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Förord

I år är det 375 år sedan ämbetet som riks
antikvarie inrättades. Det som i dag är Riks
antikvarieämbetet verkar i en lång och 
stolt tradition av kulturarvsarbete. Sedan 
1600-talet har samhället omvandlats och 
utvecklats, synen på kulturarvet och på 
kulturmiljöns värden har förändrats och 
den antikvariska verksamheten har tagit 
sig nya former. Men det arbete som påbör
jades av den förste riksantikvarien fortgår 
än i dag - 3 7 5 år senare.

Kulturmiljövården står nu inför nya 
utmaningar. Som en del i ett större föränd
ringsarbete ses Riksantikvarieämbetets roll 
och verksamhet över. Målet är att ytterli
gare stärka myndighetens funktion som en 
slagkraftig företrädare för kulturarvets roll

i samhällsutvecklingen. I den pågående pro
cessen är det viktigt att ha siktet inställt 
på framtiden. Det finns samtidigt ett stort 
värde i att stanna upp, blicka tillbaka och 
hämta kraft och inspiration ur vår långa 
erfarenhet av kulturarvsarbete.

Riksantikvarieämbetet 375 år har till
kommit med anledning av ämbetets 375- 
årsjubileum. Skriften ger en bild av vad 
Riksantikvarieämbetet är i dag och en över
blick över ämbetets långa historia - till
sammans med en kort presentation av de 
personer som innehaft ämbetet som riksan
tikvarie sedan Johannes Burens dagar.

Inger Liliequist
Riksantikvarie



Ett angeläget uppdrag

Kulturarvet i sina många skepnader är något av det mest värdefulla vi har. Kultur
miljöerna i vår närhet berikar våra liv och vår vardag, berättar om de människor 
som levt före oss och ger oss en bild av hur dagens samhälle har vuxit fram. I en 
värld som förändras i allt snabbare takt är arbetet för att skydda och vårda kultur
arvet mer angeläget än någonsin tidigare.

iksantikvarieämbetet verkar för att kul
turarvet och kulturmiljön bevaras och 

brukas på bästa sätt så att de historiska 
spåren och de berättelser som är knutna 
till dem inte går förlorade. Att dokumente
ra, skydda och vårda kulturarvet är en 
viktig och självklar del i det arbetet. Att 
bygga upp kunskapen om kulturarvet och 
lyfta fram kulturmiljön och dess värden är 
andra viktiga delar i kulturarvsarbetet.

Kulturarvet är en gemensam tillgång 
och berör oss alla. Det är också en i det 
närmaste obegränsad kunskapskälla, lika 
värdefull för oss som arbetar med frågor 
som rör kulturarv och kulturmiljö som 
för skoleleven, jordbrukaren, hembygds
föreningen, församlingen, politikern, mark
ägaren och högskolestudenten. Den histo
riska dimensionen ger oss perspektiv på 
nuet. Den ger oss också en grund att stå på 
när vi tar oss an morgondagens frågor. 
Riksantikvarieämbetet verkar för att stär
ka kulturarvets roll i utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle. Till grund för vår verk
samhet ligger visionen om ett kulturarv 
som är angeläget, tillgängligt och använd
bart för alla.

Ansvaret för att skydda och vårda kul
turmiljön delas av alla. Riksantikvarieäm
betets verksamhet bygger på nära samver

kan med det omgivande samhället samt 
med våra närmaste grannländer, med Eu
ropa och med resten av världen. Tillsam
mans bygger vi upp och förmedlar kun
skapen om kulturarvet och kulturmiljön, 
utvecklar nya arbetsmetoder och finner 
nya sätt att samarbeta kring frågor som 
rör kulturarv, människa och samhälle.

Riksantikvarieämbetes långa tradition 
av kulturarvsarbete är en stor tillgång 
som ger en fast grund att stå på i det fort
satta arbetet. Den samlade erfarenheten 
kan visa oss vägen framåt när vi ställs 
inför nya utmaningar. Här finns också 
många spännande och inspirerande exem
pel på kulturarvsarbete när det fungerar 
som bäst.

Nästa sida: Bilderna illustrerar några av myndighet
ens verksamhetsområden. De flesta är hämtade ur 
Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild. 
Databasen innehåller drygt 50 000 digitaliserade 
och sökbara fotografier som visar dagens arbete 
inom kulturmiljövården. I databasen finns också 
ett äldre bildmaterial från Antikvarisk-topografiska 
arkivet, främst kyrkor och kalkmålningar.

Följande uppslag: Vitlyckehällen i Tanums socken 
i Bohuslän.
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Samarbete kring ett hotat världsarv

Hällristningar från bronsåldern är en märkvärdig och fantasieggande del av kultur
arvet. Ristningar finns i Sverige, men också i många andra länder. Nu hotar de flera 
tusen år gamla bilderna att vittra sönder. EU-projektet RockCare är ett försök att 
med gemensamma krafter bevara de gåtfulla ristningarna för framtiden.

Hällristningarna i Tanum i norra Bo
huslän har stått emot tidens tand i tre 

tusen år. Men de går en osäker framtid till 
mötes. Ristningarna skadas av klimatets 
växlingar och av bilavgaser, försurning och 
slitage. Den bronsålderskonst som breder 
ut sig över hällarna i Tanum är på många 
sätt enastående. Men liknande motiv går 
att finna också i våra närmsta grannländer, 
på hällar bland vingårdar och valnötsträd 
i Italien och högt upp i de franska alperna.

- Tanken på att ett mångtusenårigt kul
turarv är på väg att försvinna har väckt 
ett internationellt engagemang och skapat 
ett behov av samarbete över gränserna, 
säger Ulf Bertilsson på Riksantikvarieäm
betet.

Han ledde EU-projektet RockCare - 
Tanwns Kulturarvslaboratorium som Riks
antikvarieämbetet drev 1998-2004 i sam
arbete med bland annat Frankrike och Ita
lien. Syftet med projektet var att förbättra 
skyddet av hällristningarna och att öka 
medvetenheten om ristningarnas värde.

- Bronsåldersristningar är inte något 
unikt för Sverige, och det är inte bara Ta- 
nums ristningar som vittrar sönder. En av

Skolelever gör en insats för de hotade hällristning
arna i Tanums socken i Bohuslän inom ramen för 
EU-projektet RockCare.

målsättningarna med RockCare var att 
skapa ett europeiskt nätverk av experter, 
och att få till stånd ett möte mellan fors
kare inom olika områden, säger Ulf Ber
tilsson.

Deltagare från Italien, Frankrike, Por
tugal, Norge, Danmark och Sverige sam
lades i Tanum för att delta i workshops 
och seminarier om hur ristningarna ska 
dokumenteras och skyddas på bästa sätt. 
Liknande sammankomster ägde också rum 
i hällristningsområdet Valcamonica i Ita
lien och i Mont Bego i Frankrike.
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- Det här har varit ett gränsöverskri
dande projekt i flera bemärkelser. Samar
betet mellan de olika länderna har varit 
väldigt lyckat och givit oss nya infallsvink
lar och ny kunskap, säger Ulf Bertilsson.

Det har också varit ett tillfälle för hu
manister och naturvetare att mötas kring 
ett gemensamt projekt.

- Geologer, konstvetare, laseringenjö
rer, arkeologer och museipedagoger fick 
möjlighet att träffas och kända professorer 
arbetade sida vid sida med unga studen
ter. Vi rör oss visserligen inom ett smalt 
område, men den här gruppen var verkli
gen en dynamisk samling!

