antikvarieorganisationen — kan följaktligen indragas. 

Museiavdelningen kommer enligt förslaget att bestå av en förhisto
risk byrå och en historisk byrå, båda under ledning av en byråchef. 
Förhistoriska byrån motsvarar de nuvarande sten- och brons- samt 
järnäldersavdclningarna och den historiska byrån den nuvarande 
medeltidsavdelningen och myntkabinettet. Till museiavdelningen hän
föres enligt förslaget även verkets osteolog. 

Utöver de båda huvudavdelningarna kommer ämbetsverket enligt 
förslaget att bestå av vissa gemensamma arbetsenheter, nämligen 
biblioteket och arkivet, tekniska laboratoriet, informationskontoret 
och administrativa byrån. 

Medelhavsmuseet bör enligt utredningens mening liksom hittills vara 
anknutet till ämbetsverket. Museet avses alltjämt skola vara uppdelat 
på två avdelningar, den grekisk-romerska och den egyptiska, var och 
en med cn föreståndare såsom chef. Som chef för hela museet föreslås 
skola finnas en museidirektör, lydande under riksantikvarien. Beträf
fande museets lokalfråga förordar utredningen att denna löses på så 
sätt att museet samlas under ett tak och att den s.k. östra stallflygeln, 
belägen i anslutning till ämbetsverkets förvaltningsbyggnad, reserveras 
för museets ändamål. — Nationalmusei antiksamling föreslås bli in
förlivad med medelhavamuseets samlingar. 

Utredningen förordar inrättandet av ett trettiotal nya tjänster vid 
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ämbetsverket jämte medelhavsmuseet Vidare föreslås att åtskilliga 
tjänster uppflyttas i högre lönegrad. — Det har av utredningen fram
hållits som önskvärt att delegering av ärendenas handläggning sker 
i betydligt större utsträckning än vad som f. n. är fallet. För att detta 
skall kunna ske ända ned lill biträdesplanet, har utredningen ansett 
det betydelsefullt att inte minst biträdeskadern får cn förbättrad löne
ställning; härigenom möjliggöras att ämbetsverket kan behålla och 
rekrytera personal med de erforderliga kvalifikationerna. Icke minst 
viktigt är att biträdespersonalen blir sä dimensionerad att den akade
miskt utbildade personalen kan avlastas från allehanda rutingöremål 
och sysslor, som ligger under nivån för deras utbildning. — Kostna-
ilerna för tjänstemännens löner avses för framtiden skola över hela 
linjen bestridas av statsverket. Nuvarande ordning, enligt vilken vit
terhetsakademien svarar för lönerna till vissa tjänstemän, vilkas arbets
uppgifter är av rent statlig karaktär, bör m. a. o. upphöra. Genom att 
akademien befrias frän dessa kostnader kan pengarna i motsvarande 
mån mera direkt avändas för kulturminnesvårdande åtgärder. Akade
mien iir naturligtvis oförhindrad att för sina egna medel anställa 
tjänstemän fiir ujipgifter, som hänför sig till akademiens egen verk
samhet, fallande utanför vad som kan betraktas såsom statliga ange
lägenheter. 

Beträffande de vetenskapliga företagen föreslås bl. a. att arbetet med 
Sveriges kyrkor i fortsättningen skall bedrivas under ledning av en 
kommitté med riksantikvarien såsom självskriven ordförande. Utred
ningen räknar med att arbetet med Sveriges kyrkor skall kunna bli 
slutfört inom 65-70 år. Vidare förväntar sig utredningen att cn stark 
aktivitet utvecklas, icke minst från det nyinrättade informationskon
torets sida, för åstadkommande av en väsentligt ökad avsättning av 
det betydelsefulla verket. 

Samarbetet mellan ämbetsverket oeh Stockholms universitet bör in
tensifieras. I detta syfte föreslås att tjänstemännen vid ämbetsverket 
i ökad utsträckning skall biträda vid undervisningen av de univer
sitetsstuderande. Vidare förordras att några arbetsrum med forskar-
platser ställes till universitetets förfogande i ämbetsverkets förvalt
ningsbyggnad eller i dennas närhet. Till dessa utrymmen avses till
fälligt kunna överföras vissa speciella föremål ur museisamlingarna 
för vetenskapligt studium och som åskådningsmaterial i undervis
ningen. Det är däremot inte meningen, att universitetets forskning och 
undervisning i övrigt skall förläggas till ämbetsverket. 

