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Förord:  

Först och främst vill jag tacka samtliga hembygdsföreningar Solberga, Sexdrega, Härlunda-

Bjärka, Mollösund, Svarteborg, Edsleskog, Stångenäs och Öxabäcks och deras ordföranden, 

för ert deltagande i studien. Jag vill även tacka hembygdsförbundets generalsekreterare Jan 

Nordwall som ställde upp på en telefonintervju och för jag har fått ha med dem studien. Jag 

vill även passa på att tacka samtliga museer som var mycket vänliga med att svara på frågor 

om deras verksamhet. Jag vill tacka Ylva Nilson på Västergötlands museum som tog emot 

mig när jag var i magasinet på museet och för att ni ställde upp arbetet, jag vill även tacka 

Göteborgs stadsmuseum som tog emot mig och visade runt i deras magasin. Samt tacka Ingela 

Lundin på Bohusläns museum och Sonja Jeffery på Lödöse museum för att ni har svarat på 

mina frågor och har fått ta med dem i studien.  



 

 

Abstract: This paper will discuss whether you can detect a possible alteration in views of 

archaeological artefacts during the 1900’s until 2014 by local history societies and what their 

views are today. It will also discuss other aspects that can have contributed to potential 

changed views on the artefacts. The other aspects that will be investigated are heritage 

conservation, politics, museums/policies and disposal of archaeological artefacts. This paper 

will also discuss the Swedish definition of the concept “archaeological artefacts”, and if 

newspapers have contributed to a different view of archaeological artefacts. The conclusions 

of this paper are that local history societies have different views of archaeological artefacts, 

but not all of them have a changed view and some of them have similar views to other history 

societies. One more thing detected might be a drift between the public and the archaeologists 

which may have been affected by politics? These aspects have contributed to a different view 

but in different ways and not always at the same time. Newspaper have been a contributor to 

changed views because they spread information that is not always correct or fair and therefore 

misguide the general population – for example the definition of an archaeological artefact. 

Disposal of archaeological artefacts does not happen as often in Swedish museums as 

newspaper articles make it seem and the local history societies do not approve of disposal but 

concede that if it must happen, albeit with good documentation. A final conclusion is that 

things change when time passes, and so do views and opinions, but not always as much as one 

may think. 

 



 

 

Innehåll 

Inledning: ................................................................................................................................................ 1 

Ordlista: ............................................................................................................................................... 1 

Bakgrund: ............................................................................................................................................ 1 

Syfte:  .................................................................................................................................................. 2 

Frågeställningar: .................................................................................................................................. 3 

Avgränsning: ....................................................................................................................................... 3 

Teoretiska perspektiv: ......................................................................................................................... 3 

Tidigare forskning: .......................................................................................................................... 4 

Material: .............................................................................................................................................. 6 

Metoder: .............................................................................................................................................. 7 

Källkritik: ............................................................................................................................................ 9 

Resultat: ................................................................................................................................................. 10 

Hembygdsrörelsens början: ........................................................................................................... 10 

Hembygdsföreningars syn på arkeologiska fynd: ......................................................................... 11 

En förändrad syn hos hembygdsföreningar och vad anser förbundet? .......................................... 14 

Museum uppkomst och betydelse: ................................................................................................ 21 

Museernas policy angående fornfynd idag .................................................................................... 24 

Fornfyndets fornvårdshistoria ....................................................................................................... 28 

Samhällsklimatet i ständig förändring: .......................................................................................... 30 

Vad vinner och vad försvinner av kulturarvet? ............................................................................. 37 

Diskussion: ............................................................................................................................................ 39 

Slutsatser: .......................................................................................................................................... 49 

Sammanfattning: ............................................................................................................................... 52 

Referenser .............................................................................................................................................. 54 

Bilagor: .................................................................................................................................................. 57 

 



1 
 
 

Inledning: 

Ordlista: 

I denna uppsats kommer det att tas upp ord som är viktiga att definiera så att läsaren förstår 

vad de betyder, och att man inte mitt i studien ser ett av dessa och är osäker på vad orden 

betyder för denna studie. 

Arkeologiska forumet: I den här studien kommer det att betyda, de som jobbar med 

arkeologi dagligen eller har gjort det och har kunskap kring ämnet. Men kan även vara de som 

jobbar inom kulturarvssektorn och har en erfarenhet med arkeologi även om de kanske inte 

jobbar med det dagligen. 

Fornfynd: I studien kommer det här ordet vara en viktig del och därför viktig att definiera nu, 

fornfynd kan vara allt ifrån vapen, redskap, pärla. I vissa fall är de lösfynd då hittas själva 

eller när det hittas flera fynd på ett ställe blir det depåfynd1.  

ICOM: International Council of Museums är en internationell organisation som hjälper till att 

utveckla museer runt om i världen, och några museer i Sverige väljer att följa dessa förskrifter 

som de har och vad som står i Sverige museilagen de har förskrifter om gallring2.  

Gallring: En gallringproccces är när man väljer exempelvis på ett museum att ta bort ett 

objekt ut samlingen. Då kan man välja att låna ut eller flytta det till ett annat museum, 

anledningar till att man väljer att ta bort ett objekt ur en samling kan vara många. Gallring kan 

även ske ute i fältarbete3.  

Bakgrund: 

I det arkeologiska forumet kommer det upp diskussioner då och då som blir som heta 

potatisar. I denna studie kommer jag att diskutera ifall man kan uppfatta att en trolig 

förändring sker under 1900-talet, synen på arkeologiska fornfynd hos hembygdsföreningar. 

Jag kommer redogöra hur inlämningen av fynd till museer har förändrats. Som följd av det 

kommer jag även att diskutera och undersöka huruvida lagarnas förändring har påverkat 

inlämningen av fynd. Jag kommer även att lyfta fram den senaste diskussionen om gallring av 

fornfynd i 2018. Detta arbete kommer bli en historisk blick över 1900-talet fram tills idag och 

målet med arbetet är helt enkelt att fler ska kunna upptäcka detta ämne. 

Jag kom in på detta ämnet genom en myt som går i min släkt på min fars sida. Den handlar 

om min gammelfarfar Anders Karlsson som var med på en utgrävning någonstans i södra 

Bohuslän i början av 1900-talet där en dansk arkeolog ledde grävningen. Under grävningen 

bestämde sig de lokala arbetarna och gammelfarfar att de inte ville att dansken skulle få med 

sig fynden och istället gömde undan en del av dessa. Vart fynden tog vägen och vart de 

                                                           
 

 

1Riksantikvarieämbetet, https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-kap/fornfynd/  
2 ICOM; http://icomsweden.se/om-icom/  
3Riksantikvarieämbetet, https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/stod-for-museer-i-

gallringsprocessen/forutsattningar-for-gallring/ 

 

https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/fornminnen-2-kap/fornfynd/
http://icomsweden.se/om-icom/
https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/stod-for-museer-i-gallringsprocessen/forutsattningar-for-gallring/
https://www.raa.se/kulturarv/samlingsforvaltning/stod-for-museer-i-gallringsprocessen/forutsattningar-for-gallring/
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gömde dem vet ingen och man vet inte heller sanningshalten i myten. Det man vet är sant är 

att den danske arkeologen Georg F.L Sarauw var i det området baserat på förekomsten av 

texter som beskriver grävningar men inget nämns om försvunna fynd. Frågan är vad för 

motivation Anders Karlsson skulle haft att ljuga4? Min gammelfarfar var enligt farmor en 

finurlig människa, han hade en gammal bok som heter Katalog över fornsaker. Där han 

beskriver varje möbel eller fynd som han ärvt av sina föräldrar eller morföräldrar. För min 

gammelfarfar var alla typer av föremål i hans katalog för fornsaker fornfynd, det kunde vara 

en klocka han ärvt av sin morfar till en faktiskt hittad stenyxa.  

Museum ser vi som något som ska finnas obligatoriskt i våra samhällen, och detta är något 

som jag kommer att ta upp i min uppsats. Vad har museum haft för betydelse och vad är deras 

betydelse idag och hur har det påverkat de arkeologiska fynden som kommit in under åren 

som gått? Arkeologiska fynd har kommit in till olika viktiga museer under åren som gått, men 

även synen på dessa har förmodligen ändrats och det är något som jag ska ta reda på.  

I arbetet kommer det att göras en detaljerad undersökning av de valda hembygdsföreningarnas 

historia, hur dessa startade och vad som har hänt i de hembygdsföreningar som väljs ut i 

undersökningen att bearbetas. Hembygdsföreningarna är en viktig del i berättandet i om allt 

som har med historia i de lokala samhällena, och därför kommer dessa att undersökas. Det är 

Västra Götalands läns hembygdsföreningar som undersöks och även hembygdsförbundets syn 

eftersom man på detta vis får en bredare bild av hur det ser ut även på den nationella nivån.  

Gallring är något som jag tänker ta upp i denna studien, det kommer att förklaras hur gallring 

fungerar på museum i Västra Götalands län och vad hembygdsföreningar tycker om gallring 

generellt i Västra Götalands län i 2018. Gallringsdiskussionen blev lite hetare, när det kom 

fram i september 2017, genom artikeln Fynd från järnåldern går till metallåtervinningen 

skriven av Ola Wong, att ett arkeologiskt företag hade slängt arkeologiska fynd i 

metalldumpen eftersom de inte kunde ta hand om dessa fynd5. Fynden visade sig faktiskt vara 

av ett intresse och flera tidningar, museum, länsstyrelser, riksantikvarieämbete och kommuner 

blev upprörda av vad som hade skett. I efterhand gjorde de flesta sina egna förklaringar hur 

gallring sker hos dom6. Kan gallring påverka synen på fornfynd hos hembygdsföreningar är 

de för eller emot att gallring ska ske eller inte?  

Syfte:  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns en förändrad syn på fornfynd och 

hur man behandlar dessa inom hembygdsföreningar i Västra Götalands län. 

Hembygdsföreningarna har blivit utvalda att stå i centrum för denna studie och det beror på 

att de är ofta lärda inom den kulturhistoriska sektorn, och genom sin roll i de lokala 

samhällena kan de vara opinionsbildare. För att få en djupare förståelse över hur synen kan ha 

ändrats kommer följde aspekter behandlas; politiken inom kulturmiljö, fornvård, museums 

                                                           
 

 

4 Fornvännen, Riksantikvariens återberättelse för år 1919 s5 
5 Wong, Fynd från järnåldern går till metallåtervinningen; https://www.svd.se/fynd-fran-jarnaldern-gar-till-

metallatervinningen 
6 Andersson, Vi gallrar försktigt;http://www.helagotland.se/opinioninsandare/vi-gallrar-forsiktigt-14487777.aspx 

 

https://www.svd.se/fynd-fran-jarnaldern-gar-till-metallatervinningen
https://www.svd.se/fynd-fran-jarnaldern-gar-till-metallatervinningen
http://www.helagotland.se/opinioninsandare/vi-gallrar-forsiktigt-14487777.aspx
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historia, betydelse och deras insamlingspolicy, tidningsartiklar och gallring på museum. Det 

här är en studie som studerar förändring av synen i historien; och hur synen är idag kring 

bevarande och gallring. Vad är det som har lett till att man inte ska spara på alla fornfynd? 

Frågeställningar: 

1. Vad har hembygdsföreningarna haft för syn på fornfynd under 1900-talet och hur är 

den idag? 

2. Har samhällsklimatet påverkat synen på arkeologiska och kulturhistoriska fynd? 

3. Vad för typer av arkeologiska fynd har Göteborgs museum fått in under vissa 

årtionden under 1900-talet? 

4. Hur ser hembygdsföreningar på gallring och på vilket sätt fungerar gallring på 

fornfynd på museum i Västra Götalands län? 

Avgränsning: 

Gällande tidsperspektivet i det här arbetet bearbetades material mellan 1900-talet och fram till 

2014. När det kom till fyndsammanställningen hölls det till Göteborgsstads museum på grund 

av att det är ett av de äldsta museerna i Västra Götalands län och ett som tagit emot 

arkeologiska fornfynd i området. Att jag själv är ifrån Göteborg gjorde det lite enklare att 

rikta mig in på just Göteborg och vad som hade lämnats in där. Kontakt gjordes med samtliga 

museer Bohuslän, Göteborg, Lödöse och Västergötlands som valdes ut för att undersökas vad 

för fyndfördelning, mottagande av fynd och hur de ställde sig till gallring. Jag ville även 

undersöka fyndsammanställningarna och se om det minskade med mottagandet av fornfynd 

under exempelvis krig eller att en ny lag slogs igenom. Jag avgränsade mig kring arkeologisk 

historia under 1900-talet eftersom det fanns så pass mycket hann jag inte ta upp allt som hänt 

utan tog upp de viktigaste punkterna i historien fram till 2014. När det kommer till 

hembygdsföreningar valdes det ut slumpmässigt ut åtta av dessa och en historiebok om 

Bokenäs och Dragsmarks socken. 

Teoretiska perspektiv: 

Något som måste påpekas i den här studien är att när det kommer till teorin, väljer jag att följa 

i Agenda kulturarvs fotspår. De la sin grund i att se vad de olika institutionerna runt om runt i 

Sverige kunde göra för att få flera medborgare att bli mera delaktiga i kulturarvet som vi har7. 

De ville skapa en bättre dialog mellan alla dessa organisationer och medborgare eftersom den 

som funnits tidigare kunde bli bättre. Agenda kulturarv jobbade med det, även de som skrivit 

tidigare studier med liknade arbeten har skrivit om samhället och arkeologi8. 

Arkeologisk teori i denna undersökningen kommer att följa den postprocessuella riktningen. 

Varför passar just postprocessuell arkeologisk teori för detta arbete? Ola W Jensen och Håkan 

Karlsson i sin bok Aktuell Samhällsteori och arkeologi-introduktion till processuellt och 

postprocessuellt tänkande beskriver att i den postprocessuella vägen finns det flera 

                                                           
 

 

7 Agenda kulturarv, Projektplan 
8 Agenda kulturarv, Projektplan 
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inriktningar över hur man tänker när man arbetar9. En inriktning som Jensen och Karlsson 

nämner kallas för ”kritisk teori/ kritisk arkeologi” och den utvecklades under 1980-talet av Ian 

Hodder, som en kritik mot det vetenskapliga idealet och kultur10. När man använder sig av 

detta perspektivet tar man upp vilken roll politiken har haft att påverka arkeologin och hur 

arkeologin påverkat politiken i samtiden11. Man kan inte tänka att arkeologin är utanför 

politiken eller samhället och deras olika agendor. Man tänker även att arkeologin inte bara 

studerar dåtiden utan även följer sådant som händer i det sociala i samhället i samtiden med12. 

Den här studien går ut på att undersöka olika aspekter som kan ha påverkat om det finns en 

förändrad syn på arkeologiska fornfynd och då är politiken och det sociala tillgångar två av 

dem och det var en stor del av Agenda kulturarvs plan. Därför passar denna arkeologiska teori 

in i detta arbete, och därför användes denna teori i detta arbete. 