RockCare skapade också förutsättningar 
för samarbete mellan forskarvärlden och 
skolan. Elever på mellanstadiet och hög
stadiet i skolorna i Tanum hade redan ti
digare skapat ett internetbaserat lärome
del om hällristningarna i samarbete med 
Vitlycke museum, som ligger vackert be
läget mitt i världsarvsområdet.

- Museet kan fungera som en länk 
mellan dem som forskar kring hällrist
ningar och grupper utanför forskarvärl
den. Här fick eleverna en chans att få 
träffa experterna och göra en egen, verk
lig insats, säger Anita Larsson Modin som 
är chef för Vitlycke museum.

Eleverna tittade på skadebilder, kartla
de pH-värden, gjorde frottage och samla
de in prover. De fick också, precis som 
forskarna, möjlighet att besöka hällrist- 
ningsområden i andra länder.

- Vi träffade lärare och elever i Portu
gal och Italien och det var helt enkelt 
väldigt, väldigt roligt! Jag fick möjlighet 
att se hur man arbetar med hällristningar 
i andra länder och ungdomarna lärde sig

Det finns många olika sätt att dokumentera 
hällristningar. Här gnuggas bilderna fram på papper 
- ett så kallat frottage.

mer och fick nya vänner, säger Anita 
Larsson Modin och tillägger:

- När man talar om kulturarv så hand
lar det ofta om nationalitet och identitet. 
Vi glömmer lätt att kulturarvet också 
öppnar för samarbete och visar hur mycket 
vi har gemensamt med varandra.

Ulf Bertilsson på Riksantikvarieämbe
tet tar med sig erfarenheterna från Rock
Care i sitt fortsatta arbete med hällrist
ningarna.

- Jag har fått en bättre känsla för hur 
oerhört viktigt det är med samarbete över 
gränserna. Det skapar ett större engage
mang, och ger alltid mer!



Sparen i skogen berättar

I de svenska skogarna finns spår efter människors aktiviteter från förhistorisk tid 
fram till våra dagar. Men många kulturhistoriska lämningar skadas eller förstörs 
av det moderna skogsbruket. Projektet Skog och historia syftar till att öka kun
skapen om skogens kulturmiljöer så att de historiska spåren inte går förlorade.

nder de tio tusen år som förflutit sedan 
inlandsisen släppte sitt grepp om lan

det har människor lämnat spår efter sig i 
skogslandskapet. Lämningarna är inte all
tid lätta att se för ett otränat öga, men de 
finns där: fångstgropar och kolbottnar, sten- 
åldersboplatser, gravar, visten, torpgrun
der, bengömmor och odlingsrösen.

- Lämningarna berättar om de män
niskor som levt före oss, om deras var
dag, om hur de bodde, levde och dog. Men 
kunskapen om skogens kulturarv är ofull
ständig och de fysiska lämningarna ska
das ofta vid markberedning och avverk
ning. Det är inte ovanligt att de försvinner 
innan de ens har blivit upptäckta, säger 
Bosse Jönsson på Riksantikvarieämbetet.

Bosse Jönsson leder det riksomfattande 
projektet Skog och historia som är ett sam
arbete mellan Riksantikvarieämbetet och 
Skogsstyrelsen på nationell nivå och mel
lan länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och 
länsmuseer på regional nivå. Syftet med 
projektet är att öka kunskapen om sko
gens kulturmiljöer.

- I dag är bara omkring en femtedel 
av skogsarealen inventerade, vilket bety
der att det finns ett stort antal forn- och 
kulturlämningar kvar att upptäcka. Stora 
områden har inte undersökts ännu, och 
behovet av att uppdatera den information 
som redan finns är dessutom stort, säger 
Bosse Jönsson.

Genom Skog och historia utbildas pro- 
jektanställda inventerare i att urskilja och 
identifiera olika typer av lämningar. De 
söker därefter information om lämningarna 
i bibliotek, arkiv, hembygdsböcker och 
databaser och genom att intervjua ortsbe
folkningen om platsernas historia. Sedan 
ger de sig ut i fält i mindre grupper och fin
kammar skogsområden i trakten. De rap
porterar sina upptäckter till erfarna arkeo
loger som kontrollerar lämningarna och 
markerar dem på kartan.

Inventerare finkammar den skånska skogen i jakt på 
fornlämningar och andra kulturlämningar.



- Flera tusen deltagare har varit ute i 
skogarna och sökt efter lämningar. Till
sammans har de gjort en stor insats, de 
har faktiskt lämnat en så stor mängd in
formation att arkeologerna har svårt att 
hinna kontrollera alla uppgifter.

Brita Tronde är antikvarie på Region
museet Kristianstad och har lång erfaren
het av fornminnesinventering. Nu utbildar 
hon nya inventerare, vidareutbildar de 
arkeologer som har hand om grupperna, 
deltar i exkursioner i skogen och undersö
ker fynd som deltagarna rapporterat om.

- Det här har varit ett tillfälle för oss 
på museet att möta nya människor och 
att arbeta på ett sätt som vi inte så ofta 
gör annars. Att hitta en fungerande form 
för samarbete med deltagarna har varit en 
stor utmaning. Även om det finns mycket 
som kan göras bättre, så har arbetet varit 
väldigt inspirerande och roligt. Dessutom 
har vi gjort en mängd nya intressanta 
fynd!

Brita Tronde tror att deltagarna kän
ner att de gjort en meningsfull insats.

- Det blir en sorts aha-upplevelse för 
många, landskapet får en ny dimension. 
Det finns också en stolthet över själva ar
betsinsatsen. Många tar med sig familj och 
vänner ut i skogen och visar upp läm
ningarna. Det innebär ju att deltagarna i 
förlängningen blir ambassadörer för kul
turmiljövården, säger Brita Tronde.

Resultatet av inventeringarna samlas i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinforma- 
tionssystem (FMIS) och i skogsvårdsorga- 
nisationens handläggningssystem (Kotten). 
Målsättningen är att alla fakta i framti
den ska finnas samlade i ett informations
system som är tillgängligt för alla. En mark
ägare som planerar en avverkning ska lätt

Skogen är full av spår efter tidigare generationer, 
som här en spis till en skorstensmila i Hedesunda 
socken i Gästrikland.

kunna ta reda på var en fornlämning finns 
- så att han kan märka ut den och förhin
dra att den skadas av misstag.

Bosse Jönsson säger att även om det 
ursprungliga huvudsyftet med projektet 
Skog och Historia var själva inventering
arna, kort sagt att ”få prickarna på kar
tan”, har fokus flyttats i takt med att pro
jektet växer.

- De vetenskapliga resultaten är själv
klart viktiga, men projektet har fått många 
andra minst lika positiva följder. I flera 
län har inventeringsarbetet fått betydelse 
för den regionala utvecklingen. Deltag
arna gör också en insats för kulturarvet 
och hos många väcks ett intresse för hem
bygden och för den lokala historien som 
leder till nya idéer och nya initiativ. Det 
blir på något sätt en liten folkrörelse!

13



Hattfabriken blir unikt museum

Många industrimiljöer försvinner, gamla arbetsplatser slår igen, verkstäder töms 
och maskiner rostar sönder. Men när Carl Theodor Ericsons hattfabrik i Borlänge i 
Dalarna lades ner vaknade intresset för fabrikens framtida öde - och det som såg 
ut som slutet på över hundra år av hatthistoria blev i stället en ny start.

ulturarv är inte bara runstenar, skepps- 
sättningar och medeltida kyrkor. Det 

är också bullriga verkstäder, löpande band, 
kraftverk, skeppsvarv och fabriker. Riks
antikvarieämbetet verkar för att öka kun
skapen om det industrihistoriska kulturar
vet och ger stöd till olika utvecklingspro
jekt runt om i landet.