I fråga om C Ib-laboratoriet föreslår utredningen ej någon föränd
ring av denna institutions nuvarande organisatoriska ställning. Verk
samheten avses skola även i fortsättningen bedrivas på i huvudsak 
samma sätl som hittills. 

Byggnadsstyrelsen har f. n. betydelsefulla uppgifter på kulturminnes
vårdens område. Delta gäller framför allt de ståtliga byggnaderna och 
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kyrkorna. Då det gäller statliga byggnader av kulturhistoriskt värde 
är det sålunda byggnadsstyrelsen, som har att ta initiativ till att des.sa 
byggnader i förekommande fall får ställningen av byggnadsminnes-
märken. Vidare är det byggnadsstyrelsen som har att godkänna och 
övervaka restaureringen av kyrkor. Samråd med riksantikvarieämbe
tet har dock anbefallts i dessa ärenden. Utredningen föreslår, att 
byggnadsstyrelsens befattning med ifrågavarande ärenden överflyttas 
till antikvitetskollegiet. Förslaget innebär bl. a. att kollegiet i stället 
för byggnadsstyrelen skall ta initiativ till att statlig byggnad förklaras 
för ståtligt byggnadsminne. Sådan förklaring tankes skola kunna meil-
elelas av Kungl. Maj:t under samma förutsättningar som gäller enligt 
lagen om byggnadsminnen i fråga om kulturhistoriskt märkliga bygg
nader i enskild ägo. 

De ärenden, varom här senast varit fräga, handlägges f. n. inom 
byggnadsstyrelsen av kulturhistoriska byrån. Som en konsekvens av 
att ärendena överflyttas till antikvitetskollegiet föreslår utredningen, 
att kulturhistoriska byrån avskaffas. 

Såsom av den föregående skildringen framgår föreslår utredningen 
att Nordiska museet — liksom livrustkammaren — organisatoriskt 
anslutes till antikvitetskollegiet. Museet avses visserligen skola bibe
hålla ställningen såsom cn självständig stiftelse ocli alltjämt benäm
nas Nordiska museet men i ledningen ersattes Nordiska museets nämnd 
av antikvitetskollegiet. Museets chef blir riksantikvarien med en styres
man - Jämställd med chefen för museiavdelningen — såsom när
maste man. Denne länkes vidare skola ingå såsom ledamot i kollegiet. 
Hur Nordiska museet internt skall organiseras får bli beroende av 
närmare överväganden, varvid den översyn av museiverksamheten vid 
museet som statskontoret under åren 1963 och 1964 verkställt, får tagas 
i beaktande. För antikvarieutredningen har det framstått som ange
läget att verksamheten vid antikvitetskollegiet och Nordiska museet 
så mycket som möjligt samordnas och att i de fall, då sammanslagning 
av arbetsenheter vid de båda institutionerna framstår säsom ända
målsenlig och rationell, en sådan verkligen kommer till stånd. Detta 
torde i främsta rummet gälla den administrativa verksamheten, biblio
tek och arkiv samt fotoverksamhetcn och den pedagogiska verksam
heten. Enligt utredningens mening bör museet icke i någon större 
Utsträckning syssla med verksamhet som faller inom den yttre kultur
minnesvårdens ram. — Utredningen tänker sig att genom museets 
organisatoriska anslutning till antikvitetskollegiet tjänstemännen blir 
mindre fixerade till speciella arbetsenheter och att därmed cn större 
rörlighet kan åstadkommas — åtminstone bland de yngre befattnings
havarna — på det stora verksamhetsfält, som riksantikvarieämbetet, 
statens historiska museum, medclhavsmuseet, Nordiska museet och liv
rustkammaren i dag omfattar. 

Ett genomförande av utredningens förslag har beräknats kosta stats-
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verket tillhopa ytterligare 880 000 kronor årligen. Ej oväsentliga be
sparingar kan förväntas uppstå genom kulturhistoriska byråns avskaf
fande och Nordiska museets organisatoriska anslutning till ämbets
verket. Vidare utgår utredningen ifrån att ökade intäkter kommer att 
tillföras statsverket via uppdragsverksamheten och en intensifierad 
PB- och reklamverksamhet. Sistnämnda verksamhet bör även kunna 
ge akademien ett ökat ekonomiskt utbyte. 