Tidigare forskning: 

Gallring: 

The Process of Accessioning of Archaeological Material in the Nordic Countries är en 

magisteruppsats skriven av Kristín Halla Baldvinsdóttir 2013 som handlar om gallring och 

hur det fungerar och metoder. Även vad som gäller i de olika nordiska länderna eftersom alla 

inte har samma metoder när det kommer till gallring13. Det Baldvinsdóttir kommer fram till är 

att oavsett land är gallring kontroversiellt, Norge och Danmarks gallringsmetoder liknar 

varandra även Sverige har ett antal liknelser med dem men skiljer sig även åt. Island är 

annorlunda på det sättet att de inte har någon historia innan järnåldern inte heller tidig 

järnålder vilket gör att de har lika mycket att gallra som Norge, Danmark, Finland och 

Sverige. Baldvinsdóttir väljer att lägga sin tid på att undersöka Statens historiska museum och 

Upplands museum sätt att gallra14.Tidsperspektivet är begränsat till tiden när Baldvinsdóttir 

skrev uppsatsen, alltså åren runt 2013. 

Vad har mer skrivits om publik arkeologi? Det finns en del från riksantikvarieämbetet som 

skriver både om det publika men även hur samhället har påverkat medborgarnas syn. 

Publik arkeologi är en bok skriven av Fredrik Svanberg och Katty H. Wahlgren 2007 och hur 

då publik arkeologi fungerade då. Boken har sin grund i att Statens historiska museum hade 

ett utvecklingsarbete för att stärka museets verksamhet och även att bredda arbetet med 

arkeologi. Detta även för att göra det mer intressantare för medborgarna kring museum och 

                                                           
 

 

9 Jensen W, Karlsson, Aktuell samhällsteori och arkeologi- introduktion till processuellt och postprocessuellt 

tänkande s32 
10 Ibid s54 
11 Ibis s54 
12 Ibid s55 
13 Baldvinsdóttir, The Process of Accessioning of Archaeological Material in the Nordic Countries s6 
14 Ibid s34 



5 
 
 

arkeologi15. Den stora frågan i boken är vem som egentligen är publiken och hur man ska 

upptäcka dem som står där i skymundan, man har inte reflekterat kring just den frågan16. 

Arkeologins publika relation- en kritisk rannsakning skriven av Håkan Karlsson och Björn 

Nilsson år 2001, pekar på att det finns en klyfta mellan de som jobbar inom det arkeologiska 

forumet och de som står utanför detta forumet alla medborgare och folk som är allmänt 

intresserade för arkeologi17. De undersöker varför det kan ha blivit på det viset och vad man 

kan göra åt det. 

Kulturarv som samhällsdialog, skriven av Anders Gustafsson och Håkan Karlsson 2004 

handlar om hur man ska använda sig av kulturarvet som en dialog mellan medborgarna och 

det arkeologiska forumet. De diskuterade vad som hände just då inom det publika18. 

Gamla gränser och nya frontlinjer- reflektioner kring arkeologins identitet är ett kapitel i 

boken Arkeologiska Horisonter skriven av Kristian Kristiansen. Där drar han sina egna 

reflektioner om arkeologins identitet som ämne och vad som kommer att hända inom 10 år 

efter denna är skriven19. I kapitlet diskuterar och argumenterar han att arkeologin i Sverige har 

tappat sin identitet genom att teorin inte funkar eftersom alla står långt ifrån varandra 

teoretiskt och arbetsmässigt. 

Forntid i historien: en arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, 

från medeltiden till och med förupplysningen är en avhandling skriven av Ola W Jensen som 

är inne på samma spår som denna studien ska handla om och det är synen. Jensen väljer att gå 

igenom hur synen såg ut från medeltiden till förupplysningen och vad som fungerade då20. 

Jensen påpekar även att den största förändringen på synen på svensk forntid pågick under 

medeltiden till förupplysningen, på grund av en av anledning kristna värderingar och fler21. 

Ska man diskutera dessa tidigare forskning kan man se en liknande tanke i alla samtliga 

förutom Baldvinsdóttirs och Ola W Jensens. 

Kristian Kristiansen såg 1999 i sitt kapitel Gamla gränser och nya frontlinjer- reflektioner 

kring arkeologins identitet ur boken Arkeologiska horisonter att en klyfta inom arkeologin 

började att visa sig både i arbetet och hur man tänkte teorimässigt när man arbetade22. Han 

diskuterade även hur man skulle kunna samarbeta genom gränserna där man jobbar för att 

förhindra att klyftan blir större. Efter det gav även Kristiansen en egen analys över vad han 

tänkte kunde fungera och visade upp modeller där arkeologin skulle kunna integreras bättre23. 

Det som skiljer Kristiansens text från de andra är att Kristiansen inte diskuterar politikens 

                                                           
 

 

15 Svanberg, Wahlgren, Publik arkeologi s10 
16 Svanberg, Wahlgren, Publik arkeologi, s17 
17 Karlsson, Nilsson, Arkeologins arkeologiska publik relation- en kritisk rannsakning s18 
18 Gustafsson, Karlsson, Kulturarv som samhällsdialog, s 108 
19 Kristiansen, Gamla gränser och nya frontlinjer- reflektioner kring arkeologins identitet s176 
20 Jensen, Forntid i historien: en arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från 

medeltiden till och med förupplysningen s5 
21 Ibid s383 
22 Kristiansen, Gamla gränser och nya frontlinjer- reflektioner kring arkeologins identitet s176 
23 Kristiansen, Gamla gränser och nya frontlinjer- reflektioner kring arkeologins identitet s194 
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inflytande på samma sätt som de andra gör. Likheter är att Kristiansen precis som de andra 

texterna och böckerna pekar på är att det finns en klyfta även om han pekar på andra saker 

som har skapat klyftan än vad Håkan Karlsson gör i en bok och en text. Läser man Björn 

Nilsson och Håkan Karlssons bok Arkeologins Publika relation- en kritisk rannsakning är 

denna till för de som jobbade inom det arkeologiska forumet en kritik mot dessa en 

självkritik. De var kritiska mot att man inte hade fångat upp publiken/medborgarna på ett 

bättre sätt och ansåg att det borde finnas bättre sätt att få medborgarna i Sverige att bli mer 

djupt intresserade av arkeologi24. De drog slutsatserna genom att man skulle kunna fånga upp 

intresset genom att vara mer öppna med kunskapen som finns omkring vilket menas med 

medborgarnas kunskap25. Jämför man denna bok med Kristiansens text ser de klyftor men på 

olika ställen inom det arkeologiska forumet och de alla är överens om att något behövs göras 

åt problemen. 

Kulturarv som samhällsdialog skriven av Håkan Karlsson och Anders Gustafsson, återigen är 

Karlsson en del av diskussionen som pågått nu sedan Kristiansens 1999 och nu 2004. 

Gustafsson och Karlsson utgick från en annan vinkel i denna text, de tog upp alternativet att 

använda kulturarvet som en dialog mellan det arkeologiska forumet och medborgarna26. Innan 

hade man inte riktigt diskuterat det på det sättet utan mera på vad som var bra och dåligt, och 

vad man kan göra åt det men inte dragit upp att kulturarvet kan användas som en dialog. De 

såg även att intresset för forntid var stort och gav exempel på böckerna om Arn 

tempelriddaren och vikingarna, men att man inte försöker fånga in det intresset på ett bättre 

sätt det ser författarna som ett problem27. Publik relation med författarna Fredrik Svanberg 

och Katty H. Wahlgren gick in på hur museum skulle kunna få medborgarnas intresse för 

arkeologi att öka, på ett sätt hamnade de i samma område som tidigare författare gjort dock 

inom museiverksamhet. Men eftersom arkeologer även jobbar inom museiverksamheter, 

fungerar det mycket väl i denna diskussionen28. 

Material: 

Nedanför presenteras materialet som har använts för att besvara frågorna i detta arbetet, de har 

delats upp efter nummerordningen i frågeställningen. 

Materialet på fråga ett var telefonsamtal med hembygdsförbundet för att få reda på vad de har 

haft för syn på fornfynd och arkeologi nationellt och hur den var idag. Har 

hembygdsföreningar lämnat in fynd till museum? Telefonsamtal även med 

hembygdsföreningar i Västra Götalands län som blev slumpmässigt utvalda. Det 

hembygdsföreningarna skulle svara på var intresset för arkeologi och fornfynd. Deras 

årsböcker & litteratur kunde även ge en liten inblick i hur stort intresset hade varit och 

                                                           
 

 

24 Karlsson, Nilsson, Arkeologins arkeologiska publik relation- en kritisk rannsakning s18 
25 Karlsson, Nilsson, Arkeologins arkeologiska publik relation- en kritisk rannsakning s64 
26 Karlsson, Gustafsson, Kulturarv som samhällsdialog, s109 
27 Karlsson, Gustafsson, Kulturarv som samhällsdialog, s109 
28 Svanberg, H Wahlgren, Publika relationer, s17  
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telefonsamtalen en inblick hur den är idag. En av årsböckerna som användes var Öxabäck, 

boken om socknen, dess historia, gårdar och människor skriven av Ingemar Herngren. 

Materialet på fråga två var litteratur som diskuterade vad som har hänt i Sverige inom 

kulturmiljöpolitiken och fornvården under 1900-talet till 2014. Inom denna fråga var även 

lagarna grund för att kunna få fram vad som har hänt på den fronten. Lagarna som 

bearbetades som material på denna fråga var Fornminneslagen 1942, kulturminneslagen 1989, 

kulturmiljölagen 2014 och museeilagen 2017. Här är några exempel på litteratur som 

bearbetades för att svara på denna fråga: Evert Baudous Den nordiska arkeologin- historia 

och tolkningar, Ola W Jensen Fornminnes- begreppet historia, en exposé över 400år, 

Margareta Björnstad Kulturminnesvård i efterkrigstid med riksantikvarieämbetet i centrum. I 

denna fråga var även materialet tidningsartiklar från några årtal under 1900-talet fram till 

2014. Artiklarna tog fram det som tidningarna tyckte var intressant och det kunde göra att 

läsarna skapade egna åsikter om fornlämningar och fornfynd. 

Materialet på fråga tre var fyndsammanställningar från kataloger över fornfynd som lämnats 

in på Göteborgs Stadsmuseum från kataloger under vissa årtal. Årtalen valdes för att de skulle 

kunna indikera om exempelvis krig eller en lag kunde ha påverkat inlämning av fornfynd till 

Göteborgs stadsmuseum. Fynden skulle helst ha lämnats in av hembygdsföreningar, eftersom 

det är de som stod i centrum för denna studie, men var det på det viset att man inte kunde 

avgöra från vem det var som hade lämnat in fick det fungerade det med. Annat material var 

fyndsammanställning från riksantikvariernas återberättelser av vad som lämnats in till 

Statenshistoriska museum för att göra en mer omfattande jämförande studie på vad som 

kommit in mellan de olika museerna från hembygdsföreningar. 

Materialet på fråga fyra inkluderade litteratur om museums historia, hur de fungerade och vad 

museum hade för betydelse idag och då. Via mejl kom information om de museum som 

valdes ut om deras insamlingspolicy idag. Det var via mejl informationen om hur de museum 

som blev utvalda att svara på hur de ställer sig till gallring och vad deras policy är kring 

fyndfördelning. Här användes även litteratur eller studier som diskuterade hur gallring 

fungerar idag. 

Metoder: 

När det kommer till metoder har det använts av både kvalitativa metoder, hermeneutisk metod 

och kvantitativa metoder för att genomföra detta arbete. Hermeneutisk metod går ut på att 

tolka texter som andra har skrivit och göra en egen tolkning av det, är en rätt simpel tolkning 

av denna metod.29. 

Metoderna som användes för fråga ett var att tolka hembygdsföreningarnas årsböcker och 

försökte utforska om det finns en förändrad syn inom dessa. En viktig metod i denna fråga var 

telefonintervjuer med hembygdsföreningar och hembygdsförbundet för att få fram vad deras 

syn är på lagarna, vad som ska bevaras, fornfynd och fornlämningar och även gallring. Här 

                                                           
 

 

29 Jensen W, Karlsson, Aktuell samhällsteori och arkeologi- introduktion till processuellt och postprocessuellt 

tänkande S26 
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tolkades även texter om hembygdsrörelsen eftersom, hembygdsföreningarna var centrum för 

denna studie skulle det även finnas lite historik kring hembygdsföreningar och 

hembygdsförbundet. Jag samtalade även med ordföranden för hembygdsföreningar och 

ställde frågor kring ämnet för att se om det fanns skillnader mellan hembygdsföreningars syn 

på fornfynd, bevaring, lagar och gallring. Jag gjorde även samma sak med 

Hembygdsförbundet. Hermeneutisk metod på fråga ett var att tolka årsböcker och kvalitativ 

metod med tidningsartiklarna för att se om media påverkade synen hos hembygdsföreningar. 

Hembygdsföreningarna blev slumpmässigt utvalda och svaren från hembygdsföreningarna 

lades in i fyra tabeller och dessa är tabeller ett, två, tre och fyra. 

När det kommer till fråga två handlade det om att arbeta med hermeneutisk metod eftersom 

mycket gick ut på att studera texter som diskuterar om samhällsförändrat klimat kring det 

arkeologiska forumet. Tidningsartiklarna studerades eftersom de kunde berätta en liten del av 

hur samhällsklimatet var när arkeologiska fynd hittas och vad var orsaken till att man hittade 

det. Tolkningarna kanske även kan urskilja om det finns en förändrad syn på fornfynd hos i 

media under 1900-talet fram tills 2014 och om tidningarna har hjälpt till med att ändra synen 

på fornfynd hos hembygdsföreningar. 

Fråga tre som handlade om vad för typer av fornfynd, är det som har kommit in till Göteborgs 

museum. En sammanställning gjordes av det jag fått ihop när jag hade gått igenom deras 

fyndsammanställningar vilket var inventeringsböcker. Det som skulle tydas var om det fanns 

en skillnad i när det lämnas in om det minskar till exempel 1930 och ökar 1950 och samt om 

det kunde utskiljas orsaker till denna en möjlig förändring. Sammanställningen finns i ett 

exceldokument som det gjordes en tabell av för att göra sammanställningen mera tydlig. Jag 

har även varit på besök på både Göteborgs stadsmuseums magasin och Västergötlands 

museum och suttit och studerat deras inventeringsböcker och passade även på att ställa mer 

frågor när jag var där. Frågorna under är de som ställdes till samtliga museer som valdes ut. 

Mina tre frågor via mejl till alla utvalda museerna var följande: 

1. Tar ni emot fornfynd från grävningar men även privatpersoner som hittar 

fornfynd? Och om det är så att ni inte gör det varför längre och vad är era 

anledningar till detta? 

2. Har ni en sammanställning av arkeologiska fynd som kommit till er under 1900-

talet fram tills idag och finns det möjlighet att få tillgång till den informationen? 

3. Har ni någon typ av gallringsprocess på museet? 

Frågor jag ställde på plats i magasinet i Göteborg och Västergötlands museum: 

1. Hur ser ni på museet om gallring av arkeologiska fynd gör ni det eller inte? 

2. Har ni något typ av samarbete med hembygdsföreningar? 

3. Vad gör ni på museet för att förmedla arkeologi till samhället? 

4. Hur mycket besökare får ni under ett år? 

Till fråga fyra har det använts av både kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. Först och 

främst undersöktes tabellen/diagrammet för att se om det finns fornfynd som faktiskt har 

rensats bort och se om det har minskat med stenyxor men ökat med flintspån. Här tolkades det 

även i denna fråga texter som diskuterade om museums historia eftersom de är de som 

bestämmer vad som har fått stanna i museet och vad som har fått slängas. Det tolkades även 
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lagtexter för att se vad som ändras med tiden kring fornvård och om den nämner något om 

gallring. Riksantikvarieämbetet undersöktes även efter någon typ av information kring 

gallring inom museivärlden. Via mailkonversationer, fick jag svar om fyndfördelning på de 

museum som blivit utvalda och vart de ställde sig till gallring. 