- Industrins miljöer ger oss en bild av 
hur dagens samhälle har vuxit fram, de 
har satt prägel på människors liv och var
dag under lång tid och är en värdefull del 
av kulturarvet, säger Fredrik Linder på 
Riksantikvarieämbetet.

Men många spännande och unika mil
jöer förfaller eller försvinner när samhäl
let förändras. Tack vare stöd från Riksan
tikvarieämbetet och ett stort lokalt enga

gemang går Carl Theodor Ericsons över 
hundra år gamla hattfabrik i Borlänge - 
känd under förkortningen CTH - en be
tydligt ljusare framtid till mötes.

- Hattfabriken ser nästan precis ut 
som den gjorde på 1940-talet, säger Kent 
Vickström som är ordförande i CTH:s 
vänförening och en av dem som brinner 
för att bevara fabriken.

- Symaskinerna, hattstockarna och ång- 
pressarna står kvar och de gamla mönstren 
finns sparade. Och i skåpen ligger högar 
med hattar, mössor och kepsar i olika mo
deller. Det är verkligen ett spännande 
ställe!

Kent Vickström berättar om hur Carl 
Theodor Ericson öppnade en liten hatt
butik och tillverkning i blygsam skala i 
Borlänge 1885. Efterfrågan på huvudbo
nader blev efterhand allt större och fabri
ken växte.

- Under glansdagarna på fyrtio- och 
femtiotalet arbetade över två hundra per
soner här, de flesta kvinnor. De tillverka
de allt från paradhattar för hovet till kep
sar till arbetargrabbar, och så student
mössor i hundratusental. Många svenskar 
har gått med en hatt eller keps från CTH

Carl Theodor Ericsons hattfabrik i Borlänge rymmer 
över hundra år av industrihistoria.



på huvudet och har del i fabrikens histo
ria utan att veta om det, säger Kent Vick- 
ström.

De senaste decennierna har produktio
nen minskat, konkurrensen har ökat och 
hösten 2004 var konkursen ett faktum. 
Kent Vickström, som sedan tidigare visste 
vilka skatter som ryms inom CTH:s väg
gar, drog igång en räddningsaktion som 
snabbt blåste liv i intresset för hattfabri
kens framtida öde.

- CTH är en viktig del av Borlänges 
historia och det är många som vill att fa
briken ska bevaras. Vi har nu bildat en 
vänförening och verkar för att göra CTH 
till museum. Allt finns kvar i fabriken, 
men vi är verkligen ute i elfte timmen.

Kent Vickström ser framför sig ett mu
seum där symaskinerna surrar och ång
pannorna pyser. Gymnasieelever från de
signlinjen i Borlänge skapar nya kreatio
ner och besökare i alla åldrar roar sig 
med att prova - eller själva tillverka - 
hattar. Fabriken rymmer ett exemplar av 
varje tillverkad hattmodell, en hattbutik 
och utställningar som handlar om allt 
ifrån drottningens hattar till huvudbona
der från andra kulturer.

- Vem vet, vi kanske bidrar till en hatt
renässans!

Fredrik Linder på Riksantikvarieämbe
tet är en av dem som Kent Vickström haft 
mycket kontakt med.

- Det som gör hattfabriken i Borlänge 
speciell är inte bara att så mycket av in
redningen och utrustningen är bevarad. 
CTH var fram till för ett år sedan en le
vande arbetsplats och det finns många 
före detta anställda som kan berätta om 
hur det var att arbeta på fabriken, säger 
Fredrik Linder.

'll ' i

Under fabrikens glansdagar arbetade över två 
hundra personer med att tillverka hattar, mössor 
och kepsar i olika modeller.

- Det är också så att när man talar 
om industrisamhällets kulturmiljöer rör 
det sig ofta om arbetsplatser där alla el
ler de flesta anställda varit män. Hattfa
briken i Borlänge var en kvinnodomine- 
rad arbetsplats, och är därför än mer an
gelägen att slå vakt om.

Riksantikvarieämbetet har fungerat 
som ett viktigt stöd i arbetet för att göra 
CTH till museum. Intresset har varit stort 
även från annat håll, men att förverkliga 
planerna kostar pengar. Nu har Borlänge 
kommun precis meddelat att den är villig 
att stödja projektet - vilket innebär att 
Sverige får sitt första hattmuseum. Det 
går inte att ta miste på Kent Vickströms 
glädje över beskedet:

- Nu bygger vi ett levande museum! 
Tack alla hattvänner!
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Sida vid sida i Södra Råda

När Södra Råda gamla kyrka brann gick en av Sveriges finaste kulturskatter förlo
rad. Det var en förlust också för bygden, och sorgen över det som hänt var stor. 
Men Riksantikvarieämbetets planer på att bygga upp kyrkan igen och en bred 
satsning på kommunikation vände tragedin till något positivt.

Natten till den iz november zooi eld
härjades Södra Råda gamla kyrka i 

Värmland. Kvar av den 700 år gamla trä
kyrkan och de unika målningar som täckte 
kyrkans insida fanns bara sot, aska och 
några förkolnade timmerstockar. En av 
Sveriges och Europas vackraste och mest 
värdefulla träkyrkor var borta.

Riksantikvarieämbetet tog strax däref
ter initiativ till det tvärvetenskapliga pro
jektet Södra Råda, och planerna på en 
återuppbyggnad av kyrkan tog form.

- Huvudsyftet var inte att bygga upp 
kyrkan igen, utan att bygga upp och spri
da kunskapen om kyrkan, om platsen och 
om det medeltida samhället. Arbetet med 
att rekonstruera kyrkan skulle också ge

oss en bättre bild av hur det i praktiken 
gick till att bygga en träkyrka på 13oo
talet, säger Marianne Lundberg på Riks
antikvarieämbetet.

Den arkeologiska utgrävningen av kyrk- 
platsen som inleddes sommaren zooz lock
ade många besökare. Arkeologen Catari
na Karlsson deltog i undersökningen och 
kunde på nära håll se vilka starka käns
lor som förlusten av kyrkan framkallade.

- Många besökare såg brandresterna 
för första gången, och sorgen över det 
som hänt var väldigt påtaglig. Vi som ar
betade med utgrävningen fick också ta 
del av kärleken till kyrkan och förstod 
hur viktig den varit för många, säger Ca
tarina Karlsson.

Inför sommaren Z003 fördes diskussio
ner om hur samarbetet mellan arkeolog
erna och de som kände ett engagemang 
för kyrkan och projektet skulle kunna för
bättras. En utgrävningsledare med sär
skilt ansvar för den vetenskapliga delen 
av den arkeologiska undersökningen ut
sågs. Catarina Karlsson tog över ansvaret 
för den andra delen av projektet.

- Min uppgift blev att se till att vi möter 
besökarna på ett bra sätt, och att skapa

Den arkeologiska undersökningen var öppen för alla 
och lockade tusentals besökare.



förutsättningar för samarbete och dialog 
mellan oss arkeologer, de boende i byg
den, och alla andra intresserade.