Det har inte ingått i utredningens uppdrag att behandla lands-
antikvurieorganisalionen. För utredningen framstår det emellertid som 
önskvärt att denna blir föremål för en offentlig utredning. Lands
antikvariernas ställning iir svår ocli ömtålig, särskilt med hänsyn till 
deras beroende av såväl statliga myndigheter som lokala organisatio
ner. Landsantikvarierna har också en mycket viktig uppgift att fylla 
i svenskt kulturliv pä det lokala planet. En utredning rörande lands
antikvaricorganisationen bör emellertid under inga förhållanden få 
tagas till intäkt för cn fördröjning av genomförandet av de synner
ligen angelägna projekt, som innefattas i detta betänkande. Ej heller 
får de praktiska överväganden, vartill förslaget om Nordiska museets 
organisatoriska anslutning till antikvitetskollegiet måste leda, medföra 
uppskov i arbetet på ämbetsverkets utbyggnad. En sådan är ofrån
komlig, hur det än går med frågan om Nordiska museet. Detta betän
kande har också disponerats och upplagts på så sätt att nämnda fråga 
tankes skola behandlas separat och jämsides med att utredningens 
övriga förslag successivt förverkligas.» 

Herrar Thordeman och Selling har avgivit särskilda yttranden, vilka 
här nedan avtryckes. 

Herr Thordemans yt trande: 

»I 7 kap. har utredningen med rätta framhållit alt föreståndarna för 
museets fyra avdelningar måste vara framstående specialister var och 
en inom sitt område. De är skyldiga att expertisera fynd och andra 
föremål som tillställts dem från andra museer, från kyrkor och från 
allmänheten, och de skall kunna göra pålitliga vetenskapliga utred
ningar inom sina fack. De skall därjämte ha administrativ erfarenhet 
och muselteknisk skicklighet. Uppdelningen i fyra avdelningar svarar 
mot olika metodik och utbildning hos avdelningarnas tjänstemän. 
Visserligen kräver de båda förhistoriska avdelningarna av sina tjänste
män akademisk utbildning i ett och samma examensämne, nordisk 
och jämförande fornkunskap, men metodiken i fråga om stenålders-
och järnåldcrsforskning går alltmera isär och anknyter beträffande 
den förra närmare till geologiska och naturvetenskapliga metoder 
medan den senare är av mera humanistisk karaktär. Mellan medel-
tidsavdclningen och myntkabinettet är beröringspunkterna ännu spar
sammare. Det kan nog med fog sägas att det efter hand kommer att 
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bli allt sällsyntare att finna personer med full sakkunskap på expert-
nivå inom mer än ett av dessa fyra områden. 

Under sådana omständigheter synes det mig föga ändamålsenligt 
att sammanslå två och två av dessa avdelningar till tvä byråer, så 
mycket mindre som den nuvarande organisationen fungerat fullt till
fredsställande i mer än sextio år. Det bör även vara angeläget att till 
dessa specialisttjänster locka så högt meriterade forskare som möjligt, 
icke minst med hänsyn till att utredningen till dessa tjänster även vill 
knyta uppgiften att fungera som undervisare och handledare för 
akademiska studerande på högstadiet. 

Utredningens motiv fiir den föreslagna sammanslagningen kan knap
past ha varit väsentligen av ekonomiskt slag. En så obetydlig vinst 
som skillnaden mellan A 27 och B 1 i fråga om två tjänster bör ej 
förhindra en sakligt bättre lösning. Snarare har det väl varit cn 
önskan att åstadkomma cn symmetrisk konstruktion av ämbetsverket 
som gjort sig gällande: under cn överanlikvarie i B 3 sorterar tvä 
byråchefer i B 1 på respektive avdelning fiir yttre och inre kultur-
minnesvärd. Icke heller en sådan motivering kan jag finna betydelse
full. Mån kan förutse att inom de båda stora avdelningarna för yttre 
kulturminnesvård snart nog kommer att krävas flera byråchefer i B l , 
och då blir lika fullt symmetrien förstörd. Jag vill sålunda som min 
mening uttala att historiska museet alltjämt bör konstrueras med fyra 
enheter (byråer) , var och en med cn chef i B 1. 