Källkritik: 

Mycket i detta arbete kommer att vara att tolka andra texter, tolka lagar, regler, och även gå 

igenom inventeringsböcker och göra tabeller. När det kommer till synen är det såklart svårt att 

använda sig av källkritik eftersom jag ska försöka få fram från hembygdsföreningarnas syn på 

arkeologiska fornfynd har förändrats. Människors syn på saker och ting är subjektiva och det 

beror på hur vilka de är som individer, plats i samhället och hur de tagit in information och de 

använts sig av de. Därför är det svårt att vara källkritisk mot åsikter eftersom de förändras 

konstant av dessa punkter. Sedan kommer hembygdsföreningarnas historia stor del i att få 

fram bilden av synen från någon som inte jobbar inom arkeologi. Hembygdsföreningar har 

mycket kunskap kring kulturhistoria och det är något som ska kommas ihåg. Fördelar som 

finns med riksantikvarieämbetet är att de har sina egna förskrifter kring lagar och regler som 

man kan tolka om man inte vill tolka direkt från lagen. 

När det kom till telefonintervjuerna hade jag inte läst på hur man ska intervjua någon på 

telefon. Intervjuerna på telefonen gick bra enligt mig, kändes som att jag fick relevanta svar 

från alla föreningar och alla valde att svara på samtliga frågor som ställdes. Nästa gång när ett 

sådant här arbete görs är det något som borde göras direkt vilket är kritik mot mig själv. Alla 

hembygdsföreningar har varit trevliga och mycket öppna med vart de står och känner vilket 

har gjort det enklare att kunna komma fram till resultat, mycket tacksam för detta. Dock kan 

jag fortfarande inte vara säker på allt som sades var sant. 

Mycket av litteraturen som används är äldre än vad som kanske var tänkt från början, men 

eftersom detta är en studie som jämför och ska studera om det finns en förändrad syn kommer 

äldre litteratur vara nödvändig. Äldre litteratur som beskriver hur kulturmiljön fungerade 

under 1900-talet ger en bild hur det fungerade och hur man såg på det just då. Hade jag valt ut 

litteratur som inte är äldre då blir det mera en tolkning som inte ger en direkt bild hur det var 

då exakt. Sedan är det viktigt att vara medveten om att människorna har haft sina egna 

anledningar och mål till varför de valde skriva om ämnet. De kan ha missfattningar eller 

försökt vinkla texterna eller inte och de lade vikt på vissa delar och då ska man fråga sig 

varför. Därför har jag valt ut litteratur som kanske idag anses vara utdaterad, men för detta 

arbetet har fungerat mycket bra. 

När det kommer till en plan i detta arbete som skulle ta upp anmälningar till länsstyrelsen i 

Västra Götaland har jag kommit till en vägg som inte går att gå runt. Jag e-postade i början av 

januari, länsstyrelsen och frågade om de hade någon typ av sammanställning av anmälningar 

som kommit in under 1900-talet till idag. Svaret jag fick var att de inte längre hade sådana 

gamla dokument kvar utan att skickade mig vidare till landsarkivet i Göteborg för de hade 

troligen dessa. Svaret jag fick från landsarkivet i Göteborg var att de inte hade detta efter att 

ha gått igenom de dokumenten som de faktiskt hade. De hänvisade mig till 

riksantikvarieämbetet som säkert har allt i Stockholm. Men tiden räcker inte till att åka till 

Stockholm och jag har helt enkelt bestämt att avsluta detta kapitel, jag kan fokusera på det 

viktiga i det hela och det är synen. Det kanske hade hjälpt till med anmälningar och se om det 
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har minskat eller ökat men tiden räcker inte till, om jag gör något liknade arbete i framtiden 

kanske och fortsätter där jag avslutar vet jag nästa gång hur jag ska gå för att göra arbetet mer 

detaljerat. 

En idé jag hade från början var att intervjua museerna som jag skulle besöka eftersom jag 

ville få fram deras synvinkel från dem som jobbar där. Men efter många funderingar insåg jag 

att intervjua är nästan något som man måste ha erfarenhet av för att det ska bli bra intervjuer. 

När man ska intervjua någon måste man ställa rätt frågor och vara mycket objektiv på hur 

man ser på den som svarar på frågorna och inte vara för på med sina frågor. Hade jag haft 

erfarenhet av intervjutekniker hade jag definitivt frågat om det fanns möjlighet till detta, men 

nu i efterhand är det bra att jag har bestämt att inte göra det att intervjua museerna. Det jag 

gjort istället var att e-posta de som var ansvariga för magasinen eller jobbar som arkeologer 

på museerna i Västra Götalands län och se vad för typ av fyndfördelning de har och om de 

hade sammanställningar av vad för typ av arkeologiska fynd som har kommit in under 1900-

talet fram till idag 

Efter besök på Göteborg stadsmuseum och Västergötlands museum har jag insett en hel del. 

För det första, att sitta och titta i inventeringsböcker från 1900–2014 tar lång tid och den tiden 

hade jag inte. Istället blev beslutet att ta vissa årtionden innan lagen som kom 1942 och några 

årtionden efter lagen 1942. Jag har inte heller tittat på arkeologiska fynd som kommit in utan 

har istället läst om dem i inventeringsböckerna. 

När det kommer till FMIS (Riksantikvarieämbetets digitala fornminnessök) fanns det en plan 

på att även titta på fornfynd som hittats i närheten kring de hembygdsföreningar som 

slumpmässigt valts ut, men tidsmässigt han det inte med i detta arbete. Det hade dock varit 

intressant att veta om det som hittats eller inte hittats påverkat synen på fornlämningar och 

fornfynd, kan ha varit en påverkade faktor eller inte. 

När det kommer till tidningsartiklarna som jag har använt mig till att kunna göra detta arbetet 

har jag gjort olika sökningar för att få fram de jag ville ha, de jag ville ha fram skulle handla 

om fornfynd som hittats i Västra Götalands län under 1900-talet. Det finns en hel del, problem 

i själva letandet det har varit att tidningar allt för ofta använder sig av termen fornfynd på alla 

kategorier inom arkeologi, vilket menas med det kan vara allt från en fornborg till en stenyxa 

som hittats vilket har skapat en del problem. Jag har även slumpat mina val av 

tidningsartiklarna då jag ville ha flera olika tidningar och olika typer av artiklar, sedan när 

man söker artiklar borde man ha en plan innan man börjar vilket jag inte hade. Det som är ett 

tips till mig men även framtida studier är att förbereda ord när man letar tidningar eftersom 

det underlättar mycket! 

Resultat: 

Hembygdsrörelsens början: 

 

Innan Hembygdsrörelsen kom igång fanns det en annan rörelse och det var 

fornminnesföreningarnas rörelse och under mitten av 1800-talet, fanns det problem med 

denna rörelse och det var att den för det mesta var exklusivt för de högre klasserna och inga 

andra. Det andra problemet med denna rörelse var att det kostade mycket att vara med i en 
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sådan30. När väl hembygdsrörelsen går igång har mycket folk engagerat sig från alla möjliga 

håll från, och alla möjliga klasser och de alla ville bevara folkminnet och arvet och samt 

använda sig av det i samtiden för att det var en del av dem. Man skulle inte längre bara bevara 

utan även använda fornminnen för att göra dem till en del av samhället. 1900 är året då 

hembygdsrörelsen drar igång, efter ett tag går även fornminnesföreningarna med i rörelsen 

och blir en del av den, och med en person Hazelius kom på idén med att starta friluftsmuseum 

för att samla ihop saker som betytt mycket för en byggd börjar här31. Från starten av 

hembygdsföreningsrörelsen till 1920-talet grundades det och bildas det massor med olika 

hembygdsföreningar runt om i hela Sverige. Det går verkligen snabbt och nästan varje socken 

hade en egen hembygdsförening efter starten. Alla gårdar som öppnade var för folk som helt 

enkelt vill gå dit och samtala med andra som var intresserade av sin egen sockens historia och 

ta vara på den, en gemenskap är som skapas 32.Vill även nämna att hembygdsrörelsen vill ta 

vara på det mesta inom kulturarvet men även när det kommer till naturarvet, vilket gör att ta 

hand om vården av fornminnen och naturarvet går i hand i hand. 

Hembygdsföreningarna och förbundet är intresserade av att bevara sina kulturarv, var man än 

är i Sverige, de har oftast mycket kunskap om sina egna socknar vilket kan ge en fördel för 

arkeologer som kanske fått tips om en fornlämning eller att ett fornfynd hittas. 

Hembygdsföreningars syn på arkeologiska fynd: 

När det kommer till synen det vore inte konstigt om synen på arkeologiska fynd har förändrats 

från början av 1900-talet till 2014. Detta arbete har sin grund i att ta reda på om det har 

skrivits mycket om arkeologi eller inte ur hembygdsföreningarnas perspektiv eftersom det 

finns intresse för kultur och historia lite överallt. Men det har även funnits perioder i under 

1900-talet där intresset kanske inte alls var lika stort. För att få reda på synen på arkeologiska 

fornfynd är det till hembygdsföreningarna som jag vänder mig till, eftersom de är 

privatpersoner eftersom de har intresse för forntid men inte är uppdaterade i det arkeologiska 

forumet. Åtta hembygdsföreningar har valt ut till detta arbete men bara fyra av dessas 

årsböcker gås igenom eftersom alla föreningar inte har skrivit om sin historia eller har dem 

det men ej fått tag i den litteraturen. Vad har alla dessa hembygdsföreningar och personer som 

skrivit i dessa böcker om deras socknarnas historia gemensamt? Även om dessa socknar inte i 

vissa fall är nära varandra geografiskt finns det en gemenskap i att veta sin sockens historia 

från hela första början. Det fanns en tid innan socknarna fanns och intresse för detta finns, i 

vissa böcker skrivs det mera. 

Solberga socken i södra Bohuslän är ett av områdena som jag kommer att försöka att ge en 

överblick av hur deras syn har varit och är. Solberga socken är rätt stor och är en del av Kode 

som är en del av den stora kommunen Kungälv. 

1964 var ett viktigt år för Solberga hembygdsförening för då släppts nämligen en 

sockenskildring över just Solberga som får namnet Solberga boken skriven av Josef Axelsson. 

                                                           
 

 

30 Grundberg, Kulturförvaltningens samhällsuppdrag-En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och 

praktik S64 
31 Ibid s65-66 
32 Ibid s66 
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I denna bok skildra man mycket noggrant om sin forntid och vad som leder fram till att 

Solberga socken bildas, det visar på ett mycket stort intresse för sin historia och arkeologi. 

Boken berättar inte bara om sin historia, men även berättelser och myter från olika släktled 

och en del av vad som pågick i Solberga 196433.Det som beskrivs om forntiden i denna boken 

börjar från med att berätta om berggrunden och istiden och när de tror att isen och havet 

försvann från markerna. Det som man senare går in på är de tidigaste spåren på människlig 

aktivitet under äldre stenålder och vad man själva gissar på när de vandrade in och bosatte sig 

i Solberga och områden i närheten34. Man visar upp fornfynd från Göteborgs museum och 

skriver om grävningar som pågått i området. 

Sexdrega är en socken som ligger i Västergötland och är en del av det stora Västra Götalands 

län och är inom Svenljunga kommun. Denna plats är en av de hembygdsföreningar runt om 

Västra Götaland län som jag har valt ut för att få en bredare syn på arkeologiska fynd. Ett 

annorlunda namn på en socken som jag inte kände till innan jag kom igång med arbetet, men 

en av anledningarna till jag blev intresserad var just det ovanliga namnet på socknen. Själva 

socken Sexdrega blev inte riktigt given förrän 1870 innan dess hade det var lite rörigt över 

vad som tillhörde vad35. 

Vad har det skrivits om i Sexdrega hembygdsförening om arkeologiska fornfynd? En syn 

finns med ett intresse för sin tidigaste historia. Det börjas skrivas om en hällkista som funnits i 

socknen med en hel del fornfynd som hittades i samband när man gick igenom vad som fanns 

i den och där framgick det att tiotal flintskärvor, en flintskrapa tiotal skärvor och tillslut en 

skärva36. Det nämns en artikel från 1924 som skriver om att det är mycket fyndrikt i detta 

område då ån Ätran går igenom socken längs banken kring ån har det varit mycket fyndrik 

med stor mängd flinta37. Det finns även tecken på vidare utspridning av även bronsålders 

gravplatser i Sexdrega, domarringar från vendel och järnålder har även hittats38. Denna bok 

skrevs 1982, några år innan kulturminneslagen går i kraft 1989 vilket kan indikera på att 

intresset för arkeologi är rätt stort även innan den nya lagen träder i kraft. 

1991 kommer det ut en bok om Öxabäck socken i Marks kommun och är en del av Västra 

Götalands län, och den är skriven av samma person som skrev om Sexdrega socken - Ingemar 

Herngren en person som man uppfattar har ett stort intresse av historia kring lite mindre 

socknar. Denna bok har precis som boken innan, har en hembygdsförening hjälpt till med att 

sammanfatta historiken kring deras socken. I denna bok har de gjort lite annorlunda om man 

jämför med de andra hembygdsföreningar som nämnt tidigare skrivit om, även om det är 

samma författare till denna socken har han gjort det lite olikt den andra. Forntid, fornfynd och 

fornlämningar är deras fokus på sidorna 9–14 inte samma historik kring forntid utan de går 

istället rätt in på fornfynd och fornlämningar som hittats i denna socken med en karta som 

visar vart de har funnit dessa. När de beskriver vad de har hittat som nämner de även vem det 

                                                           
 

 

33 Axelsson, Solberga en sockenskildring, s24-26 
34Ibid, s30 
35 Herngren, Sexdrega historia gårdar bygd människor s190 
36 Herngren, Sexdrega historia gårdar bygd människor s74 
37 Ibid s74 
38 Ibid. s77 
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är som funnit vad och vart och hur. Ett bra exempel är en stenyxa som hittades av 

skogsvaktaren Ahlin i Mjölbäck vid en kallkälla i en bevuxen sumpmark, ett annat exempel är 

en till stenyxa som hittades av Wilhelm Andersson på en åker väster om hans gård39. Det 

finns flera roliga och intressanta exempel och även att man har märkt ut det på kartan är extra 

intressant att man faktiskt har lagt tid att göra detta. Synen verkar vara att det är ett stort 

intresse, det står inte om att någon har slängt fornfynden eller att de har gått sönder, jag kan 

säkert tänka mig att vissa av dessa fornfynd ligger hemma i en låda eller hänger på väggen. 

Själva hembygdsföreningen är inte jättegammal, 1959 kom egentligen första intresset för att 

starta en förening, men den startade 197240. 

Härlundas och Bjärkas hembygdsförening släppte en bok vid 2003, och då var det två böcker 

som kom i två delar om just historien kring deras två socknar. På sidorna mellan 9–51 går en 

person i hembygdsföreningen igenom vad som har hänt kring i socken runt förhistoriska 

händelser. Kapitlen handlar inte bara om forntid, fornfynd och fornlämningar utan även om 

hur man gör när man söker efter fornlämningar. Härlunda och Bjärka är två socknar som 

ligger mycket nära Skara ligger söder om den staden, det är två socknar som har slagit ihop en 

hembygdsförening41. 