När utgrävningen av kyrkplatsen kom 
igång igen sattes planen i verket. En gui
de fanns på plats och svarade på frågor 
och berättade om kyrkan och arkeologer
nas arbete. På projektets hemsida kunde 
alla som ville läsa om branden, kyrkan 
och utgrävningen. Studiecirklar och sär
skilda kvällar för barn anordnades och 
amatörarkeologer bjöds in att delta i ut
grävningen.

- Det första steget var att se till att ut
grävningen var öppen för allmänheten och 
att tydligt tala om för människor att ut
grävningen var till för dem.

Satsningen visade snart resultat. Anta
let besökare ökade, kvällskurserna var full
bokade och föreläsningarna i bygdegården 
drog fulla hus. Bara under juli månad 2003 
uppmärksammades Södra Råda gamla kyr
ka i radio, tv och tidningar vid ett trettio
tal tillfällen.

- Det som skiljer Södra Råda från andra 
utgrävningar är att vi här såg den veten
skapliga delen av projektet och den kom- 
munikativa satsningen som lika viktiga.

Utgrävningarna avslutades 2004 och 
Riksantikvarieämbetet lämnade över pro
jektet till stiftelsen Södra Råda gamla kyrk- 
plats. Stiftelsens styrelse består av repre
sentanter från Gullspångs kommun, Västra 
Götalandsregionen och Riksantikvarie
ämbetet.

- Vi arbetar nu vidare för att förverk
liga planerna på en rekonstruktion av 
kyrkan, i samarbete med hantverksskolan 
Dacapo. Målet är att kyrkan ska bli navet 
i ett kunskapscentrum för medeltida kyr
kohistoria, byggnadsteknik och material-

Erfarna arkeologer visar olika moment i en arkeo
logisk undersökning för barn och ungdomar.

hantering som ska stå färdigt i Södra Råda 
2009, säger Catarina Karlsson.

Riksantikvarieämbetet fungerar i dag 
som samtalspartner och bidrar med arbets
tid och kunskapsstöd. Marianne Lundberg 
sitter med i stiftelsen Södra Råda gamla 
kyrkplats styrelse och ser fram mot det 
fortsatta arbetet.

- Att projektet nu har flyttat närmare 
dem som hade en relation till Södra Råda 
och som berörs av framtidsplanerna är 
helt i linje med den ursprungliga tanken. 
Branden innebar en stor förlust för byg
den - och projektet var i grund och bot
ten ett försök att vända tragedin till nå
got positivt, säger Marianne Lundberg.

- Det känns faktiskt som om vi är på 
god väg att lyckas.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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En myndighet med lång historia

Ämbetet som riksantikvarie inrättades av Gustav II Adolf den 20 maj 1630. Johan
nes Bureus, en av 1600-talets mest framstående runforskare, hade under en tid 
varit kungens privatlärare och hade väckt intresset för fornminnen, eller "antiqui- 
teter", hos sin elev. Bara några dagar innan Gustav II Adolf avreste till Tyskland för 
att ge sig in i det trettioåriga kriget gav han sin forne läromästare i uppdrag att 
inventera och dokumentera Sveriges fornminnen.

/ohannes Bureus tog sin an uppgiften 
med stor iver. Tillsammans med en präst 
och en ung student reste han runt i landet 

och ritade av runstenar, samlade mynt och 
gamla krönikor, lagböcker, brev och hand
skrifter. Under ledning av Bureus lade 
dessa ”rijkzens antiquarij” grunden till 
i6oo-talets forskning kring fornminnen - 
och i förlängningen till våra dagars kultur
miljövård.

År 1666 drev Johan Hadorph, den sjun
de riksantikvarien i ordningen, fram Placat 
och Påbudh, Om Gamble Monumenter och

Antiquiteter. Det är Sveriges första ansats 
till fornminneslag och den äldsta forn- 
minnesförordningen i Europa med undan
tag av några författningar i Vatikansta
ten. Påbudet slog bland annat fast att 
fornfynden skulle tillfalla staten och att 
åverkan på fornminnen var förbjuden. 
Behovet av skydd var påkallat eftersom 
många fasta fornlämningar skadades när 
man grävde efter skatter eller använde 
gravhögar som tegelugnar.

Lagen kompletterades en tid senare 
med en förordning som stadgar om skyl
dighet att utan dröjsmål anmäla och lösa 
in alla fornfynd av guld, silver och kop
par ”sampt andre rare stycker” till kro
nan. Denna lagstiftning har giltighet än i 
dag och utgör en grund till Statens histo
riska museums tillväxt av föremål.

I samband med att den nya fornmin- 
nesförordningen trädde i kraft instiftade 
rikskanslern Magnus Gabriel de la Gar- 
die år 1666 Antikvitetskollegium i Upp
sala. Kollegiet leddes av riksantikvarien

Föregående uppslag: Södra Råda gamla kyrka i 
Värmland. Teckning av Gustaf Brusewitz, 1859.

Till v.: Bengt A. Lundberg på Riksantikvarieämbetet 
fotodokumenterar Karlevistenen på Öland, 1988.
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Överst: Gustaf Brusewitz tecknade av 
skeppssättningen i Frösve socken 
i Västergötland 1861.

Mitten: Den förste riksantikvarien fick i upp
drag att dokumentera landets fornminnen och 
hans efterträdare gick i hans fotspår. Johan 
Peringskiöld var en skicklig tecknare. Bilden till 
höger visar Tuns socken i Västergötland och 
ingår i Monumenta Sveo Cothorum.
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Underst: Utseendet af grafven på Dahla 
Gärde Anno 1788 är rubriken på teckningen 
av en grav i Dala socken i Västergötland. 
C.G.G. Hilfeling tecknade den 1788 på 
uppdrag av Per Tham på Dagsnäs.
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Hjalmar Gullberg dokumenterade fornlämningar i Tjusts skärgård på Östkusten i Fornlemningar 
inom Tjust. Denna plansch som föreställer ett gravröse finns i det andra häftet från 1868.

Johan Hadorph och skulle lyfta fram 
”vår svenske och göte nations gamla och 
märkelige bedrifter och åminnelse tecken 
ifrån deras föråldrande och mörker åter 
uti ljuset draga.” Det viktigaste resultatet 
av kollegiets arbete var inventeringarna, 
de så kallade antikvitetsrannsakningarna, 
som genomfördes 1667-1684, där landets 
präster samlade in uppgifter om historiska 
minnen i sina socknar. Kollegiets blomst
ringstid blev dock kort. Det ombildades 
1692 till ett Antikvitetsarkiv och blev en 
avdelning av det kungliga kansliet. Det 
finns en direkt succession från kollegiet 
och arkivet till dagens Riksantikvarieäm
bete och Statens historiska museum.

I och med Karl XII:s död 1718 och 
stormaktstidens slut avtog intresset för 
fornminnen och fornminnesvård. Antikvi
tetsarkivets betydelse minskade och 1780 
överlämnades större delen av samlingarna 
till Kungliga biblioteket och Riksarkivet. 
Det som blev kvar av verksamheten ställ
des år 1786 under den av Gustaf III instif
tade Kungl. Vitterhets Historie och Anti
kvitets Akademien - i dagligt tal ofta för
kortat till Vitterhetsakademien. Den nya 
akademien övertog samlingar och åligg
anden och riksantikvarien blev akade
miens sekreterare.