Jag önskar vidare framföra som min uppfattning att den personella 
upprustning som utredningen föreslagit är allt för knappt tillmätt. 
Det föreliggande stora behovet av personalförstärkning över hela 
linjen måste ses mot bakgrunden av att ämbetsverkets petita unelcr 
ett decennium av statsmakterna bedömts så återhållsamt som möjligt 
med tanke på att det borde vara förbehållet en blivande utredning 
aft föreslå verkets kommande dimensionering. När nu denna utredning 
föreligger avslutad, måste kraven på nya tjänster därför te sig propor
tionsvis betydande i förhållande till den nuvarande i betänkandet 
starkt framhävda underbemanningen. 

Jag måste särskilt underslryka det av utredningen vitsordade be
hovet av en antikvarie i A 23 på byggnadsminncsbyråns byggnads-
minnessektion. Jag anser även behovet av ytterligare en ingenjör på 
foriiminncsavdelningen klart ådagalagd. Vidare behövs utan tvivel en 
amanuenstjänst på biblioteket samt en fotograf för arbeten i fältet, 
särskilt för byggnadsminnesavdelningens årkitekturdokumentcring.» 

Herr Sellings yt trande: 

»Utredningen har påpekat, att kulturminnesvården trots organisato
riska förbättringar och vissa personalökningar blivit allvarligt efter
satt, och har understrukit att detta starkt begränsat den centrala 
myndighetens möjligheter till initiativ i många för verksamheten be-
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tydelsefulla frågor. Med all rätt har utredningen framhållit hur viktigt 
det är att ämbetsverket får en mera utåtriktad verksamhet och större 
resurser att agera på riksplanet, när det gäller att skydda och sprida 
kiinnedom om kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller bevara märk
liga gamla byggnader och fornminnen. 

Att ämbetsverkets upplysningsverksamhet och aktiva insatser för 
kulturminnesvården hittills hämmats av bristande resurser vill jag 
gärna understryka, detta trots väsentliga stöd från vitterhetsakade
mien samt enskilda stiftelser, fonder och donatorer. 

Utredningen har föreslagit ett flertal nya tjänster och en delvis ny 
organisation fiir att ämbetsverket skall kunna bättre fylla sina ujip
gifter. I likhet med herr Thordcmaii finner jag dock utredningens 
förslag till den personella upprustningen alltför knappt tillmätt. Det 
gäller här inte endast att ge ämbetsverket resurser för nya, aktiva 
insatser utan ocksä, som herr Thordeman framhållit, att avhjälpa den 
nuvarande eftersläpningen på personalsidan. Liksom herr Thordeman 
vill Jag särskilt understryka behovet av cn antikvarictjänst i Ao 23 på 
byggnadssektionen. Denna sektion skall inte endast handha administra
tionen av den landsomfattande byggnadsminneslagen utan även vården 
av akademiens och ämbetsverkets alla fastigheter av byggnadsminncs-
karaktär. Jag vill också instämma i herr Thordemans påpekanden om 
behovet av personalförstärkning på fornminnesbyrån och i biblioteket. 
Den fotograf för arbeten i fältet, som han nämner, anser jag vara 
speciellt viktig för den intensifiering av den yttre upplysningsverk
samhet, som är ett av utredningens mål. Av samma skäl förefaller 
informationskontoret enligt utredningens personalförslag vara under-
bemannat. Att den föreslagna museiåvdelningens chef skall — i mot
sats till vad fallet är med cheferna för övriga självständiga enheter 
inom verket — sakna eget biträde för sekreterargöromål synes mig 
vara en brist i organisationsförslaget, liksom att den administrativa 
byråns juridiskt .sakkunniga personal inte ökats. En förbättrad Icine-
sfällning för vissa av juristtjänsterna kan givetvis, som utredningen 
framhållit, icke minst ur rckryteringssynpunkt vara av stort värde, 
men detta förhållande enbart kan inte räcka till att bemästra arbetet 
med dess mångskiftande och mycket specialbctonadc uppgifter. Ytter
ligare cn juristtjänst, förslagsvis en byräsckreterare i Ao 23, anser jag 
därför vara nödvändig.» 
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FRÄN F0RNM1NNESAVDELN1NGENS FÄLTARBETEN 

Uppdragsverksamheten vid riksantikvarieämbetets fornminnesav
delning har under år 1965 bedrivit undersökningar på ett 40-tal plat
ser med en arbetsstyrka om ca 60 extra anställda arkeologer och ar-
kcologistueierandc. Maskinkraft har i större utsträckning än tidigare 
använts vid avlägsnande av torvlagren, särskilt mellan själva slen-
konstruktionerna. De viktigaste grävningslokalerna är frän söder till 
norr. 