Vad har man gjort i socknarna Härlunda och Bjärka arkeologiskt? Det har gjorts en hel del 

utgrävningar och i någon utgrävning kom till och med Oscar Montelius (riksantikvarie mellan 

1907–1913) ner till Härlunda socken för att gräva en hällkista med intressanta fornfynd som 

hittades i den42. Det är en mycket berikad text eftersom den skriver om vart det är vanligt med 

exempelvis hällkistor och vad de på hembygdsföreningen tror är anledningen till att hällkistan 

fanns där och vilken tidsålder som de oftast dyker upp. Kapitlet tar upp mycket olika förslag 

på hur det hade kunnat vara och vad som hittats och visar upp mycket bilder på olika fornfynd 

som gjort i socknarna. Även hällristningar är ett kapitel som tas upp, ska man gå igenom all 

förhistoria kring socknarna får man inte glömma något. Jag har inte hört om någon 

hembygdsförening där man inte har haft ett intresse för kulturarv, historia och arkeologi men 

det finns säkert det med men kanske inte lika vanligt. 

Bokenäs och Dragsmark är två socknar som ligger i Uddevallas kommun och är en del av 

Västra Götalands län och är i norra delen av Bohuslän. 1977 kom det en bok om historian 

kring just dessa två socknar och det är inte en hembygdsförening som skrivit detta utan en 

privatperson som är intresserad av forntid och förhistoria. De typer av fornfynd som hittats i 

Bokenäs socken är fynd som daterar till stenålder, vilket innebär att mycket av fornfynden 

som hittats är av flinta. Det är inte konstigt eftersom mycket flinta finns på Västkusten. Även 

de boplatser som hittats i denna socken har mycket flintföremål, och då beskriver personen 

som skrivit boken att exempelvis att i en åker norr om husen i ett ställe som heter Rörbäck har 

man hittat mycket fynd i en boplats då43. Man kan helt enkelt läsa igenom en hel del om just 

boplatser som hittats och vad som har hittats i dessa, och det gäller i båda socknarna Bokenäs 

                                                           
 

 

39 Herngren,Öxabäck, boken om socknen, dess historia, gårdar och människor s11 
40 Ibid s53-54 
41 Claeson, Inledning, Boken om Härlunda-Bjärka del 1 s7 1993. 
42 Jankavs, Härlundas och Bjärkas äldsta historia Boken om Härlunda-Bjärka del 2, s22 2003. 
43 Elling Bokenäs och Dragsmark i gången tid s34 
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och Dragsmark. Ett depåfynd från bronsålder i Dragsmark och då den yngre delen och det 

bestod av bronsring, och spiralräfflad bronsten44. 

I något fall handlade det mycket bara om vad för arkeologiska fynd som har gjorts i en socken 

och i två andra skriver man om allt förhistoriskt som finns att nämna och någon skriver bara 

om fornlämningar som finns. En gemenskap i intresse för arkeologi och historia är en av 

förutsättningarna för att hembygdsrörelsen skulle kunna starta i början av 1900-talet även om 

då det för det mesta handlade om historia har arkeologi kommit in på sidan och blivit på ett 

sätt en del av just det intresset. Kapitälerna som berättar om arkeologi har inte varit speciellt 

långa, medan resterade historia kulturhistoria kring socknarna har det varit mycket mera 

information om. Det ger en inblick i att det finns ett visst intresse för arkeologi och forntid 

men troligen är intresset för bygdens historia 1800-talet större. 

En förändrad syn hos hembygdsföreningar och vad anser förbundet? 

Efter ett samtal med Hembygdsförbundets generalsekreterare Jan Nordwall framstår det att 

intresse för arkeologi och kulturmiljö har alltid funnits hos förbundet, och det är en 

självklarhet att man ska ta vara kulturmiljön omkring oss45. Det är del av den demokratiska 

rätten att ha ett inflytande på det landskapet som vi bor i och det är viktigt att veta sin historia 

och förhistoria för att kunna bevara det. När det kommer till fornfynd har mycket fynd 

kommit till statens historiska museum, är på grund av många i förbundet och i olika 

föreningar runt om i Sverige tycker det är intressant och lämnat in massor med föremål. De på 

förbundet känner till vad som gäller när det kommer till lagarna och förmedlar dessa till 

föreningarna runt om Sverige46. Förbundet har också samarbeten med museer, stiftelser, 

länsmuseer och även de mindre museerna som exempelvis sockenmuseum. Vad hade tyckts 

om det skulle dyka upp en stenyxa vid ens fötter skulle det vara intressant eller inte? Det 

framgår att det skulle vara mycket intressant om en stenyxa dök upp i trädgården47. 

När det kommer till hembygdsföreningarna har jag diskuterat med deras ordföranden som 

leder deras verksamhet. Efter att ha ringt runt till Härlunda-Bjärka, Sexdrega, Öxabäck och 

Solberga har man insett en hel del, alla tycker inte likadant när det kommer just till vad som är 

viktigt när det kommer till kulturarv och arkeologi. Det är viktigt för dem alla att bevara för 

man ska veta sin historia men inte arkeologi i alla lägen. Två av fyra hembygdsföreningar 

tyckte det var intressant med arkeologi och att det var något som låg högt upp på deras 

intresse, medan en tyckte att arkeologi inte hade stort intresse alls i deras hembygdsförening48. 

Bevarande var viktigt men mycket som de samtalade om var kulturhistoriskt, då en 

hembygdsförening hade ett eget litet museum, en hade en sockenstuga och de hade samarbete 

allihop med de museum som var närmast dem. Viktigt arbete låg i att ta tillvara på gamla 

kulturhistoriska byggnader som låg i deras socknar som exempel, en byggnad från 1600-talet, 

kvarn och en såg. När det kommer till lagar och regler kring fornlämningar och fornfynd 

kände de flesta av dem till vad det var som gällde men dock inte i detalj, men en kände inte 

                                                           
 

 

44 Elling, Bokenäs och Dragmarks i gången tid s38 
45 Nordwall Jan; Generalsekreterare vid Hembygdsförbundet; telefonsamtal; 2018-05-04 
46 Ibid, 2018-05-04 
47 Ibid, 2018-05-04 
48 Härlunda-Bjärka, Öxabäck, Sexdrega och Solberga hembygdsföreningar; Telefonsamtal; 2018-05-04 
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till och bad mig skicka broschyrer om jag hade möjlighet till vilket jag på telefon inte hade49. 

Men jag tipsade den hembygdsförening som inte kände till lagarna att kontakta 

riksantikvarieämbetet eller deras närmsta museum för mer information om vad som gäller. 

Alla samtliga hembygdsförenings ordförandena hade tyckt det vart intressant om en stenyxa 

dök upp vid deras fötter, när det kommer till gallring var det lite olika tankar kring detta, först 

och främst tyckte två av fyra att man inte ska gallra vad som helst och att man ska ta reda mer 

om fornfyndet innan man gallrar bort det. Enkelt kan man sammanfatta det som att två av fyra 

är okej med att det gallras om det görs på ett säkert och bra sätt. En ordförande i en 

hembygdsförening tyckte att man inte kan göra mycket åt det om det redan har slängts. En 

annan hembygdsförening hade inget att kommentera om gallring eftersom det inte var något 

som de visste om eller diskuterat50.  

Men när det kommer till själva intresset är det inte lika överallt och det kan inte skilja mycket 

mellan någon hembygdsförening till någon annan för att det ska komma helt olika åsikter om 

intresset. Jag tror att synen och intresset blir mindre av anledningen att det inte har hittats 

mycket i det området som den hembygdsföreningen finns. När jag frågade om de hade något 

arkeologiskt fynd hittas var det en som nämnde en trästock, en annan nämnde en kyrkklocka 

som hade gått sönder och delar av den hamnat på statens historiska museum ingen aning hur 

gammal kyrkklockan var, den tredje nämnde att de hade en hällkista på deras gård. Synen på 

just arkeologiska fornfynd var mycket blandad och då valde jag ut åtta hembygdsföreningar 

på slumpen för att se om det fanns en skillnad, och det fanns uppenbarligen en stor skillnad i 

alla kategorier. En av hembygdsföreningarna ställdes en fråga vad fornfynd var för dem, och 

då var det allt från yxor till pengar mycket blandat svar. En annan anledning till att intresset 

inte är samma i varje hembygdsförening kan vara att spridningen av information om arkeologi 

kanske inte har gått fram till dessa. 

Hembygdsföreningarna även om dessa har ett intresse för kulturarvet och bevarandet betyder 

inte att synen på fornfynd är lika dan hos varje förening. Att välja ut helt slumpmässiga 

personer i Västra Götaland hade kunnat fungerat men istället blev det några föreningar istället 

som svarar för synen vilket gör att det blir rätt många som svarar för synen eftersom en 

förening står för det som blev en del av resultatet. Här nedanför har två tabeller gjorts för att 

visa och svaren på fråga ett, det var inte lätt att göra en tabell av detta resultat.  Men tittar man 

närmare på själva tabellen visar den på en faktiskt på en förändrad syn på just fornfynd idag, 

men den pekar även ut att synen har förändrats i vissa av dessa hembygdsföreningar under 

1900-talet. Den inte är samma som den var när vissa av hembygdsföreningarnas årsböcker 

skrevs och det är ett tecken på att något har ändrats. 

                                                           
 

 

49 Ibid 
50 Ibid 
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Tabell 1: Frågor och svar från telefonintervjuer med hembygdsföreningar. 

Hembygdsföreningar Solberga hembygdsförening Sexdrega hembygdsförening 

1. Har ni alltid haft ett 

intresse på eran 

hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte varför? 

Nej vi har inte ett stort intresse 

för arkeologi i vår förening. 

Arkeologi i vår förening är inte av så 

stort intresse, det som hittats 

arkeologiskt är en urholkad trästock. 

2. Tycker ni på föreningen 

att det är viktigt att ta till 

vara på kulturmiljön i eran 

förening? Varför? 

Ja det är mycket viktigt! Viktigt att veta sin historia 

3. Har ni något samarbete 

med museer? 

Vi har ett eget museum som vi, 

satsar på! 

Vi har ett eget museum som det satsas 

på. Även en byggnad från 1600-talet. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Inget som hade lagts mycket tid 

på, får ändå inte ha kvar den. 

Intressant! 

5. Den senaste tiden har 

det dykt upp mycket 

frågor kring gallring (Att 

man slänger i 

återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd min 

fråga till er är vad tycker 

ni om detta? 

Inget som vi har diskuterat så 

kan inte kommentera på det. 

Går inte att göra så mycket åt något 

som redan har slängts. 

6. Känner ni till lagen och 

reglerna kring 

fornlämningar och 

fornfynd? 

Den känner vi till. Inte riktigt i detalj! 

7. Vad är fornfynd för er? Yxa, pengar och mycket mera. Fråga ej ställd 
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Tabell 2: Frågor och svar från telefonintervjuer med hembygdsföreningar 

Hembygdsföreningar Öxabäck hembygdsförening Härlanda-Bjärka 

hembygdsförening 

1. Har ni alltid haft ett 

intresse på eran 

hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte 

varför? 

Arkeologi ligger högt på listan av 

intresse, samtidigt tar vi hand om 

en gammal såg och kvarn och 

intresset har alltid varit stort. 

Det är både och i vår förening om 

intresset för arkeologi, vi har en 

hällkista på gården. 

2. Tycker ni på föreningen 

att det är viktigt att ta till 

vara på kulturmiljön i 

eran förening? Varför? 

Varför? Det är viktigt att ta vara 

intressen! 

Viktigt att bevara, alltid! 

3. Har ni något samarbete 

med museer? 

Borås museum, sedan har vi en 

sockenstuga. 

Samarbetar med Västergötlands 

museum, vi firade nyss 70år 

jubileum med museet. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Mycket intressant, det som hittats 

runt i socken är delar av en 

gammal kyrkklocka och mycket 

flinta. 

Vore mycket intressant! 

5. Den senaste tiden har 

det dykt upp mycket 

frågor kring gallring (Att 

man slänger i 

återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd min 

fråga till er är vad tycker 

ni om detta? 

Man ska absolut inte slänga vad 

som helst! 

Ta reda på vad som ska slängas, inte 

bara slänga direkt! 

6. Känner ni till lagen och 

reglerna kring 

fornlämningar och 

fornfynd? 

Rent inte, men en del! Nej, inte riktigt du har inte 

möjligtvis några broschyrer? 

7. Vad är fornfynd för er? Fråga ej ställd Fråga ej ställd 
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Fyra hembygdsföreningar till valdes att ställa upp på frågor om synen på arkeologi och 

fornfynd och deras ordföranden fick stå för svaren för att göra studien mera rik på information 

men även för att kunna göra en större jämförelse för att se om det fanns en förändrad syn på 

fornfynd och arkeologi idag. Föreningarna som valdes ut var Edsleskog, Mollösund, 

Svarteborg och Stångenäs. På sidan nedanför finns tabellerna för dessa hembygdsföreningar. 

För alla dessa var det mycket viktigt att bevara för efterkommande och sprida kunskapen 

vidare att ta vara på kulturmiljön. Bara en förening av dessa nämnde att det var viktigt att 

sprida kunskapen till ungdomar och få dessa också att bli engagerade51. Det som skiljde 

åsikterna på dessa föreningarna var att tre av dessa var arkeologi och fornfynd något av stort 

intresse, med en av dessa var det inte något som var intressant för deras förening. Dessa fyra 

föreningar hade olika svar kring samarbeten med museum tre av fyra hade samarbeten eller 

ägde ett eget museum en av dessa hade ett samarbete men ansåg att det inte var ett stort 

sådant. Gallringsfrågan ställdes till tre av dessa och samtliga tyckte att det var inte speciellt 

bra och en förening hade nyligen diskuterat detta och vad de skulle göra med alla föremål de 

hade dubbletter av52. En av fyra föreningar hade någon grupp eller person som faktiskt 

jobbade med arkeologi, annars hade en förening en historiker men annars var svaret nej. Den 

intressantaste frågan var vad är ett fornfynd för er, och här var det mycket olika svar. Alla 

hade olika svar på denna fråga, en sa att det var äldre än det som de själva håller på med, en sa 

att det var äldre än 100 år, en annan nämnde att det är äldre än vad som finns i hus och den 

sista nämnde att den hade högt bevaringsvärde53. 

  

                                                           
 

 

51 Edsleskog, Mollösund, Stångenäs och Svarteborgs hembygdsföreningar, telefonsamtal; 2018-08-14 
52 Ibid  
53 Ibid 
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Tabell 3: Svar från telefonintervjuer med fyra st. till hembygdsföreningar.  

Hembygdsföreningar Edsleskogs hembygdsförening Mollösunds förening 

1. Har ni alltid haft ett 

intresse på eran 

hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte varför? 

Nej vi har inte ett stort intresse för 

arkeologi i föreningen. 

Ja, det har vi en av grundpelarna i 

föreningen. 

2. Tycker ni på föreningen 

att det är viktigt att ta till 

vara på kulturmiljön i eran 

förening? Varför? 

Viktigt! För att efterkommande 

ska veta sin historia. 