Den period av bristande engagemang 
för fornminnen och fornminnesvård som 
hade följt efter 1718 sträckte sig i prakti
ken in på 1800-talet. Studiet av antikvite
ter ansågs föråldrat och överskuggades 
av det nya intresset för naturvetenskapen 
och för det klassiska kulturarvet. Vitter
hetsakademien kom att knappast alls 
ägna sig åt fornminnesvård eller åt de 
historiska samlingarna under sina första 
decennier. Det fanns få eller inga medel 
för att lösa in fornfynd och akademien 
led ständig brist på anslag. Ledamöterna 
sysselsatte sig i stället med att ge förslag 
till medaljinskriptioner, anordna tävlingar 
i historiska och andra ämnen samt att ge 
ut vetenskapliga handlingar.

Med Johan Gustaf Liljegrens utnäm
ning till riksantikvarie 1826 vitaliserades 
Vitterhetsakademien. Under hans ledning 
utarbetades ett förslag till en ny fornmin- 
nesförordning som stadfästes 1828. Akade
mien blev därmed högsta statliga myn
dighet för landets fornlämningar och riks
antikvarien verkställande ämbetsman. Lil
jegrens efterträdare, den kraftfulle Bror 
Emil Hildebrand, tillträdde som riksan
tikvarie 1837. Verksamheten expanderade, 
ett organiserat inventeringsarbete inled
des och flera arkeologiska undersökningar
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genomfördes i bland annat Birka och Vis
by.

År i86y kom en ny fornminnesförord- 
ning som bland annat slog fast att in
grepp på alla typer av fasta fornlämningar 
var straffbara. Även skyddet för kyrkor 
förstärktes. En kyrka fick inte förändras 
eller rivas om inte Vitterhetsakademien 
hade fått möjlighet att dokumentera den. 
Därmed blev byggnadsvården åtminstone 
på pappret en uppgift för riksantikvarien. 
År 1920 utfärdades föreskrifter rörande 
det offentliga byggnadsväsendet, vilket 
innebar att statliga byggnader kunde skyd
das genom att förklaras som byggnads- 
minnesmärken. Skyddet för kyrkorna bygg
des ut till att omfatta alla kyrkor som 
tillhörde Svenska kyrkan.

Fornminnesförordningen från 1828 ha
de givit Vitterhetsakademien rätt att för
värva merparten av de fornfynd som gjor
des i landet. När fynd kom i dagen ge
nom den omfattande uppodlings- och ut- 
dikningsverksamheten under 1800-talets 
agrara revolution mångdubblades Vitter
hetsakademiens samlingar.

År 1865 invigdes Historiska museet, 
som då inrymdes i Nationalmuseums bygg
nad på Blasieholmen i Stockholm. Vid 
slutet av r 800-talet hade flera statliga 
museer och ett trettiotal provinsmuseer 
byggts upp. Under 1900-talets första de
cennier bildades också ett stort antal 
fornminnesföreningar, hembygdsförening
ar, sockenmuseer och hembygdsgårdar.

Medan fornfynden samlades i Stock
holm blev kulturminnesvårdens aktörer ute 
i landet allt fler, och verksamheten allt mer 
mångskiftande. Utvecklingen skapade ett 
behov av ett organiserat samarbete mel
lan Stockholm och övriga landet. År 1921

presenterades ett radikalt program för en 
samlad kulturminnesvård. Hjärnan bak
om förslaget var konsthistorikern och ar
kitekten Sigurd Curman.

Sigurd Curman tillträdde som riksan
tikvarie 1923 och räknas som den store 
förnyaren i modern tid. När det politiska 
gehöret för 1921 års förslag uteblev för
verkligade han som riksantikvarie själv 
en del av idéerna i förslaget. Curman ska
pade ett centralt chefsämbete med nya 
funktioner. Provinsmuseerna ute i landet 
förstärktes genom inrättandet av landsan
tikvarietjänster. Resultatet blev en form 
av ”halvstatlig” organisation. Landsan
tikvarierna anställdes av provinsmuseer
na, men ansvarade också för arbetsupp
gifter från Riksantikvarieämbetet i Stock
holm, som blev ämbetsverk och fick sitt 
namn 1938.

Fornminnesförordningen från 1867 er
sattes 1942 av lagen om fornminnen, som 
gav ett än starkare skydd för fornläm
ningar. Nu fick Sverige också sin första 
lag om skydd av kulturhistoriskt värde
full bebyggelse, som kompletterade tidiga
re föreskrifter gällande statliga byggnader.

Tack vare C urmans insatser kunde Riks
antikvarieämbetet och Historiska museet 
flytta in den gamla kasernanläggningen i 
kvarteret Krubban på Östermalm i Stock
holm. År 1936 höll Vitterhetsakademien, 
med Curman som sekreterare, sitt första 
sammanträde i nyrenoverade lokaler. År 
1943 invigdes det nybyggda Historiska mu
seet med den banbrytande utställningen 
Tiotusen år i Sverige.

Under de årtionden som följde efter 
andra världskrigets slut hamnade engage
manget för kulturarvet i skuggan av vi
sionen om det nya, moderna samhället.



Men den stora utbyggnaden av vatten
kraften i Norrland och städernas expansi
on skapade nya behov av arkeologiska 
undersökningar. Tjänstemännen vid Riks
antikvarieämbetet blev på så vis delakti
ga i den fysiska samhällsplaneringen.

I takt med att samhället omvandlades 
blev utvecklingens avigsidor mer tydliga. 
Det stora rivningsraseriet i de svenska 
städerna på 1960-talet väckte folklig opi
nion. En ny miljömedvetenhet växte fram 
och intresset för att skydda och bevara 
kulturarvet vaknade på nytt. I mitten av 
1960-talet tillsattes utredningar för att se 
över museisektorn och kulturminnesvår
den - ett led i utformandet av en samlad 
kulturpolitik. Resultatet blev att den 
gamla organisationen med landsantikva
rier förändrades och en ny länsantikva- 
rieorganisation inrättades 1975. Målsätt
ningen var att stärka kulturarvets och 
kulturminnesvårdens ställning i samhälls
planeringen. Beslutsrätten i många anti
kvariska frågor överfördes till länsstyrel
serna medan den centrala myndigheten 
fick överinseende över kulturminnesvår
den. Riksantikvarieämbetet omorganise
rades och Vitterhetsakademien upphör
de att vara huvudman för verksamheten 
1975. Begreppet kulturmiljö etablerades 
och fokus skiftades från den enskilda 
fornlämningen till kulturarvet i det större 
sammanhanget. Kulturminneslagen från 
1998 visar också på en förändrad syn på 
kulturarvet och kulturmiljöns värden. La
gen inleds med orden ”Det är en natio
nell angelägenhet att skydda och vårda 
vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas 
av alla.”

Riksantikvarieämbetets verksamhet har 
sedan 1990-talet präglats av ett fördjupat

samarbete med andra aktörer och sekto
rer i samhället. Begreppen kulturarv och 
kulturmiljö har vidgats och givit nya per
spektiv på verksamheten. Frågor som rör 
miljön i det större sammanhanget har bli
vit en allt mer självklar del i kulturarvs- 
arbetet. Kulturarvets roll i samhällsplane
ringen har stärkts ytterligare och dess be
tydelse för regional utveckling betonas allt 
mer.

Banden mellan museiverksamheten och 
kulturmiljövården är fortfarande starka, 
men Statens historiska museer, som innefat
tar Kungl. Myntkabinettet och Historiska 
museet, är sedan 1998 en egen myndighet.

Riksantikvarieämbetets roll har också 
setts över. En av myndighetens viktigaste 
uppgifter i dag är att stärka kulturarvets 
ställning som en positiv kraft i utveck
lingen mot ett långsiktigt hållbart sam
hälle.