På Öland har undersökningarna av det rika gravfältet vid Sörby-
Störlinge i Gärdslösa socken kunnat fortsättas tack vare bidrag från 
Kungafonden De 1905 undersökta gravarna tillhör huvudsakligen 
äldre järnålder. Anmärkningsvärd är förekomsten av flera växlande 
gravläggnings-typer: brandgropar med bålmörja, brandgropar med 
rensade brända ben och vapenfynd, brandlager med låga stensätt
ningar samt olika typer av skeldtgravar i hällkista och utan synlig 
kistgrop. Det material som härrör från La Téne-tiden visar nära 
överensstämmelse med d d gotländska från samma tid. Frän romersk 
järnålder härrör ö filigranornerade guldpärlor. Undersökningarna 
leds av antikvarien Ulf Erik Hagberg. 

1 mellersta Bohuslän har under sommaren två större arkeologiska 
undersökningar av järnäldersgravfält utförts med anledning av ex
ploatering i samband med Stcnungsunds utbyggnad. Vid Maen i 
Hjårtums socken har fil. kand. Ingegärd Särlvik undersökt 3 högar 
med kärnröse och fotränna, en treudd samt ett större röse. De spar
samma fynden daterar fältet till folkvandringstid. Till samma epok 
hör elt gravfäll vid Gröteröd, Ödsmäls socken. Rland tiotalet under
sökta gravar — bland annat en domarring — märks en obetydlig låg 
stensättning, som innehöll förbrända rester av två förgyllda relief-
spännen och cn ornerad sländtrissa av lergods. Undersökningen har 
letts av fil. kand. Harald Holmqvist. 

I Väslergölland har den tredje arbdssäsongen vid Såntorp i Eggbg 
socken genomförts under ledning av fil. kand. Inga Lundström. Ar
betet har utförts med anslag från Statens humanistiska forskningsråd. 
Begränsningen av det kanske kilonidcrlånga gravfältet har icke kun
nat fastställas. Arets märkligaste fynd är en uppsättning förgyllda 
agraffknappar från en av skclettgravarna. 

Under ledning av antikvarien Gunnar Ekelund har undersökiiingen 
av en nyupptäckt storhög »Rönnckullen» vid Vålberg i Nors socken, 
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Värmland, påbörjats. Högfyllningen har avlägsnats och ett kärnröse 
täckt av ännu färsk björnmossa har kunnat framprcparcras. Under
sökningarna, som kommer att forisättas nästa år, har utförts med 
bidrag från arbetsmarknadsstyrelsen, Varbergs kommun och Värm
lands museum. 

I Södermanland har flera undersökningar utförts. I samband med 
utbyggnad av Europaväg 3 har ett flertal gravfält kring Eskilstuna 
undersökts av fil. kand. David Damell. Gravfältct vid Grönsta-Svista 
har lämnat fynd från vendel- och vikingatid, medan det överraskande 
stora gravfältet vid Ärby börjat anliiggas redan under äldre järnålder. 

Vid Söderby sjukhus i Salems socken har under fil. kand. Lena 
Thålins ledning en senneolitisk hällkista i röse undersökts. Fyndet 
är sensationellt i denna del av landet. Till bronsåldern hör ett forn
lämningskomplex på Igelstabergd i östertälje socken. Här har under 
ledning av fil. kand. Äke Hycnstrand undersökts 4 bronsåldersgravar, 
d t röse med 25 meters diameter, 2 runda stensättningar med 10-14 
meters diameter och en mindre stensättning, möjligen en skcppssätt-
ning. Roset innehöll i mittpartiet en mindre stenkonstruktion i form 
av ett plant röse med meterhög kallmurad kant. Samtliga gravar läm
nade bronsfynd. Vid bergfotcn påträffades och undersöktes en hydd
botten, innehållande bland annat keramik, stora mängder lerklining 
och ben, vilande på en härdpackning, omgiven av brandgropar och 
en stensatt ytterkant med älvkvarnar på ett litet block. 

I samarbete med Atlas Copco har undersökts 13 gravar frän yngre 
vikingatid vd Stora Sickla, fornlämning 107, i Nacka stad. Samtliga 
var brandgravar . Bland de daterbara fynden märks några karneol-
pärlor, broddar samt rester av ett bronsspänne. Vid Sickla har om
fattande försök gjorts att använda tryckluft under olika faser av ut-
g rävn ingsa rbdd ; teknisk personal, kompressorer och specialkonstrue
rade verktyg tillhandahölls härvid av exploatören, Atlas Gopco. Un
dersökningen har letts av antikvarien Ulf Erik Hagberg och fil. stud. 
Per Olov Ringquist. 