Ja, det viktigt för att förstå sin 

bakgrund, sprida kunskap, för att 

förstå samtiden måste man förstå 

dåtiden. 

3. Har ni något samarbete 

med museer? 
Ja, ett samarbete med Åmåls 

museum och närliggande i 

området. 

Vi äger 4st museum som vi tar 

hand om. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Fråga ej ställd. Frågan ej ställd. 

5. Den senaste tiden har 

det dykt upp mycket 

frågor kring gallring (Att 

man slänger i 

återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd min 

fråga till er är vad tycker 

ni om detta? 

Fråga ej ställd. Inte så bra, man måste dokumentera 

och titta på fynden och betydelsen 

för bygden. 

6. Känner ni till lagen och 

reglerna kring 

fornlämningar och 

fornfynd? 

Ja, någorlunda! Det tror jag! 

7. Vad är fornfynd för er? Äldre än vad vi håller på med och 

vad som hittats. 

Låter som det är äldre än 100 år. 

8. Har ni någon inom er 

förening som jobbar med 

arkeologi? 

Nej, ingen som jobbar med 

arkeologi, men en historiker. 

Ja, vi har en grupp på Mollön som 

håller utgrävningar där! 
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Tabell 4: Frågor och svar från telefonintervjuer med hembygdsföreningar 

Hembygdsföreningar Stångenäs hembygdsförening Svarteborgs hembygdsförening 

1. Har ni alltid haft ett 

intresse på eran 

hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte varför? 

Arkeologi? Okej, ja det har vi ett 

stort intresse för, vi har stenyxor i 

magasinet och hällristningar inte 

långt härifrån! 

Ja det har vi, står i våra stadgar 

inom föreningen och intresse har 

alltid funnits. 

2. Tycker ni på föreningen 

att det är viktigt att ta till 

vara på kulturmiljön i eran 

förening? Varför? 

Det är därför vi finns till annars 

försvinner det man måste hålla 

igång det och engagera ungdomar 

om det. 

Absolut, och det står också i våra 

stadgar, samt att det ska finnas 

något för efterkommande att 

berättas för. De ska kunna veta 

varför det har blivit som det är. 

3. Har ni något samarbete 

med museer? 
Ja, både och Bohusläns 

hembygdsförbund och Bohusläns 

museum. 

Nej, inget större samarbete. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Frågan ej ställd. Frågan ej ställd. 

5. Den senaste tiden har 

det dykt upp mycket 

frågor kring gallring (Att 

man slänger i 

återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd min 

fråga till er är vad tycker 

ni om detta? 

Vi får mycket skänkt, dubbletter 

av saker och vad ska vi göra med 

dessa? Vi är lite osäkra på vad vi 

ska göra med dessa. 

Det beror på, vilket värde det finns 

på fyndet eller inte. 

6.Känner ni till lagen och 

reglerna kring 

fornlämningar och 

fornfynd? 

Känner vi till! Lite, inte så himla insatt. 

7.Vad är fornfynd för er? Allt gammalt, som inte finns i 

hus. 

Det är ett fynd som har ett 

bevaringsvärde. 

8.Har ni någon inom er 

förening som jobbar med 

arkeologi? 

Nej det har vi inte, en medlem 

jobbar i Tanum. 

Nej ingen som jobbar med 

arkeologi. 
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Museum uppkomst och betydelse: 

För människor idag är det rätt självklart att museum finns i våra samhällen oavsett hur stora 

eller små de är eller vad de har för typ av innehåll. Men att det finns många typer av olika 

museer i Sverige som inte alltid varit en självklarhet och allt började 1628 när Kung Gustav II 

Adolf ville att hans mycket dyrbara kläder skulle förvaras någonstans där det var säkert en 

plats som kom att kallas Livrustkammaren54. Vad har egentligen museum för betydelse? Idag 

är det en rätt enkel sak att svara på, de har den betydelsen att bevara vårt förflutna, men ibland 

kan man undra över vems kulturarv som man egentligen diskuterar.  Eftersom mycket som 

finns på museum idag är ibland artefakter från annan tid eller en annan kultur, som i vissa fall 

inte ens är deras som de lånas ut. Museum väcker mycket frågor och ska försöka få fram ett 

svar om varför de kom till.  Hur kom museum till egentligen? Man kan dra detta tillbaka ända 

till grekerna och romarnas tid, och de använde sig av museum på två olika sett som har blivit 

en del av vår museumkultur. Grekerna användes sig av museum som ett tempel, medan 

romarna användes sig av museum för att visa upp vad de hade lyckats att ta över från andra 

länder55. På något sätt har det helt enkelt förts över till museer som finns idag, dock i mildare 

och mer etniska och moraliska sätt.  

Ska man fråga sig frågan idag varför vi har museum kan man läsa vad som står i museilagen 

som beskriver en bild av varför vi ska ha museum, den beskriver också vad museum gör för 

nytta i vår tid. 4 § Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess 

utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning, direkt ur lagen 

kan man läsa vad museum ska göra för samhället allt från att göra mer medvetna om 

kulturarvet och att få dem att vilja gå på ett museum56. Idag finns det, sockenmuseum, 

friluftsmuseum, länsmuseum, naturhistoriska museum, konstmuseum, musikmuseum och de 

bidrar med en kultur till alla som vill vara med. 

Museum har många betydelser, I Publik arkeologi skriven av Fredrik Svanberg och Katty H. 

Wahlgren nämner de några saker som museum gör som är betydande för arkeologin och för 

besökarna. De nämner att museum kan användas som lärande, vilket många väljer att använda 

sig av skolor kan ta dit klasser i alla åldrar för att lära57.  

Men nu tar vi oss tillbaka för att gå tillbaka till 1628, och Gustav II Adolf precis bestämt att 

hans kläder skulle visas upp, men han hade aldrig egentligen en plan om att det skulle bli 

senare ett museum utan det skulle helt enkelt vara kläder som visade hans prövningar58. Ända 

sen Gustav II Adolfs kläder hamnade där har andra kungars kläder följt med, Karl XII 

uniform, och Gustav III maskerad klädnad59. 1600-talet kan man säga är egentligen starten på 

museum inte bara i Sverige men även Europa det är just i denna tidsålder då museum börjar 

                                                           
 

 

54 Sundin, Falkendalen-Tegenborg; Gustav II Adolf och Livrustkammarens tillkomst, s13 
55 Alexander, Porter, Museums in motion, s6-7 
56 SFS 2017:563 Museeilag 
57 Svanberg, Wahlgren, Publik arkeologi s84 
58 Sundin, Falkendalen-Tegenborg; Gustav II Adolf och Livrustkammarens tillkomst, s13 
59Ibid, s17 
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dyka upp. 60Man kan diskutera om varför kammaren inte blivit ett museum tidigare då mycket 

som fanns inne i kammaren var rustningar och andra typer av föremål från Gustav Vasa och 

hans barn. Varför blir starten när Gustav II Adolf kläder ska ställas ut? 61Gustav II Adolf hade 

en tanke att efter att gått igenom en reformation under 1500-talet, ville han fortsätta att bygga 

på en identitet för nationen Sverige och för att göra det ville han ställa ut sina kläder för att 

visa folket att Sverige håller på att byggas till en stark nation. Man kan även diskutera i frågan 

vilka det egentligen var som fick se kläderna, man kan anta att det var den lite högre adeln 

som fick se den.  På detta sätt startade ett museum i Sverige för första gången och den ledde 

till att flera museer framåt kom till eftersom livrustkammaren fick besökare varför inte skapa 

flera? Det är svårt att säga att Livrustkammaren är en symbol för hela Sveriges museums 

uppkomst och betydelse, den kanske hade mer betydelse för den som kom att ärva tronen efter 

Gustav II Adolf vilket var hans dotter Drottning Kristina. Vilka var det egentligen som fick se 

Gustav II Adolfs kläder efter han hade dött, var de alla i Sverige eller var det en specifik klass 

som fick det? 

När man ska samtala om andra viktiga museer och deras uppkomst måste man nämna 

länsmuseerna, de har varit en del av vårt museumsystem ett bra tag. Statens historiska 

museum ett av det viktigaste museum som finns i Sverige idag.  

När det kommer till hur väl intresset för forntid har funnits har den gått upp och ner i Sveriges 

historia, i under vissa perioder har det varit högt prioriterat och då har vården av kulturmiljön 

varit av hög kvalitet, medan i vissa stunder har den inte varit bra alls. Först och främst beror 

det på de olika strukturer som funnits i det arkeologiska forumet inte har varit strukturerat och 

man har i viss mån bara tävlat med andra nordiska länder om att hitta mest och gräva mest. 

Men det sker en förändring när Bror Emil Hildebrand som blivit riksantikvarie 1837 eftersom 

han började bygga upp ett intresse för historia och forntid och romantiserade det eftersom det 

är 1800-talet då romantiken flödar överallt62.  

1857 startade en fornminnesförening första gången i Örebro, en förening som senare skulle 

leda till de museum som vi har idag. Det tog tre år till en andra förening startades och sedan 

fortsatte det bara framåt och allt berodde på en bok som kom ut år 186063. Dessa föreningar 

var ett sätt att göra intresset för förhistoria och historia levande och att få det att växa eftersom 

det hade gått upp och ner med intresset för förhistoria under första delen av 1800-talet. En 

viktig förening som startade var Västergötlands fornminnesförening den startade 11 juni 1863 

och det genom ett och ett halvt tjog män som ville bevara skarasläns kulturarv64. Meningen 

med denna förening var att försöka bevara ”fornsaker” och skapa samlingar där de kunde 

hamna i säkert förvar, och det blev bara mer och mera fynd som kom in till. Det fanns ett så 

kallat kuriokabinett eftersom det inte var betraktat som museum då, och det startade 1744 i 

Skara och det var där alla fornfynd som lämnades in till fornminnesförening 
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hamnade65.Museet blev större ju mer tid som gick, och tillslut 1919 fick tillslut Skara sitt 

första ordentliga museum Västergötlands museum66. 

När det kommer till Bohuslän, var det första museet Uddevalla museum och det startade 1861 

men invigdes 1863 och man kan säga att det var ett av Sveriges äldsta museum67. När det 

vuxit fram andra länsmuseer i andra län hade det inte gjort detta i Bohuslän. Det berodde på 

att samarbetet mellan Göteborg och Bohuslän var stort och ansågs inte behöva ett 

länsmuseum där68. Men när det ändrades att museerna bara skulle ta hand om 

Göteborgskommun och inte något utanför på detta vis gjorde det att Bohuslän lämnades 

ensam och därför kom idén om ett länsmuseum igång på 1970-talet69.1979 blev det bestämt 

man skulle starta planeringen för ett länsmuseum, och inte minde än fem år senare var ett nytt 

museum byggt, Bohuslänsmuseum70. Bohusläns länsmuseum är ett av det yngsta i Sverige 

och tillhörde även samarbetet västarvet mellan 2005–2015 fram tills det beslutades att museet 

skulle arbeta självständigt71. Uddevalla museum bytte helt enkelt namn till 

Bohuslänsmuseum.  

Vänersborgs museum är kanske inte ett museum som står ut i mängden av museum som man 

känner till i Västra Götalandsregionen eftersom den står i skuggan av Göteborgs museum, 

Bohusläns länsmuseum, Västergötlands museum och Lödöse museum. Detta kan bero på sin 

start som naturhistoriskt museum. I hela Sverige under 1800-talet saknades det naturhistorisk 

undervisning, och rektorn på elementarläroverket i Vänersborg ville att även deras läroverk 

skulle få tillgång till dubbletterna av naturhistoriska samlingarna som Kungliga Akademin 

hade, något han fick tillåtelse till runt 1850-talet72. Efter denna början fortsatte 

museisamlingen att växa efter en donation på 5000 föremål och även 20-tal arkeologiska 

föremål insåg man 1872 att det var dags att öppna ett museum73. Gåvorna fortsatte att 

strömma in och det var inte bara naturhistoriska föremål utan även geologiska och 

arkeologiska föremål som kom från runt om i världen74.När man byggt ännu än ny byggnad 

bakom det nya läroverket och uteslutet själva staden Vänersborg från museiverksamheten 

eftersom man inte ville att någon annan förutom läroverket skulle vara den som bestämde 

detta var 188675. Man gav de gamla byggnaderna till Vänersborgs stad, men fortfarande dök 

det upp diskussioner om vem var det som skulle äga museet. Det blev Vänersborgs stad men 

att läroverkets styrelse skulle sitta med och bestämma, 1891 öppnade museet för 

allmänheten76.  
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Fornminnesföreningen i Göteborg-Bohuslän startade 1886. Anledning till starten var 

egentligen desamma för de flesta samtida fornminnesföreningar att starta en arkeologisk 

sysselsättning i länet77. Denna föreningen hade stött och tryckt på att Göteborgs museum som 

startade 1861 faktiskt skulle få ha en avdelning som hanterade arkeologi vilket de också 

lyckades med78. 20 december 1861 slog portarna upp till museet i Göteborg, där man 

placerade museet i den gamla byggnaden som tillhört Ostindiska kompaniets hus på grund av 

den historiska betydelse denna haft för Göteborg som stad79.Det som uppskattades med själva 

bygganden var att den hade den ”göteborgska andan” som var det vill säga de fria arbetarnas 

plats och att Göteborgs handelsfrihet kändes i byggnaden80. 

Lödöse museum är ett relativt nytt museum som startade 1965 när man insåg efter att mycket 

arkeologiska fynd hittades, att det behövdes ett museum på plats 81. Historiken kring detta 

museum är lite av ett mysterium, finns inte mycket information kring museet det som finns är 

på deras hemsida. Rune Ekre var en av de första som började jobba på Lödöse museum, han 

jobbade för riksantikvarieämbetet men var anställd via kommunen82. Göteborgs Posten 

startade en insamling för att starta ett museum där Lödöse står idag och tack var den 

insamlingen startade museet.83  

Läser man artikeln Historia, museer och nationalism av Stefan Bohman, beskriver han på ett 

mycket grundligt sätt hur museer har använts för att göra museum till viktiga punkter för att 

bevisa något84. Under århundrande har använt sig politiskt av museum för att påpeka att det är 

vi som kom hit först85. Idag är nationalismen inte lika delaktig i museum som den har varit, 

men likväl har det funnits perioder där Sverige har använts sig av museum och för att bland 

annat bygga en identitet. I boken Publik arkeologi ger Svanberg och Wahlgren bra inblick vad 

betydande arbete museum gör nu, än vad man gjorde för 100 år sedan. De beskriver att från 

början ville man bygga en nation, men nu satsar man på få mer mångfald och mer besökare86. 

Museer idag vill jobba med att bygga ett slags forum för alla oavsett utbildning, klass eller 

pengar87.  

Museernas policy angående fornfynd idag 

Jag har fått svar från samtliga museer Göteborgs stadsmuseum, Lödöse, Bohuslän och 

Västergötlands och alla har svarat mycket snabbt vilket är positivt för min del eftersom det 

har hjälpt mig med att kunna planera besöken på två av dessa museer. 
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Via mailkonversationer mellan Lödöse museum, Göteborgs stadsmuseum, Västergötlands 

museum och Bohusläns museum har det framkommit att alla har haft olika svar angående hur 

de gör med att ta emot fornfynd från lokala samhället. De sköter det helt enkelt på olika sätt, 

vissa har digitaliserade register och vissa har inte det och vissa tar emot enstaka fynd och 

vissa tar emot mer fynd och även fornfynd från andra kommuner.  