Mycket har förändrats sedan Johannes 
Bureus dagar. Ändå finns det stora likhe
ter mellan vår tids kulturmiljövård och 
den verksamhet som bedrevs på 1600-ta- 
let. Att dokumentera kulturarvet i dess 
många olika former och att skydda och 
vårda kulturmiljön är än i dag viktiga 
delar i verksamheten. Vår tids riksantik
varier har en annan roll än när ämbetet 
inrättades för 375 år sedan, men de ver
kar i en lång och stolt tradition av kultur- 
arvsarbete.

Nästa sida: Tekniken har varierat men syftet är 
det samma - att bevara bilden av kulturarvet till 
kommande generationer. Johan Wilhelm Gerss 
avbildade Forniemningar i Sigtuna 1826 (övre 
bilden) och Jan Norrman flygfotograferade forn- 
lämningsområdet vid Anundshögen, Badelunda 
socken i Västmanland 1996 (nedre bilden).
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Rikets antikvarier

Fr C Ir m K hi MagivaL Ia q VI potens est .. 
et sanCtVM san Ci VM sanCtV noMe eMi



Johannes Bureus
RIKSANTIKVARIE 163O-I 648
Johannes Bureus (1568-1652) 
fick år 1599 fullmakt att inven
tera runstenar och ledde senare 
en mer omfattande inventering 
av landets fornminnen i enlig
het med den instruktion som 
Gustav II Adolf undertecknade 
år 1630. Bureus räknas därför 
som den förste riksantikvarien. 
Genom sina studier av runor 
och andra fornminnen blev han 
en föregångare inom den svens
ka fornforskningen.

Georg Stiernhielm
RIKSANTIKVARIE 1648-1651
Under några år var ”den svens
ka skaldekonstens fader” Georg 
Stiernhielm (1598-1672) riks
antikvarie. Stiernhielm var äm
betsman men framför allt po
lyhistor: filosof, språkforskare 
och matematiker. Mest känd är 
han som framstående diktare. 
I flera outgivna skrifter förfäk
tade han teorin att svenskan var 
urspråket och Norden kulturens 
vagga. Han var den förste som 
bar titeln ”antiquarius regni”, 
riksantikvarie.

Georg Stiernhielm. Målning av David Klöcker 
Ehrenstrahl 1663, Gripsholms slott.

Föregående uppslag, sidan 26: Första sidan i 
Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter 
och Antiquiteter 1666.
Sidan 27: Johannes Bureus. Oljemålningens 
signatur J L 1627 är troligen påmålad senare. 
Sten Lindroth anser att Cornelius Arendt(son) 
har gjort målningen.
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Johan Axehielm
RIKSANTIKVARIE 1652-1657
Johan Henriksson (1608-1692), adlad Axe
hielm, var svärson och lärjunge till Johan
nes Bureus. Han deltog i förarbetena till 
dennes verk om runor och blev sedermera 
själv riksantikvarie. Som riksantikvarie ar
betade Axehielm främst med översättning 
av isländska sagor.

Laurentius Bureus

Jacob Reenhielm
RIKSANTIKVARIE 1675-1678
Jacob Isthmenius (1644-1691), adlad Reen
hielm, efterträdde sin styvfar Olaus Vere- 
lius som riksantikvarie 1675. Liksom sin 
företrädare studerade han isländska sagor 
och översatte ett par till latin och till mo
dernare svenska. Då ingen riksantikva
rielön utgått tog Reenhielm avsked efter 
en kort ämbetstid för att delta som löjt
nant i kriget i Skåne.

RIKSANTIKVARIE 1657-1665
Laurentius Bureus (1623-1665) deltog i 
antikvariska forskningsresor med sin far
bror Johannes Bureus. Bureus studerade 
särskilt runinskrifter och isländska hand
skrifter och bidrog till en renässans av in
tresset för isländsk litteratur. Ett uppdrag 
från Karl XI:s förmyndarregering 1665 att 
göra fornminnesinventeringar, särskilt i de 
nyerövrade landskapen Skåne, Halland och 
Blekinge, hann han inte utföra före sin död.

Olof Verelius
RIKSANTIKVARIE 1666-1675 
Olof Verelius (1618-T682) var sin tids 
främste kännare av isländska handskrifter. 
Vid utnämningen var han professor i ”fäder
neslandets antikviteter”. Verelius var troli
gen den förste att utföra arkeologiska ut
grävningar i Sverige. Verelius var också 
assessor i Antikvitetskollegiet, bildat 1666. 
Genom kollegiet, ett slags forskningsinsti
tut, fick den antikvariska verksamheten en 
organisatorisk ram.

Olof Verelius. Målning av Erik Jetsche, Uppsala 
universitet.



Johan Hadorph
RIKSANTIKVARIE 1679-1693 
Johan Hadorph (1630-1693) var en fram
stående fornforskare och organisatör. Han 
var den som ytterst stod bakom Sveriges 
första fornminnesförordning. Tack vare 
hans åtgärder skapades en samling av 
fornsaker och arkivalier hos Antikvitets
kollegiet som blev grunden till Statens 
historiska museum. Hadorph stod också 
bakom den första kända arkeologiska un
dersökningen av Birka på Björkö.

Johan Hadorph. Avfotograferad målning (Ehren
strahls skola). Riksantikvarieämbetet.

Johan Peringskiöld
RIKSANTIKVARIE 1693-I719 
Johan Peringer (1654-172.0), adlad Pering
skiöld, blev 1693 sekreterare i Antikvi
tetsarkivet. Peringskiöld, som var en fram
stående forskare, lyckades trots Karl 
XII:s krig hålla Antikvitetsarkivets histo- 
risk-antikvariska forskningar och publi- 
kationsverksamhet vid liv. Liksom Ha
dorph var han en stor utgivare av hand
skrifter, fortsatte inventeringsresorna och 
samlarverksamheten.

Johan Peringskiöld. Oljemålningen av den äldre 
Peringskiöld är en kopia efter den i Sverige verk
samme holländaren Jan Kloppers original i Natio
nalmuseum. Riksantikvarieämbetet.
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Johan Fredrik 
Peringskiöld
RIKSANTIKVARIE I72O-I725 

Johan Fredrik Peringskiöld (1689-1725) 
tog efter studier i Uppsala över faderns 
tjänst som translator antiquitatum vid 
Antikvitetsarkivet. Han efterträdde sena
re sin far som riksantikvarie. Mest bestå
ende är hans verk som översättare, bland 
annat av Adam av Bremens redogörelser 
för sina resor i Norden under iooo-talet.

Johan Helin
RIKSANTIKVARIE I725-I75O

Johan Helin (1678-1753) ägnade huvud
sakligen sitt intresse åt de medeltida bre
ven, där han fortsatte Hadorphs och Pe
ringskiöld d.ä:s diplomatariearbete. Un
der hans tid som riksantikvarie minskade 
Antikvitetsarkivets betydelse. Frihetsti
dens inriktning på naturvetenskaperna 
tog överhanden och stormaktstidens livli
ga intresse för fornforskning kom för en 
lång tid att stå tillbaka för nya idéström
ningar.

Carl Reinhold Berch
RIKSANTIKVARIE I75O-1777 

Carl Reinhold Berch (1706-1777) var en 
av sin tids främste företrädare för svensk 
numismatik och gjorde betydande insat
ser för studiet av mynt och medaljer och 
som ordnare av Kungl. Myntkabinettet. År 
1750 utnämndes han till sekreterare i 
Antikvitetsarkivet och blev fyra år senare 
den förste valde ledamoten av Lovisa Ul
rikas Vitterhetsakademi.