Även i Uppland har flera undersökningar utförts. Arets vad beträf
far undersökt yla största grävning har ägt rum vid Åkerby i Täby 
socken och har gällt ett stort höggravfält, nr 124, som berörs av en 
blivande skolbyggnad inom Täbys nya storcentrum. Flertalet högar 
har visat sig innehålla sena .skelettgravar, orienterade i öster-väster. 
I en av dem har ett frisiskt silvermynt, präglat fiir greve Rruno III 
(1038-1057), påträffats jämte ett ornerat r ingspänne av silver. I an
slutning till gravarna har märkliga, över 20 meter långa huslämningar 
påträffats. Täbyuinlersökningcn ledes sedan 1962 av amanuensen 
Monica Modin. 

I Väslra Fyds socken har två gravfält undersökts med anledning av 
den förestående flyttningen av I l : s övningsområde från Järva till 
Upplands-Hro. På gravfält nr 87 i Korsvrda, vilket kan dateras till 
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övergången mellan äldre och yngre järnålder (hartstätningar, glas, 
bronsbeslag), har 4 gravar undersökts och vid Uppgården 14, av vilka 
5 på grund av förekomsten av bl. a. profilerade bronsnålar kan date
ras till folkvandringstid. Undersökningarna, som kommer att fortsätta 
1966, har letts av fil. kand. L. Löfstrand och fil. kand. C. Meschke. 

Vid Kista i Sollentuna socken har en bronsåldersgrav utgrävts un
der fil. kand. Krister Ullsbergs ledning, medan boplatslämningar — 
troligen från samma tid — påträffats vid Trälösa i Vaksala socken. 
— I samband med utbyggandet av en småhusstad vid Viksjö i Järfälla 
socken har ett flertal spridda fornlämningar måst undersökas. Ett av 
de små gravfälten har givit fynd från vendeltid. Arbetena fortsätts 
1966. — Inom Upplands Väsby kommun har under de senaste 10 åren 
genom ämbetets försorg årligen utförts arkeologiska undersökningar. 
I år har d t gravfält från yngre järnålder vid övra Runby i Eds 
socken undersökts liksom nägra enstaka fornlämningar vid Holmen i 
Hammarby socken. I en av stensättningarna vid Holmen anträffades 
en skelettgrav, innehållande en bygelnål av brons. 

Vid Högom i Sköns socken, Medelpad, har en hög undersökts av 
fil. kand. Margareta Beskow. Högen innehöll cn skelettgrav från vi
kingatid. Den döde hade fått med sig sin häst i graven. Rester av 
textil, skinn och näver har kunnat tillvaratagas. 

Undersökningarna i samband metl sjöregleringar i Norrland har i 
år varit av väsentligt mindre omfattning än tidigare. Av stort intresse 
är det stenbrott för rcdskapstillverkning som påträffats på den lilla 
Rjörnholmen i Skellefteälven inom Mala socken, Västerbotten. En 
mängd halvfabrikat till redskap av en grönstensliknaiiile bergart, som 
tycks härröra från detta brott, påträffades vid utgrävningar i när
heten och framför allt vid inventering av Skeppsträsket och Malå-
t r ä skd inom samma socken. Vid dessa båda sjöar lokaliserades d t 
60-tal stenäldersboplatser. Arbetena har letts av fil. kand. Elisabeth 
Allard. -— En annan boplatskoncentration har visat sig ligga vid 
Klöv-sjön och Lännässjön i Ljungans vattensystem, Åsarna socken, 
Jämtland, Inventeringen i des.sa trakter har utförts av fil. kand. 
Göran Stolpe. — En boplats på ön Unna Ritha Suolo i Skalka, Jokk
mokks socken, Lappland, har vid utgrävning visat sig bestå av två 
skikt, skilda av ett sandlager. I det undre påträffades kvartsitredskap, 
asbeslkeramik och kol, i det övre enbart metallföremål. Undersök
ningen har letts av fil. kand. Kerstin Bergengren. 

ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR 

Vid Rölarp i Veinge socken, Halland, har antikvarien Lennart Lund-
borg frilagt grunden till S:t Hans kapell, vilken före undersökningen 
var helt täckt med torv och delvis bevuxen med träd, som hotade 
spränga sönder lämningarna. Kapellet har varit en enkelt rektangulär 
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byggnad, 12 meter bred och 14 meter lång och orienterad i öster-
väster samt troligen härrörande från senmedeltiden. Invid östra väg
gen fanns fundamentet till d t altare. 1 kapellet anträffades förutom 
tegel och takpannor en seschling av silver från Wismar med årtalet 
1555. Omkring kapellet har funnits cn kyrkogårdsmur, vilken på södra 
sidan frilagts. År 1934 påträffades vid ledningsgrävning nordväst om 
anläggningen etl 60-tal kopparmynt frän Karl XI.-s tid samt ett lerkärl. 
Sistnämnda fynd låg invid en offerkälla, vilken nu även utgrävts. 

Uunder sommaren 1965 har förhistoriska undersökningar företagits 
på skilda platser pä Gotland. Mest omfattande är de som pågår vid 
Kopparsvik strax söder om Vishg, vilka påbörjades redan 1964. D d 
stora skeldtgravfäl ld på denna plats härrör från vikingatiden och 
har i år liksom 1964 givit rika fynd, främst spännen och bältebeslag. 
Mest anmärkningsvärt var i år fyndet av 14 arabiska mynt, delvis 
spridda över ett kvinnoskelett. — Undersökningarna vid Havors forn
borg i Hablingbo socken har planenligt fortsatts ocli har i år berört 
borgens västra del. •—• Vid undersökningar inom ett skadat fornläm
ningsområde vid Hallbjens i Sundre socken har bland annat påträf
fats ornerad keramik från yngsta bronsålder jämte en nål frän samma 
tid. — Ett i samband med höjandet av Tingstäde träsks vattennivå 
undersökt röse i Hejnums socken visade sig innehålla delar av en 
kniv från folkvandringstid med ornerat bronsfäste. — Inom sydvästra 
delen av det stora gravfältct vid Bjers i Stenkgrka socken har ett 
10-tal små hällkistor utgrävts, även dessa med fynd från folkvand
ringstid. 

GRÄVNINGSUNDERSÖKNINGAR I STÄDER 

De tidigare påbörjade schaktningsarbetcna vid Stora Torg i Halm
stad avslutades förliden sommar. Den sista etappen av grävningarna 
har givit oväntat goda resultat. Allt som allt har ett 10-tal husgrunder, 
en kullerstensgata, flera stensättningar och en brunn påträffats vid 
undersökningarna, som utförts av personal vid Hallands museum 
samt fil. stud. Björn Petersen. Av särskiltl intresse är, att man inom 
ett begränsat område påträffat cn sammanhängande del av stadens 
profana bebyggelse från tiden före 1619 års brand. Genom sin typ 
kan de rektangulära grunderna med kullerstensgolv dateras till 1,̂ till
talet. Även fynden i huslämningarna såsom mynt och keramik styrker 
dessa dateringar. Vid utgrävningarna har även kunnat konstateras 
förekomsten av ett äldre bebyggelseskede pä torget under de nu ut
grävda lämningarna. Detta äldre skede utgöres av mörka kulturlager, 
som innehåller bland annat djurben och rester av spetsiga mcdel-
tidsskor. 

1 samband med förberedelserna för en ny stor trafikplats i Göte
borg har på platsen för Nya Lödöse — nu Gammelstadstorg — utförts 
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undersökningar av där bevarade lämningar av det gamla samhället, 
vilka blottades redan 1915 vid en av Sixten Strömbom ledd grävning. 
De nu aktuella grävningarna, som tagit sikte på cn undersökning 
främst av den gamla kyrkans grund, står under ledning av fil. dr 
Harald Widéen. Vid undersökningar av gravar i kyrkan har intres
santa fynd gjorts, bland dem kalkar och paténer modellerade i något 
gråvitt material samt sigillavtryck i trädosor. 