Det svaret jag fick från Göteborgs stadsmuseum och då svarade informant ett som jobbar i 

magasinet: 

”Att de tar emot arkeologiska fynd från grävningar men även lösfynd från privatpersoner. Det 

finns även undantag där Stadsmuseet tar emot fynd från fornlämningar utanför kommunen. 

Det mesta fyndmaterialet som finns i Stadsmuseets samlingar har samlats in genom 

utgrävningar och lösfynd under 1900- och 2000-tal.” 

”När det gäller din fråga om en samanställning över antal arkeologiska fynd som kommit till 

museet på 1900-talet så finns det inte en digital samanställning över det ännu. Det går att 

studera fynden i accessionskatalogen/katalogkort/rapporter och delar av dem i vår digitala 

databas.”88  

Svaren på dessa frågorna som ställdes på plats av Informant 1: 

1. Innan museilagen som kom förra året, fanns det skillnad på arkeologiska och 

kulturhistoriska föremål. Enligt Kulturmiljölagen kunde man inte gallra arkeologiska 

föremål utan att Riksantikvarieämbetet godkände. Vid behov av gallring följer museet 

International Council of Museums regler, ännu har inget gallrats i det arkeologiska 

materialet. Dock tar inte museet emot föremål som är inte är konserverade eller i dåligt 

skick att bevarande inte fungerar. 

2. Göteborgs stadsmuseum har löpnande samarbeten med olika typer av föreningar ute i 

samhällen. 

3. Stadsmuseet arbetar kontinuerliga med att tillgängliggöra samlingarna även utanför 

museet, främst genom att göra föremål digitalt tillgängliga i den webbaserade 

föremålsdatabasen Carlotta. Stadsmuseet har en Stadsutvecklingsenhet där arkeologer 

arbetar med den fysiska stadsplaneringen och med bevarade av fornlämningar och 

kulturmiljöer. Det är även en form av förmedling att det finns kulturmiljöer i staden 

till andra myndigheter och privatpersoner. 

4. 247 097 besökare per år. 89 

Svaret jag fick från Västergötlands museum och då svarade antikvarie Ylva Nilsson: 

”Ja vi har stående begäran om fyndfördelning och tar i förekommande fall och efter 

bedömning även emot fynd från privatpersoner. För att få fram en sådan uppgift krävs en 

manuell genom gång av våra skrivna katalogsböcker. En diger arbetsuppgift. Du kan 
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möjligen få tillgång till dem på plats och själv bläddra och räkna. Ca 110 000 

huvudinventarienummer osorterade”90. 

Ställde även frågor på plats då jag även var i magasinet på Västergötlands museum svaren 

var: 

1. Gallring håller vi inte på med här på Västergötlands museum, vi har inte 

resurserna till att göra detta. 

2. Ja, men det var mer under 1980-talet så det är inte lika mycket samarbete som det 

har varit men det finns såklart ett.  

3. Genom Facebook, hemsidan, skolbesök, Varnhem Kata gård, tidningen, föredrag, 

visningar, utställningar och publikationer 

4. Mycket varierande, men uppskattningsvis 5– till 10 per år91. 

Mailkonversation från Bohusläns museum via arkeologen Ingela Lundin: 

1. Ja vi tar emot fynd från arkeologiska utgrävningar inom vårt geografiska 

länsmuseiområde som är landskapet Bohuslän och även delar av det gamla länet 

Göteborgs och Bohuslän. Det betyder att vi även tar emot fynd från enstaka 

kommuner och socknar utanför landskapet Bohuslän. Vi tar emot arkeologiska fynd 

ifrån privatpersoner, om de fynd de vill skänka kompletterar våra befintliga samlingar, 

och är från kända kontexter med en vetenskaplig relevans. 

2. Nej vi har ingen sammanställning av hur mycket arkeologiska fynd som inkommit 

under 1900-talet. Den enda information jag kan ge dig är hur många poster med 

föremål som inkommit efter 1800-talets slut. Men det vanskliga med detta är att 

summan inte ger exakt antal arkeologiska föremål i våra samlingar eftersom en post 

kan innehålla minst ett men också ofta bestå av flera föremål. Ex kan en post med 

”avslag” eller ”övrig slagen flinta” innehålla flera hundra fragment bearbetad flinta…I 

dagsläget är det i alla fall minst 113 000 poster som är registrerade i vår databas där 

förvärvsdatum är mellan år 1900 till idag. Men det verkliga antalet föremål är som du 

säkert förstår är mycket större92! 

3. Vi har en gallringspolicy som följer ICOM:s riktlinjer och innebär att vi inte kan gallra 

föremål utan att först se i vad måtto de kan användas i andra sammanhang inom 

museets verksamheter eller återgå till givaren, alt skänkas/bytas till andra museer 

(eller liknande organisationer) som kan ha nytta av dem. Om föremålet inte passar in i 

dessa förutsättningar och inte har något vetenskapligt värde kan det komma att 

destrueras, men först efter godkännande av museichef/museistyrelsen. Det är verkligen 

inte något vi än så länge har någon större erfarenhet av eller skaffat någon praxis för93. 

Mailkonversation med Sonja Jeffery arkeolog/antikvarie på Lödöse museum: 

                                                           
 

 

90 Ylva Nilsson, antikvarie, Email 2018-02-13 
91 Ylva Nilson, antikvarie, Email 2018-03-17 
92 Ingela Lundin, antikvarie/arkeolog. Email 2018-02-27. 
93 Ingela Lundin. antikvarie/arkeolog Email 2018-04-26 



27 
 
 

”Lödöse Museum har funnits sedan 1965 och det är först då som museet fick en egen 

accession. Då tog man emot både arkeologiska föremål och kulturhistoriska objekt från 

allmänheten. Numera tar vi emot arkeologiskt material som är fynd fördelat till oss, från 

undersökningar i f d Älvsborgs län. Vi tar även emot fynd från privatpersoner, framför allt om 

de är relevanta för vår medeltida profil. Däremot tar vi inte längre emot kulturhistoriskt 

material, utan hänvisar vidare till andra institutioner. En stor del av de föremål som grävts upp 

i Lödöse är nu permanent deponerade på museet, material från undersökningar mellan 1905 – 

1960 från Göteborgs stadsmuseum och från åren 1961 – 1990 från Statens historiska museer. 

Vi har inga kompletta sammanställningar av dessa föremål, eftersom de digitaliseras 

fortlöpande94.Gallring sker oftast i fält.95”. 

Tabell 5: Sammanställning över vad som lämnats in till Göteborgs museum 
 

1930, gåva av 

Herr M. 

Hermansson 

1943, gåva av 

Folkskolläraren 

E.A Blomqvist, 

Tostared 

1945, Gåva av 

Herr. Hensmar, 

Djursholm 

1959, lösfynd 

privatpersoner 

Skivyxor  0 0 7 0 

Skärva 0 2 5 1 

Spets 0 0 2 0 

Kärnor  1 0 6 0 

Spån  5 0 26 0 

Kölskrapa 0 3 0 0 

Kärnyxa 1 5 0 0 

Lihultyxa 0 5 0 0 

Trindyxa 2 1 0 0 

Skrapa 0 1 0 1 

Skivskrapa 1 1 0 0 

Borr 2 0 0 0 

Knacksten 1 0 0 0 

spånskrapa 1 0 0 0 

Pilspets 1 0 0 0 

Lösfynd  0 0 0 1 

Mycket blandat vad som kommit in och det har inte varit samma fynd som kommer lämnas in varje 

gång för den delen heller. Det har dock minskat mycket med inlämning av fynd 1959, dock är dessa 

lösfynd och det står inte om det är gåva eller något sådant.  
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Tabell 6: Sammanställning av tillväxten till Statens Historiska Museum  

Riksantikvariens återberättelser från 1919–1923 Statens Historiska Museum och 

Myntkabinettet 

Årtal Gåvor till Statens historiska museum och Myntkabinettet Totala 

tillväxten 

1919 31 164 

1920 38 202 

1921 64 211 

1922 31 264 

1923 56 310 

Här är vad som kommit in som gåvor till Statens historiska museum, i Riksantikvariernas 

återberättelser står det totalt vad som kommit in till museet och till myntkabinettet vilket gör 

det lite svårt att avgör vad som är vad. Vilken gåva har gått till myntkabinettet och vad har 

gått till museet?  

Fornfyndets fornvårdshistoria 

Att definiera vad ett fornfynd är en viktig del i det arkeologiska arbetet oavsett i vilket forum 

inom arkeologi är det en av de viktigaste sakerna man kan göra. Det finns riktlinjer efter vad 

som egentligen är ett fornfynd som finns både i våra lagar, men även Riksantikvarieämbetet 

har även information om just vad ett fornfynd är. Går man efter kulturmiljölagen säger den att 

ett fornfynd som hittats som är ensamt och inte har en ägare och att fyndet ligger nära en 

fornlämning96. Andra indikationerna på att det man har hittat är ett fornfynd är om fornfyndet 

är äldre än 185097. Ett fornfynd för mig behöver inte vara samma för någon annan det beror 

på hur man definierar vad som just är vad det är. 

I början av 1900-talet hade man lyckats få fram en rätt bra kronologi för nordens forntid, 

vilket hjälpte till att fastställa flera arkeologiska fynd som man var osäkra på eller 

fornlämningar i vilket kronologisk period som de tillhörde99. Omkring 1906 kommer det ett 

förslag om att skapa några ombud som skulle åka runt närmare medborgarna och informera 

om arkeologi, ta emot anmälningar och sprida kunskap100. 1920-talet är en viktig period inom 

det arkeologiska forumet eftersom under denna period går många arkeologer bort eller 

pensioneras som varit stora under 1800-talet vilket ledde till en ny generation arkeologer med 

nya perspektiv på hur arkeologin i Sverige ska se ut i framtiden101. Ombuden som 

diskuterades 1906 skulle ledas av landsantikvarierna när man kommit överens lite senare, 

kring 1930. Det blev senare inskrivit i lagen som kom 1942, då ombuden skulle ta emot 

anmälningar, studera fornfynd som hittats och fornlämningar som hittats, dessa ombud kunde 

vara medlemmar i hembygdsföreningar102. Arkeologin blev ett ämne som började att dyka 
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upp i samhället mer och mer och det hade även blivit ett akademiskt ämne vilket gjorde att 

man nu började diskutera mera lagar och regler för skydd.  

Det som pågår är under den tidiga delen av 1900-talet är att man diskuterar att en ny 

fornminneslag borde sättas i lag, men detta görs inte det förrän 1942, och man vill stärka 

straffen på de som skadat en fornlämning eller ett fornfynd. När väl lagen 1942 kom fanns 

inte begreppet forntid med eftersom man tidigare år diskuterat begreppet och inte ansett detta 

var ett bra begrepp103 .En mycket viktig sak som blir vanligare på 50-talet som upptäcktes 

1946 av en viss Willard F. Libby- var C-14metoden, vilket omvandlade hela arkeologiska 

världen eftersom den kunde hjälpa till med att tidsbestämma fornfynd104. Innan detta hade 

man fått titta på fynd kronologiskt efter den idén som Hans Hildebrand kom på, men Oscar 

Montelius slutförde typologin105. Hur fungerar typologi? Man studerar artefakter/fornfynd och 

jämför dessa med varandra, liknar de varandra är de närmare tidsmässigt, är de helt olika är de 

mycket långt ifrån varandra tidsmässigt106.  

1972 på börjas en utredning som handlar om en förbättring av kulturminnesvården, och även 

nu igen organisera om i vem och vilka som skulle ha ansvaret för detta område. Det 

bestämdes att det skulle delas mellan staten och kommunerna och detta var på grund av att 

man ville göra det lättare att komma med beslut i närområden/lokala områden. 1976 kommer 

även länsstyrelsereformen och det ger länsantikvarien mer ansvar kring den regionen som den 

var i den ansvarade för all kulturminnesvård107. Man kan mer säga att dessa länsantikvarier 

fick ansvar för många områden inom kulturminnesvården då var det även byggfrågor, 

naturfrågor och fastighetsfrågor. Något mer som tillkommer är helt enkelt handläggning av 

kulturminnesfrågor på länsstyrelsen108. 

Vad kan man säga om de årtionden som kommer efter 1970? 1980-talet och 1990-talet följde 

och liknade mycket av 1970-talets tankar kring hur man skulle ta hand om kulturmiljön, och 

att man skulle tänka hela landskapet och hur det påverkade fornlämningar som fanns omkring, 

ordet kulturmiljövård är det nya ordet som dyker upp under 1980-talet109. Det som ändrades i 

kulturminneslagen 1989 var att man tog mycket från den gamla fornminneslagen men man 

gjorde den lite mera rörligare och tillät lite flera typer av fornlämningar få plats i denna lag 

och satte tre nya kriterier för hur det skulle fungera, (ålderdomskriterium att fornlämningen 

ska vara från äldre tider), (funktionskriterium att man har brukat denna lämning) och inte 

minst (övergivenhetskriterium att fornlämningen inte brukas längre)110. Anledning till att man 

satte dessa kriterium från början var att göra fornlämningsbegreppet bredare så att man skulle 

kunna vrida och vända mera på det mer än tidigare111. Det man även kan se på 1980-talet är 
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att pengarna inte går till kulturmiljön vilket skapar lite motstridigheter, och leder till att 

Riksantikvarierna fick börja samarbeta med flera aktörer på olika håll för att komma på nya 

lösningar som skulle hjälpa till eftersom medlen inte var lika mycket längre. Länsstyrelserna 

blir senare 1996 de som tar hand om all typ av kulturmiljö i det länet där de var112. På 2000-

talet börjar ett nytt ord dyka upp, kulturarv.  

Vad händer i början av 2000-talet? Då startar något som kallas Agenda kulturarv det startades 

2001 och fortsatte in på 2004 och det var ett samarbete mellan länsmuseerna, länsstyrelserna 

och riksantikvarieämbetet113. Arbetet som pågick i två år handlade om att göra en granskning 

om kulturmiljöarbetet hade samma arbetssätt för att bevara som det var då i dagens samhälle, 

vilket menas med att hade man ett gammalt sätt att ta hand om kulturminnesvården eller inte? 

Det som kom fram genom detta arbetet var att det fanns organisationer som inte jobbade på 

det sättet som man skulle man följde inte de nya värderingar som fanns vilket gjorde att det 

var något som vissa myndigheter förbättra114. Med detta arbetet gjorde man även en 

undersökning kring vad medborgarna i Västra Götalands län tyckte om kulturarvet, svaren var 

att de flesta tycker att det är viktigt att bevara kulturarv. De var dock lite mera intresserade av 

lokalt kulturarv och ju bättre utbildad och äldre eller om man var en kvinna var det viktigt att 

bevara kulturarvet115.  

Under 2000-talet startades Agenda kulturarv, vilket satsade på ännu mera på medborgarna i 

Sverige och få fram deras åsikter om kulturarvet. Sedan 2014 kom även den nya 

kulturmiljölagen att lägga till och ändra en del, fornfynd, fornlämningar och skeppsvrak som 

är äldre än 1850 blev skyddade medan de som är yngre än det inte räknas som det. De fick 

nya definitioner.  