Carl Reinhold Berch. Målningen är en replik av en 
pastell av G. Lundberg. Riksantikvarieämbetet.
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Gudmund Jöran 
Adlerbetb
RIKSANTIKVARIE I778-I793 

Gudmund Jöran Adlerbeth (1751-1818) 
var ämbetsman, författare och översätta
re. Han blev den förste efter Reenhielm 
som fick fullmakt som riksantikvarie och 
den förste som förenade posten som riks
antikvarie med sekreterartjänsten i den 
nyinrättade Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien, som övertog 
vården av Antikvitetsarkivets samlingar 
av fornsaker och mynt. Adlerbeth lät över
föra Antikvitetsarkivets arkivalier och bib
liotek till Kungliga Biblioteket.

Johan David 
Flintenberg
RIKSANTIKVARIE I793-I795

Johan David Flintenberg (1762-1819) 
var författare och översättare. Efter en
dast tre år som riksantikvarie tog han av
sked från på grund av sjukdom.

Georg Frans Tihleman
RIKSANTIKVARIE 1795-1802

Georg Frans Tihleman (1770-1802) blev 
docent i estetik 1790 och invaldes i Vitter
hetsakademien, där han efterträdde Flin
tenberg som sekreterare och riksantikva
rie 1795. Tihleman förskingrade akade
miens medel och efterlämnade ett minst 
sagt vanskött myntkabinett.

Gudmund Jöran Adlerbeth. Oljemålning av 
Per Krafft d.ä. efter Lorens Pasch d.y. Kungliga 
Vitterhetsakademien.

Georg Frans Tihleman. Oljemålning av C.F. von 
Breda, Statens konstmuseum, Flelsingfors.



Jonas Hallenberg
RIKSANTIKVARIE 1803-1819 

Jonas Hallenberg (1748-1834) var histo
riker, författare och forskare med ett lärt 
författarskap i ämnen som numismatik, 
språkvetenskap, arkeologi och teologi. 
Som historisk forskare var han i flera av
seenden pionjär. Hallenbergs intresse för 
fornvården och samlingarna var dock 
litet, och han hade ringa förståelse för 
den framväxande romantikens fornmin- 
nessyn.

Carl Birger Rutström. Oljemålning av Per Krafft d.y. 
Riksantikvarieämbetet.

Jonas Hallenberg. Gravyr av Johan Cardon (1802- 
1878). Kungliga biblioteket.

Carl Birger Rutström
RIKSANTIKVARIE 18 20-1 8 2.6

Carl Birger Rutström (1758-1826) var na
turvetare med kunskaper i arkeologi, nu
mismatik och emblematik - och medlem 
i inte mindre än fyra akademier. Hans 
rika begåvning och mångsidighet kom att 
splittra honom. Esaias Tegnér har givit 
honom karakteristiken: ”Hans enda fel 
var det sällsynta att veta för mycket och 
verka åt för många håll.”
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Johan Gustaf Liljegren
RIKSANTIKVARIE 1826-1837 

Johan Gustaf Liljegrens (1791-1837) ut
nämning till riksantikvarie markerade ett 
nytt intresse för fornvård och medeltida 
minnen, bekräftat genom 1828 års forn- 
minnesförordning. Liljegren var verksam 
inom snart sagt alla områden på det antik
variska fältet. Han tog åtskilliga initiativ 
- till exempel till den ännu pågående ut
givningen av Svenskt Diplomatarium.

Johan Gustaf Liljegren. Kopia utförd av 
Alrik Stenbeck 1926 efter oljemålning av 
Per Berggren. Riksarkivet.

Bror Emil Hildebrand
RIKSANTIKVARIE 183 7-1879 

Bror Emil Hildebrand (1806-1884) var 
numismatiker, historiker, arkeolog och 
museiman - och riksantikvarie i över 40 
år. Hildebrands betydelse för verksamhe
ten var mycket stor. Han introducerade 
de senaste rönen inom den arkeologiska 
forskningen i Sverige och skapade en mo
dern vetenskaplig institution av Historis
ka museet. Under Hildebrands tid som 
riksantikvarie mångdubblades de histo
riska samlingarna.

Bror Emil Hildebrand. Oljemålning av 
Gustaf Brusewitz efter fotografi i Göte
borgs historiska museums myntkabinett. 
Privat ägo.
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Hans Hildebrand. Kopia efter en oljemålning av 
Bernhard Österman. Riksantikvarieämbetet.

Oscar Montelius. Oljemålning 1913 av professorn 
vid Konstakademien Emerik Stenberg. Riksantikvarie
ämbetet.

Hans Hildebrand
RIKSANTIKVARIE 1879-1907 

Hans Hildebrand (1842-1913) var kul
turhistoriker och arkeolog och efterträd
de sin far som riksantikvarie 1879. Året 
därpå skapade han Antikvarisk-topogra- 
fiska arkivet. Hildebrand utarbetade den 
arkeologiska typologiska metoden till
sammans med Oscar Montelius, och han 
skrev den första moderna avhandlingen 
i svensk arkeologi. Under Hans Hilde
brands senare tid började akademien in
tressera sig för att skydda medeltida kyrko
byggnader.

Oscar Montelius
RIKSANTIKVARIE I907-1913 

Oscar Montelius (1843-1921) var en in
ternationellt inflytelserik forskare. Hans 
typologiska metod fick ett stort genom
slag inom arkeologien och bidrog på ett 
avgörande sätt till kronologiska bestäm
ningar av Europas förhistoria. Som riks
antikvarie under en kort tid lyckades 
Montelius rädda både Birgittaklostret i 
Vadstena och klostret i Ystad från för
störing. Han var en flitig föreläsare, som 
populariserade sitt ämne inom och utom 
landet.
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Sigurd Curman. Oljemålning av David Tägtström. 
Kungliga Vitterhetsakademien.

Sigurd Curman
RIKSANTIKVARIE I923-I946

Sigurd Curman (1879-1966) var en ny
danare inom kulturminnesvården. Riks
antikvarieämbetet övertog det formella 
ansvaret för fornminnesvården från Vit
terhetsakademien och fick karaktär av 
ämbetsverk för kulturminnesvården. Frå
gan om skydd för profana byggnader lös
tes under Curmans tid. Curman introdu
cerade även en ny syn på byggnadsres- 
taureringar och står bakom landsantik
varieorganisationen samt det stora inven- 
teringsverket Sveriges Kyrkor.

RIKSANTIKVARIE 1913-I923

Bernhard Salin (1861-1931) hade verkat 
inom Historiska museet och varit chef för 
Nordiska museet och för Skansen när han 
utnämndes till riksantikvarie. Salins in
tresserade sig som arkeolog främst för 
järnålderns djurornamentik. Som musei
man var Salin allsidig, och som riksan
tikvarie verkade han bland annat för att 
kulturminnesskyddet skulle utsträckas 
till märkligare profana byggnader.

Bernhard Salin. Kopia av oljemålning av Emerik 
Stenberg. Riksantikvarieämbetet.
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Martin Olsson. Skulptur av svart granit utförd av 
Ivar Johnsson. Kungliga Vitterhetsakademien.

Bengt Thordeman
RIKSANTIKVARIE I952-I960 

Bengt Thordeman (1893-1990) var en 
mångsidig medeltidsforskare, konsthisto
riker, arkeolog och museiman. Han före
stod Myntkabinettet och Historiska mu
seets medeltidsavdelning innan han till
trädde som riksantikvarie 1952. Thorde
man uppmärksammades bland annat för 
undersökningen av de medeltida krigar- 
gravarna vid Korsbetningen i Visby.