På grund av en planerad nybyggnad inom kvarteret Hotellet i 
Vadstena har en arkeologisk undersökning företagits därstädes hösten 
1965 under ledning av fil. kand. Charlotte Önstad. Undersökningen 
koncentrerades till kvarterets nordöstra del, där rester efler en san
nolikt medeltida stadsbebyggelse påträffades på ett anmärkningsvärt 
ringa djup under markytan. Området uppvisade icke heller kultur
lager av mera betydande mäktighet. Bebyggelsen har utgjorts dels av 
två stenhus, båda sekundärt utvidgade, dels av träbyggnader. Området 
genomkorsades i öst-västlig riktning av en stcnlagd gata, vilken icke 
återfinnes på det äldsta kartmaterialet över staden och därför bör ha 
försvunnit senast i början av 1600-talet. Fynden var tämligen fåtaliga 
och i stort sett av mindre intresse, dock med undantag av en 
schackpjäs, snidad i ben och föreställande en man i huva, samt en 
med ätten Natt ocli Dags vapen smyckad vapensten, vilken uppvisade 
en huggteknik av utpräglad renässanskaraktär av samma höga klass 
som på de bästa s tenhuggeriarbdena på Vadstena slott. 

FYND VID KYRKORESTAURERINGAR 

Under restaureringen av Sproge kgrka på Gotland påträffades i gol
vet ett 40-tal ekplankor av varierande längd, alla i sekundärt läge. 
Den ursprungliga utsidan, som vilade mot golvbjälkarna, var till större 
delen avbilad, men spår visade, att den varit rundad med en enkel 
dekor av koncentriska cirklar vid ändarna. Samma dekor fanns pa ett 
stycke av ett hammarband. Plankorna var hopfogade med dymlingar. 
Sannolikt rör det sig om rester av en kyrka i skiftesverkskonstruktion, 
som föregått den nuvarande stenkyrkan från 1200-talets början. I en 
igenmurad nisch i absiden hittades en ituslagen bildsten från 1000-
talet med runinskrift och framställning bland annat av cn slädfärd. 

1 Hälla kyrka, likaledes på Gotland, har i koret framkommit kalk-
målningar från 1400-talets mitt och 1500-talets förra hälft. I den se
nare gruppen märks en monumental framställning av Kristoffer med 
Jesusbarnet. 

RUINKONSERVERING 

De tidigare påbörjade förstärkningsarbetena på S:t Lars ruin i 
Visby har fortsatts och varit koncentrerade till norra korsarmen, där 
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grundförstärkning utförts och en bdongbalk lagts in osynligt i imir-
ve rkd över norra portalen med syfte att från portalen avlasta trycket 
frän ovanför befintligt murverk. 

SYMPOSIUM I VISBY 

I Gotlands fornsal hölls under tiden 15-21 augusti det andra visby-
symposiet för historiska vetenskaper med deltagande av ett 30-tal 
vetenskapsmän från östersjöområdet och Norden. Temat var denna 
gång bondesamhällen inom det berörda området omkring är 1600. 

NOTES AND REVIEWS 

Oval buckles once again. In a reply to an earlier critical a r t i de by 
Andreas Oldeberg, Inger Zachrisson maintains that quite a good 
number of Viking bronze a r t ides have moulding burrs. There is strong 
evidence that casting was common, mainly in double moulds, during 
the Iron Age, which Oldeberg has never denied. The buckle given 
by Zachrisson as evidence, an oval buckle from the parish of Raus in 
Skåne, has no signs of burrs , however. The burr-likc excrcscences 
along the sides of lhe figures on the buckle (Figs. 1 and 3) have 
been shown by expert scrutiny to consist of carbonates of copper 
and copper oxides formed while the a r t ide was buried in the earth. 
The Raus buckle, like other a r t ides of the same type and from the 
same time, was undoubtedly east by the cire perdue method. 

News from Eketorp ring-fort. An account ls given by M. Sten
berger of the excavations at E k d o r g ring-fort in south Öland during 
the summer of 1965. Five foundations of dwellings in the lower 
stratum were uncovered close to the foundation excavated in 1964. 
All these foundations extend radially from the inside of the principal 
wall. In the debris removed were found remains of late Viking or 
early medieval buildings; about 3000 a r t ides were found at this levd 
in 1965. The buildings in the lower stratum can now be dated to tlie 
late Migration Period to early Vendel eras, about A. D. 500-700. Most 
of lhe main, south-west, gate has also been excavated. The most 
recent evacuations provide evidence of the cor redness of the opinion 
given earlier—that the lower stratum was a fortified village. Excava
tions will be continued during coming summcrs. 

Two medieval museum piéces idcntified. 1. The altar frontal from 
Gislöv Church, Skåne. The collections of the National Museum of 
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