Samhällsklimatet i ständig förändring:  

Vad kan man säga om samhällets förändring är mycket, det finns otroligt mycket som händer 

i Sverige mellan 1900–2014. Under dessa stora händelser påverkas kulturarvet mer än vad 

man kan ana, och det beror helt och hållet på intresset. Politiska beslut påverkar 

samhällsklimatet mera än vad man kan tro, och det har det gjort inom det arkeologiska 

forumet mycket. Efter både första och andra världskrigen var Sverige lite rörigt eftersom 

mycket hade varit ett stort samarbete mellan Sverige och Tyskland men det tog slut direkt 

efter båda krigen var över. Sigurd Curman avgick som riksantikvarie då hade han varit det 

sedan 1923 till 1946 och hade gjort mycket för att få arkeologin att bli samhällsengagerad116. 

Han hade gjort reformer i de stora organen Vitterhetsakademin, och även stärkt 

riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum och även gjort det möjligt att stärka 

skyddet för kulturminnen och kulturmiljöer som var viktiga117. 
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Vad händer under efterkrigstiden i samhället klimatet och arkeologiska forumet? 

Lagen som kom 1942 gjorde att det nu att man skulle ge information till de som ville starta 

företag att på marken som de i så fall skulle bygga på kunde de bli stora kostnader kring 

arkeologiska undersökningar som behövdes. Det skulle nu kosta att ta bort fornlämningar på 

marker där man ville bygga något. Man försökte även sprida detta runt om i landet eftersom 

detta blev en stor förändring till hur det hade varit innan118.Arkeologiska grävningar 

exploderar och det beror på att nya vägar byggs, bostäder, flygfält och det är jättemånga att 

man har svårt att hantera det119. Det blev mer arbeten för arkeologer och ett nytt sätt att gräva 

på och ett nytt material att arbeta med120.  

Socialdemokraterna styrde ett bra tag mellan 1936–1976 och då under den denna period med 

andra partier, de diskuterade mycket om att ha kulturpolitik och det menas med att man ville 

breda politiken lite överallt inom kulturen. Mitt under brinnande krig beslutas det om en ny 

fornminneslag 1942 av samlingsregeringen. Socialdemokraterna gör om olika organisationer 

som Riksantikvarieämbetet som gör att den blir en större myndighet med mera att göra121. 

Sigrid Curman gjorde mycket arkeologin och samhället, eftersom han hittade på ett sätt som 

gjorde att man kunde samarbeta med det arkeologiska forumet och allmänheten vilket ingen 

hade lyckats med tidigare122. 

Man kan även se en skillnad i vad som det satsas på när man går in på 1960-talet eftersom 

mycket mera pengar hamnar i musik, litteratur, teater och mindre i fornminnen nästan tvärtom 

hur det var i början av1900-talet123. På 60-talet går man in i en omvandling av samhället och 

då hamnar kulturminnesfrågan lite på sidan eftersom det inte fanns någon bra dialog mellan 

regeringen och ämbetet124. Även om dialogen inte var jättebra, gick det igenom viktiga 

reformer en av dessa var organisationen landsantikvarierna blev antikvarier på länsmuseerna, 

dessa blev senare stöd till länsantikvarierna på länsstyrelserna125. 

Fram till 1968 började det faktiskt bli lite skillnader hur arkeologi hanterades, först och främst 

skedde det mer grävningar och all typ av arkeologi satsades på, och 1970 kommer termerna 

som man känner igen kulturmiljövård och kulturvård det är nu hela miljön ska skyddas 

studeras och vårdas126. Men nu var det också viktigt att visa medborgarna mera och att 

gestalta fornlämningar och fornfynd för mer än bara de som faktiskt jobbade med detta, man 

skulle försätta bygga på en identitet för folket och även minska nationalismen i arkeologi. Nu 

när miljön inte var på topp är då kravet ökar på att förbättra miljön för både natur och 

kulturmiljön eftersom även fornfynd och fornlämningar påverkas av miljöförsämringar mer 

                                                           
 

 

118 Björnstad Kulturminnesvård i efterkrigstid-med riksantikvarieämbetet i centrum s48-50 
119 Ibid 52 
120 Baudou, Den nordiska arkeologin- historia och tolkningar s 276 
121 Björnstad Kulturminnesvård i efterkrigstid-med riksantikvarieämbetet i centrum s215 
122 Baudou, Den nordiska arkeologin-historia och tolkningar s276 
123 Björnstad, Kulturminnesvård i efterkrigstid-med riksantikvarieämbetet i centrum s220 
124 Ibid s221 
125 Ibid s238 
126 Baudou, Den nordiska arkeologin-historia och tolkningar s286 



32 
 
 

än vad man trodde då127. Även kritik mot hur man hade under efterkrigstiden tagit hand om 

kulturmiljön och det som bestämdes då hade kunnat förstöra de allra äldsta kulturmiljöerna 

som fanns och även landskapen i naturvinkeln även den hade kunnat förstöras128. Det började 

kosta efter 1942:s fornminneslag för företag som ville ta bort en fornlämning, och detta var 

inte uppskattat bland företagen, mycket kritik kom just mot detta och under 1970 och 1980-

talet dök det upp mycket i motioner och interpellationer. Kritiken var att den helt enkelt 

skapade ekonomiska problem för företagen. Kritiken togs emot, och staten tog en del av 

kostnaderna eftersom intresset för arkeologi inom bebyggelse och samhällsarkeologi hade 

ökat just då 129. Ändå fick även staten kritik emot sig eftersom efter en utredning som gjordes 

1982 som visade att kostnaderna för att ta bort en fornlämning är en del av skyddet, och att 

detta gjorde att mark med fornlämningar på inte användes i lika mycket utsträckning och även 

minskade behovet av att undersöka och ta bort en fornlämning.  Kulturminneslagen som kom 

1988 angavs det några fall där det blev lättnad i kostnader, och man förtydligade detta130. 

Något som blommar ut under 1990-talet är ordet kulturarv, som är som en sammanslagning av 

alla ord som kulturen, kulturmiljö, fornminnen helt enkelt ett bredare ord. Ordet i självt är 

redan brett från början och drar inte bara in kulturarvet inom forumet arkeologi men även 

andra arv som litteratur, musik och mycket mera.  På nittiotalet flyttar många till Sverige från 

andra länder på grund av oroligheter i världsarenan, och diskussioner uppstod om vad svenskt 

kulturarv egentligen var 131. Den debatten är något som jag inte kommer gå djupare in i, det är 

inte poängen med texten, men det betyder inte att man kan förbise den helt eftersom den har 

varit en del av ett samhälle som är i förändring kring vad som politiskt sätt är ett kulturarv. 

Anledningen till att jag tar upp detta är för att den var viktig på det sättet att den drar igång en 

diskussion om hur man skulle ge de som flyttat hit chansen att få vara med och dela på de 

kulturella möjligheterna som fanns då under 1990-talet. Det som även diskuterades var att när 

någon från en annan härkomst kommer hit kommer dem från en annan kultur, hur ska man 

göra att de får ha kvar sin men även får vara med i den svenska kulturen? Kan man slå ihop 

deras kultur med vår kultur132? Det blev en ändring i hur museum skulle använda sig av 

kulturarvet genom man försöka ta vara på allas kulturer och försöka förstå att alla inte har 

samma identitet.133 

Något som alltid har varit på tanken när det kommer till just kulturarvet är att göra det mer 

tillgängligt för medborgarna i Sverige, att det ska vara ett levande arv, och det är något som 

man har satsat på i politiken. Det ska både främja medborgarna men det ska även ha en 

ekonomisk nyckel, som gör att fler ska vilja gå på ett museum eller åka och titta på 
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exempelvis fornlämningar i vikingastaden Birka134. Det ska främja turismen, men även främja 

arbetstillfällen inom detta område och det är genom en kulturpolitik som vara bevarande men 

också vara utveckling, förändring och kritik135. Allt från att det byggs nya museum, informera 

om våra världsarv som finns till att satsa på det som faktiskt är populärt det är också en viktig 

vinkel i vad som ska satsas på. Är det ett resmål som inte har många turister per år och ett 

annat har mer då är det självklart att det läggs mera pengar in på det resmålet som får fler 

besökare. Samtidigt som man har skapat dessa turistmål Visby med Medeltidsveckan 

glömmer man bort vad som egentligen är fornlämningar och andra fornminnen/fornlämningar 

och kulturarv som finns kan hamna i skymundan? 

Kulturpolitiken har gjort mycket för arkeologin både bra och mindre bra under 1900-talet och 

fram till tidigt 2000-tal. Först och främst har staten haft en stor påverkan på den 

samhällsintegrerande arkeologi men även den akademiska arkeologin136. Museum och andra 

myndigheter som varit mycket akademiska från början, är nu mycket närmare samhället 137. 

Som i vågor går intresset för att göra samhället närmare arkeologi och få flera intresserade för 

kulturarvet. Museerna som varit från början rätt vetenskapliga, till att vara de som ha mest 

anknytning till samhället.  

Något som man måste förtydliga är att när 2014 går igång ändras lagen ännu än gång igen, 

och det handlar allt från att lägga till mera information kring vad som gäller skeppsvrak, 

ändrar ålderskriteriet till 1850 på fornlämningar och fornfynd138. Lämningar och skeppsvrak 

som antas var yngre än 1850 hamnar tyvärr utanför lagen139. Mer som ändrades var att 

länsstyrelserna skulle fortsätta med arbetet inom länet, och Riksantikvarieämbetet nu ska se 

över kulturmiljövården över hela landet. Med detta menas med att Riksantikvarieämbetet ska 

hålla koll på länsstyrelserna att de arbetar enligt kulturmiljölagen140.  

Vad vill ska visas med dessa artiklar som är nedan? Det som ska visas är hur bilden av vad ett 

fornfynd är kan vara mycket splittrat men även vad som faktiskt har hittats av privatpersoner i 

Västra Götalands län. Tidningsartiklarna var en stor del av samhällsklimatet förr eftersom de 

var dem som gav ut information till medborgarna. Idag kan man få tag i information om vad 

som händer i Sverige och i världen bara genom ett klick i mobilen.  

Tidningsartiklar finns det gott om genom hela 1900-talet fram till idag, men mycket handlar 

oftast om Gotland, Öland och Stockholmsområdet. När det kommer till Västra Götalands län 

har jag funnit 15 artiklar som var mycket intressanta och kan berätta en del om hur, vad, vart 

och vem som hittade fornfynd. I några av dessa artiklar står det lite mera om de som hittade 

fornfynden och i vissa bara den mest simpla informationen som fanns att nå, och i många 
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artiklar förr skrev de aldrig vem det som hade skrivit själva artikeln tvärtom hur det är idag. 

Många gånger är det vanliga arbetare som utfört en grävning av en vattenledning eller flyttat 

på något och råkat efter det hittat något. En del artiklar tar även upp inlösen, men kommer inte 

i detta arbete att gå in på inlöses frågan utan mera letar efter ett intresse för arkeologi och 

fornfynd. Men först och främst visar artiklarna vem eller vilka det är som faktiskt hittar 

fornfynd. Här kan man även se skillnaden på hur tidningar definierar ordet fornfynd. 

Dessa artiklar nedanför har blivit sammanfattade, många av dem var inte långa utan mindre en 

30ord har försökt sammanfatta dem! 

Äldsta artikeln taget ur Svenska dagbladet den 13 mars 1903; 

Fornfynd i Göteborgs hamn, botten av lilla bommens hamn urholkad ekstam från en farkost 

legat nedbäddad i botten av leran, fyndet gick till Göteborgs museum för inlösen. 

Göteborgs Aftonblad 19 juli 1906; 

Fornfynd i Skövde (nu med 2018 stavning på orten i artikeln var det Shöfte). 

Arbetare som höll på med jordshackting hittade massa ringar och kedjor i guld 7kg vägde det 

totalt, inlöstes till staten 20000kr men fick aldrig sin inlösen. Försening av inlösen, fattiga 

arbetare hoppades på pengar. Inte bra att anmäla fornfynd, för då får du inte något, iaktta 

hembjuds plikten. 

Göteborgs aftonblad 28 juli 1906; 

Svarteborgs kyrka restaurering; Gravkammare hittades när man gjorde om kyrkan, 

balsamerade lik, inga namnplåtar högre militärtjänsteman hittad, 5silver mynt hittade ska 

erbjudas inlösen. 

Göteborgs Aftonblad 20 november 1907-11-20; 

”Fornfynd” 

Fornfynd hittade av lantbrukaren Jonas Larsson på Skaftö – Stenyxa, mejsel, flintyxa, 

offersten. Torebo- depåfynd av sten Klövedal socken. 

Göteborgs Aftonblad-måndagen 19 december 1910 

”Stenåldersfynd” 

Hittat i åker vid Nytorp invid Österby 4 hela och 2 halva flintsågar 1 flintskrapa, arbetad 

flinta. Fynden inköpta av Strömstads museum. 

Göteborgs Dagblad lördagen den 19 september 1919 

”Fornfynd i Strömstadstrakten” 

Kyrkvärden Ludwig Andersson, mellangården Näsinge, skänkt en vacker pilspets av flinta 

hittade vid grävning av åker på gården. Skyddsynglingen Domar Skafte har skänkt två slipade 

stenyxor funna i bredmyren. Två flintsågar hittats i jorden hos hemmansägaren Karl 

Johansson i Röd, Lommalanda.  

Göteborgs Aftonblad lördagen 5 juli 1924 
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”Märkliga fornfynd i Ulricehamn” 

Vid en grävning för man skulle placera en ny byggnadsplan på Dalakvars ägor i Blidsbergs 

socken, påträffades en större forngrav, troligen en gånggrift.  

Svenska dagbladet måndagen den 16 november 1936 

”Intressant fornfynd från 900-talet-Ett 30-tal silverföremål funna på Stångenäset. 

Vid grävning av vattenledning hos hemmansägaren Anders Andersson på stora Ryk på 

Stångenäset stötte arbetarna under dagen på en söndrig täljstensurna och under den massor av 

metallföremål. Fyndet som hittades hade i sig ett stort antal silverföremål, spännen, 

hängsmycken, beslag, ringar silverkedjor och mycket mer. 

Provinstidningen Dalsland fredagen 4 juli 1947 

”Lösfynd från stenåldern i Edsleskog” 

Ett lösfynd från stenåldern 12 cm flintdolk, telefonreparatör fann fyndet vid grävningar i 

Solhem E.T Andersson Åmål. 

Provinstidningen Dalsland fredagen 20 september 1957 

”Fornfynd i Ånimskog och Töse” 

På Hr Johan Johansson fastighet Bolets gård 0:21 i Ånimskog, har landsantikvarien Sven 

Axel Hallbäck i Vänersborg upptäckt 34st skålgropar på en bergsrygg 75 m öster om 

landsvägen. Även från Töse har Hallbäck efter inspektion med anledning av förslaget till en 

ny byggnadsplan till fritidsområde, rapporterat fornfynd på fastigheterna stensättningar 

Frillesätter gård.  

Svenska dagbladet onsdagen 20 april 1966 

”3500-årigt flintfynd utanför Göteborg” 

Fornfynd har gjort i Angered i Göteborg av Ingenjören Gunnar Sparrman överlämnades till 

arkeologiska museet. Depåfyndet består av fyra flintdolkar, fem skedformade skrapor och 

fjorton bearbetade flintskärvor. Detta var det andra fyndet i sitt slag som gjorts i Västsverige 

(TT). 