Martin Olsson
RIKSANTIKVARIE 1946-1952 

Martin Olsson (1886-1981) var professor 
i arkitekturhistoria vid Konsthögskolan i 
nästan 30 år innan han tillträdde som 
riksantikvarie. Hans namn är förknippat 
med restaureringen av Riddarholmskyr- 
kan, med undersökningar av Kalmar slott 
och Stockholms slott och av Tycho Bra
hes Uraniborg på Ven. Olsson valde ut de 
byggnadsminnen som togs upp på den för
sta skyddslistan.

Gösta Selling
RIKSANTIKVARIE I960-I966 

Gösta Selling (1900-1996) var en av våra 
mest framstående Stockholmskännare och 
en aktiv, lärd och mycket läst skribent. 
Som chef för Stockholms stadsmuseum i 
hela 23 år gjorde Selling en banbrytande 
insats för kännedomen om stadens tidiga 
utveckling och liv. Under hans tid som 
riksantikvarie genomfördes en omfattan
de restaurering av Uppsala domkyrka.

Till vänster: Bengt 
Thordeman. Oljemål
ning av Carl Gunne, 
1957. Riksantikvarie
ämbetet.

Till höger: Gösta Selling. 
Oljemålning av Carl 
Gunne, 1967. Riksantik
varieämbetet

37



Roland Pålsson. Oljemålning av Alvar Jansson, 
1998. Riksantikvarieämbetet.

Roland Pälsson
RIKSANTIKVARIE 1972-1987 
Roland Pålsson (f. 1922) hade en bak
grund som radiochef och som departe
mentsråd. Under hans tid genomfördes en 
stor omorganisation och förstärkning av 
Riksantikvarieämbetet och Statens histo
riska museer, som gav verket möjlighet 
att stärka kulturarvets och kulturminnes
vårdens ställning i samhällsplaneringen. 
Viktiga statliga uppgifter decentralisera
des till länsstyrelserna, som genom de ny
inrättade länsantikvarietjänsterna utrus
tades med en egen kulturhistorisk sak
kunskap.

Sven B. F. Jansson. Oljemålning av Lennart 
Gram, 1974. Kungliga Vitterhetsakademien.

öven is. t. Jansson
RIKSANTIKVARIE 1966-1972 
Sven B. F. Jansson (1906-1987), eller ”Run- 
Janne” med svenska folket, gjorde stora 
insatser för runforskningen och verkade 
för att samla och sprida kunskapen om 
runorna och om den nordiska forntiden. 
Han var den siste som förenade sekrete- 
rarskapet i Vitterhetsakademien med riks
antikvarietjänsten, ett samband som upp
löstes 1975 då myndigheten Riksantik
varieämbetet och Statens historiska mu
seer bildades.
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RIKSANTIKVARIE I987-I993 

Margareta Biörnstad (f. 1928) var den för
sta kvinnan att inneha ämbetet som riks
antikvarie. Hon inledde sin tjänstgöring 
vid Riksantikvarieämbetet redan 1951 
och var som överantikvarie delaktig i det 
arbete som inleddes under Roland Påls- 
son. Under sin tid som riksantikvarie fort
satte hon att kraftfullt verka för att ge 
kulturminnesvården en fast förankring i 
samhällsplaneringen.

Margareta 
Biörn stad. 
Oljemålning av 
Sigfrid Söder
gren, 1994. 
Riksantikvarie
ämbetet.

Lri/z Vv egrceus
RIKSANTIKVARIE 1993-2OO3

Erik Wegræus (f. 1940) hade varit läns
museichef, länsantikvarie och länsturist- 
chef när han tillträdde som riksantikva
rie. Wegræus verkade för en bredare sam
verkan inom kulturarvsområdet. Han un
derströk också betydelsen av ett levande 
och tillgängligt kulturarv. Under hans tid 
upphörde den gemensamma ledningen för 
Riksantikvarieämbetet och Statens histo
riska museer, och myndigheten delades i 
två självständiga verk.

Inger Liliequist
RIKSANTIKVARIE 2003- 

Inger Liliequist (f. 1948) är arkeolog och 
konsthistoriker med ett förflutet vid Sunds
valls museum och vid länsmuseet i Här
nösand samt som länsantikvarie och läns- 
råd vid länsstyrelsen i Västernorrland. 
Hon tillträdde som riksantikvarie i mars 
2003.

Erik
Wegræus. 
Oljemålning 
av Peter Dahl, 
2003.
Riksantikvarie
ämbetet.

Inger
Liliequist.
Foto Bengt A.
Lundberg,
2003.
Riksantikvarie
ämbetet.
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Fotouppgifter

4 Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA),
Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

7 Foto Bengt A. Lundberg, RAÄ
med undantag av: 
rad 2, bild 1: Jonas Skogsberg 
rad 3, bild 2: Jan Norrman, RAÄ 
rad 3, bild 3: Mikael Wahldén, RAÄ 
rad 4, bild 2: Pål-Nils Nilsson 
rad 4, bild 4: Issa S. Makarani, Zanzibar 

8-9 Bengt A. Lundberg, RAÄ
10 Hans Schub
11 Mikael Wahldén, RAÄ
12 Gunnar Kristoffersson
13 Ronnie Jensen 
14-15 Staffan Björklund 
16-17 Catarina Karlsson
18-19 Teckning av Gustaf Brusewitz 1859.

Den ingår i hans Anteckningar om 
Råda kyrka i Visnums Härad af 
Vermeland. ATA

20 Bengt A. Lundberg, RAÄ
21 Överst: ATA

Mitten: Repro- och fotoenheten vid 
Kungliga biblioteket 
Underst: ATA

22 (Se även detalj på denna sida.) ATA
25 Överst: ATA

Underst: Jan Norrman, RAÄ
26 ATA
27 Bengt A. Lundberg, RAÄ
28 Bodil Karlsson, Nationalmuseum,

Grh 972
29 Foto Uppsala universitets konstsamlingar
30 Båda: Bengt A. Lundberg, RAÄ
31 Bengt A. Lundberg, RAÄ
32 Överst: Bengt A. Lundberg, RAÄ 

Underst: Centralarkivet för bildkonst/ 
Jukka Romu

33 Till vänster: Bengt A. Lundberg, RAÄ 
Till höger: Kungliga biblioteket

34 Överst: Kurt Eriksson, Riksarkivet 
Underst: Gabriel Hildebrand

35 Båda: Bengt A. Lundberg, RAÄ
36 Båda: Bengt A. Lundberg, RAÄ
37 Alla: Bengt A. Lundberg, RAÄ
38 Alla: Bengt A. Lundberg, RAÄ
39 Alla: Bengt A. Lundberg, RAÄ
40 Detalj av bild på sidan 22

Bilderna i denna skrift är något beskurna.

Sök och beställ bilder i Riksantikvarieämbetets 
bilddatabas Kulturmiljöbild (KMB): 
www.raa.se/kmb

40





Kulturmiljövården i Sverige har en lång och spännande historia. 
Den förste riksantikvarien utnämndes redan 1630 och det arbete som 

då påbörjades fortsätter än i dag - 375 år senare. 
Riksantikvarieämbetet 375 år ger både en tillbakablick och en bild 

av vad Riksantikvarieämbetet är i dag.

Q.P
C/"0 Riksantikvarieämbetet ISBN 91-7209-384-6