Dagens nyheter tisdagen 28 juni 1988 

”En koggbotten lägger till” 

Denna tidningsartikel skriven av Claes Strum handlar om att ett ”fornfynd” en kogg hittades 

1970 av en hobbydykare hade då kommit in till Bohuslän museum. Denna kogg är från 1200-

talet, och hittades på Mollön sydsida vid Mollösund141. 
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Dagens nyheter, kultur och nöjen Vittene 26 mars 1996 

”Vikingen borde skrivits sin historia” 

Denna artikeln Vikingen borde skrivits sin historia skriven av Eva Lindgren handlar om den 

stora guldskatten som hittades på Västgötaslätten, och den handlar både om att man diskuterar 

Sveriges vagga stod, men nämner även lite smått om vem det var som hittade guldskatten 

Tapio Lund. Han hittade skatten i trädgården för då 5år sedan och haft en halsring i en 

städskrubb tills den lämnades in142. 

Ulricehamns tidning lördagen 9 juli 2011 

”Stenåldersyxa som hittats i åker kan vara ett unikt fynd” 

Artikeln skriven av Christer Seldevall Stenåldersyxa som hittats i åker kan vara ett unikt fynd, 

handlar om en ordförande i ett historieforum i Västra Götaland som fått en stenyxa i ett 

dödsbo för då 5år sedan. Denna ordföranden såg inget intressant med yxan, men efter någon 

på Facebook skrivit att den var lite unik började denne se att den var det143.  

Västgötabladet måndagen 9 oktober 2017 

”Båtyxa från bondestenåldern- Ingalis visar fyndet som Konrad gjorde på en åker”- 

Thomas Gustafsson  

Artikeln skriven av Thomas Gustafsson, Båtyxa från bondestenåldern- Ingalis visar fyndet 

som Konrad gjorde på en åker handlar om båtyxa som Ingalis har fått en gammalvän Konrad 

som var en mycket speciell yxa. Flera museer omkring området vid 1956 försökte få ta i yxan 

från Konrad genom att ge honom massor med erbjudanden som att gå gratis på alla museer 

runt om i hela Sverige hela sitt liv. Konrad tackade nej eftersom han inte fann museum 

intressant, den har nu gått i arv till Ingalis som lovade Konrad att den ska gå i arv144. 
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Vad vinner och vad försvinner av kulturarvet? 

Det man vet är att när det kommer till lagar och regler har det nästan alltid funnits anledningar 

till att vi ska ta hand och vårda vårt kulturarv, myndigheterna som bestämmer tycker det är 

viktigt att vi ska ta vara på kulturarvet för nästa generationer som kommer145. Men däremot 

har det inte alltid på det viset från medborgarnas sida, eftersom i många fall kan faktiskt en 

fornlämning eller ett kulturmärke vara i vägen för modernisering eller för nya byggnader att 

träda fram.146 

Frågan som man måste ställa sig är det verkligen bra att alla har olika sätt att gallra på eller 

inget alls? Men vad hade hänt om alla hade haft samma sätt att gallra? Hade det verkligen 

fungerat eftersom alla museer idag inte fungerar på samma sätt heller och eftersom de styrs på 

olika sätt. Viktiga frågor att ställa och några som man kan fundera på länge eftersom det är 

något som går att vrida och vända på. Även en till fråga som dykt upp är varför gallrar vi och 

vad ger det till det arkeologiska forumet? 

Kravet att man ska ta vara på kulturarvet till nästa generationer har med en stor del att göra 

med klimatförändringarna som pågår och kommer att fortsätta. Men det beror också på att 

Sverige har fått en identitet att där det är viktigt att bevara och det har varit så hela 1900-talet 

och kommer troligen vara framtiden med. Men vad är det som ska vinna och försvinna av det 

kulturarvet som vi har, eftersom man allt för ofta nu för tiden hör om att alla magasin är fulla 

och då gäller det de flesta magasin att de stiger över öronen på museer och även arkeologiska 

företag med fornfynd. Det som skrämde en del av både arkeologer och människorna inom 

kulturarvssektorn och även medborgarna utanför var artikeln Fynd från järnåldern går till 

metallåtervinningen skriven av Ola Wong augusti 2017, där han anklagade arkeologer att 

slänga fornfynd147. Att ett ämne kan uppröra många som det gjorde kan man tycka är ett 

tecken på att det behövs diskuteras om mera vilket det har gjorts efteråt. 

Men hur fungerar det med gallring på museum? 2017 kommer det ut en skrift vid namn God 

samlingsförvaltning – stöd för museer i gallringsprocessen skriven av Riksantikvarieämbetet 

som handlar om hur ett museum ska gå tillväga och hur olika museum har olika sätt att gallra 

på148. Dock måste man påpeka att denna text följer riktlinjerna som ICOM har lagt ut, och 

eftersom några av Västra Götalands län följer dessa kommer jag nämna detta. Idag följer 

många museum riktlinjer som kommer från denna organisation ICOM vilket menas med 

International council of museums. Det är en internationell organisation som hjälper till med 

att utveckla museum i Sverige inte alla museer i Sverige dock, det finns några som inte är 

med. Denna internationella organisation hjälper till att utveckla då museum både i Sverige 

men även länder runt om i världen149. 

                                                           
 

 

145 Zachrisson, Antikvariernas och andras landskap s13 
146 Ibid s13 
147 Wong, Fynd från järnåldern går till metallåtervinningen; https://www.svd.se/fynd-fran-jarnaldern-gar-till-

metallatervinningen 
148 Riksantikvarieämbetet, Samla museum s5 
149 http://icomsweden.se/om-icom/ 

https://www.svd.se/fynd-fran-jarnaldern-gar-till-metallatervinningen
https://www.svd.se/fynd-fran-jarnaldern-gar-till-metallatervinningen
http://icomsweden.se/om-icom/
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Först och främst kan det finnas olika anledningar till att en gallringsprocess på ett museum 

börjar, det kan handla om att ett museum ska ha en ny typ av utställning och ska bara fokusera 

på ett ämne150. Det andra kan ha med att ett föremål kanske är sönder, eller att det finns för 

mycket av ett föremål. Museum gallrar inte bara i de förhistoriska delarna utan även i de 

kulturhistoriska delarna. När man ska gallra bort ett fynd granskar man först och främst om en 

annan institution på ett annat museum vill ta emot objektet eller kanske något museum vill 

låna det eftersom det passar bättre in i en utställning som de ska ha151. 

När det kommer till de museer i denna undersökning som har blivit utvalda, Göteborgs 

stadsmuseum, Lödöse museum, Bohuslän museum och Västergötlands museum, har de alla 

olika sätt att gallra. Två av dessa museum är medlemmar i ICOM och följer deras riktlinjer 

samt även Sveriges lag. Ett av dessa gallrar i fält och ett annat gallrar inte alls. 

Mycket av fornfynden som kommit in har hamnat där av olika anledningar, en del donationer, 

gåvor och i vissa fall även testamenterat har gått till museum. Andra fornfynd som har 

kommit in till museum har varit inköpta, lämnats in av privatpersoner eller framkommit under 

utgrävningar.  

Efter att ha samtalat med museerna som blev utvalda för detta arbete, pågår det en 

gallringsprocess på ett sätt redan eftersom de väljer vilka föremål som får komma in till 

museet eller inte. Men när det kommer till Bohusläns museum och Göteborgs stadsmuseum 

följs ICOM riktlinjer när det kommer, till gallring men båda påpekar att gallring nästan aldrig 

används vilket ger en liten insyn om hur mycket som gallras på deras museum. När det 

kommer till Lödöse museum gallrar de oftast i fältet och det menas med att när man är i själva 

utgrävningsprocessen som man gallrar, vad som gäller kring reglerna där vet bara de och inget 

som kommer diskuteras vidare i denna studie. Västergötlands museum står ut lite eftersom de 

inte gallrar på sitt museum, och då gäller det arkeologiska delen. När det gäller de 

kulturhistoriska föremålen däremot är det svårt att svara på men Västergötlands museum 

gallrar inget varken i kulturhistoriskt eller arkeologiskt. 

Museerna har även olika typer av fyndfördelningar och även detta kan vara en påverkade 

faktor på hur och vad man tar in och om det gallras eller inte.  

Vad ska väljas bort för framtida generationerna att få se, är de fornfynden som är populära 

eller kommer det finnas alls att få se och röra? Nu 2018 kanske det inte gallras mycket men 

hur ser det ut om 10 eller 20år? Vad finns kvar och vad har försvunnit av fornfynden som 

finns i magasinen men även de som gallras i fält? 

                                                           
 

 

150 Riksantikvarieämbetet, Samla museum s7 
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Diskussion: 

I denna del ska svaren som blev av resultatet diskuteras och slutsatser för varje fråga drogs, 

frågorna diskuterades enligt rätt ordning, det kommer att diskuteras vad svaren egentligen har 

gett och vad det blev för typ av resultat har det gett något eller inget alls? 

Fråga 1. Vad har hembygdsföreningarna haft för syn på fornfynd under 1900-talet och hur är 

den idag? 

Här nedanför har fyra tabeller gjorts för att visa och svaren på fråga ett, det var inte lätt att 

göra tabeller av alla svar. Men tittar man närmare på själva tabellerna visar de på en faktiskt 

förändrad syn på just fornfynd idag, men den pekar även ut att synen har förändrats i vissa av 

dessa hembygdsföreningar under 1900-talet. Den inte är samma som den var när vissa av 

hembygdsföreningarnas årsböcker skrevs och det är ett tecken på att något har ändrats. 

Nedanför tabellen diskuteras hembygdsföreningarnas syn och varför det ser ut som det gör.  

Tabell 7: Tabellerna ett och tvås svar från hembygdsföreningar.  

Hembygdsföreningar Solberga hembygdsförening Sexdrega hembygdsförening 

1. Har ni alltid haft ett 

intresse på eran 

hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte varför? 

Nej vi har inte ett stort intresse för 

arkeologi i vår förening. 

Arkeologi i vår förening är inte av så 

stort intresse, det som hittats 

arkeologiskt är en urholkad trästock. 

2. Tycker ni på föreningen 

att det är viktigt att ta till 

vara på kulturmiljön i eran 

förening? Varför? 

Ja det är mycket viktigt! Viktigt att veta sin historia 

3. Har ni något samarbete 

med museer? 

Vi har ett eget museum som vi, 

satsar på! 

Vi har ett eget museum som det satsas 

på. Även en byggnad från 1600-talet. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Inget som hade lagts mycket tid på, 

får ändå inte ha kvar den. 

Intressant! 

5. Den senaste tiden har det 

dykt upp mycket frågor 

kring gallring (Att man 

slänger i återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd min 

fråga till er är vad tycker ni 

om detta? 

Inget som vi har diskuterat så kan 

inte kommentera på det. 

Går inte att göra så mycket åt något som 

redan har slängts. 

6. Känner ni till lagen och 

reglerna kring 

fornlämningar och fornfynd? 

Den känner vi till. Inte riktigt i detalj! 

7. Vad är fornfynd för er? Yxa, pengar och mycket mera. Fråga ej ställd 
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Hembygdsföreningar Öxabäck hembygdsförening Härlanda-Bjärka hembygdsförening 

1. Har ni alltid haft ett 

intresse på eran 

hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte varför? 

Arkeologi ligger högt på listan av 

intresse, samtidigt tar vi hand om en 

gammal såg och kvarn och intresset 

har alltid varit stort. 

Det är både och i vår förening om 

intresset för arkeologi, vi har en 

hällkista på gården. 

2. Tycker ni på föreningen 

att det är viktigt att ta till 

vara på kulturmiljön i eran 

förening? Varför? 

Varför? Det är viktigt att ta vara 

intressen! 

Viktigt att bevara, alltid! 

3. Har ni något samarbete 

med museer? 

Borås museum, sedan har vi en 

sockenstuga. 

Samarbetar med Västergötlands 

museum, vi firade nyss 70år jubileum 

med museet. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Mycket intressant, det som hittats 

runt i socken är delar av en gammal 

kyrkklocka och mycket flinta. 

Vore mycket intressant! 

5. Den senaste tiden har det 

dykt upp mycket frågor 

kring gallring (Att man 

slänger i återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd min 

fråga till er är vad tycker ni 

om detta? 

Man ska absolut inte slänga vad 

som helst! 

Ta reda på vad som ska slängas, inte 

bara slänga direkt! 

6. Känner ni till lagen och 

reglerna kring 

fornlämningar och 

fornfynd? 

Rent inte, men en del! Nej, inte riktigt du har inte möjligtvis 

några broschyrer? 

7. Vad är fornfynd för er? Fråga ej ställd Fråga ej ställd 

 

 

Något som slog till som en glödlampa var när en av telefonintervjuerna pågick var att, den 

som svarade på frågorna var den ända av de åtta hembygdsföreningar som nämnde att det var 

viktigt att engagera ungdomar152. Alla samtliga nämnde att det var viktigt, för de 

efterkommande att veta sin historia vilket är viktigt i sig självt. Men vilka efterkommande 

menade dessa ordförandena? För om det är något som är viktigt att engagera är det ungdomar 

                                                           
 

 

152 Svar från tabell fyra och åtta 
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eftersom det är dem som kommer att egentligen avgöra vad som kommer att kommas ihåg 

eller inte. Om man inte engagerar ungdomar att de ska veta vad arkeologi, kulturhistoria eller 

kulturmiljö är då är det inte konstigt att saker glöms bort. Vill påpeka att kulturhistoria och 

kunskapen om sin egna socken kommer nog alltid finnas, så länge som det är någon drivande 

kraft bakom den och än ser det inte ut som att intresset för den skulle helt plötsligt minska. 

Björn Nilsson och Håkan Karlsson i sin bok Arkeologins publika relation- en kritisk 

rannsakning diskuterar mycket intensivt hur det har blivit en klyfta mellan samhället och 

arkeologin. De pekar på att det har blivit en sådan stor klyfta att det börjar likna hur det 

fungerade på 1600-talet med antikvarierna då, men som de även påpekar att antikvarierna då 

ville ha det på det sättet det är inte något som man vill idag153. Boken som Björn Nilsson och 

Håkan Karlsson skrev 2001 har fortfarande på ett sätt rätt i sina resonemang. Eftersom 

intresset hos hembygdsföreningarna är olika och det spelar ingen roll hur 

hembygdsföreningarna ligger geografiskt nära eller långt ifrån varandra de har alla olika 

intressen för vad som ska bevaras. Det verkar även som att intresset kan ha varit större förut i 

vissa av dessa hembygdsföreningar om man jämför deras årsböcker med hur det ser ut idag. 

Kan grunden till att en förändrad syn på arkeologi och fornfynd beror på att man tog bort 

ombudsmannasystemet på 1970-talet?154 Det fungerade på det viset att den som var 

intresserad eller hade kunskap om forntid och arkeologi kunde gå runt i socknar och ta reda på 

vad som egentligen fanns där och rapportera in det till länsantikvarien. Ett mycket bra sätt att 

få vardagliga personer som var intresserad in i det arkeologiska forumet, man fick med 

samhället mera i arkeologin med det systemet. 

I boken Den nordiska arkeologin- historia och tolkningar skriven av Evert Baudou 2004 

nämner också han att det börjar att finnas en klyfta mellan den akademiska arkeologin och 

den samhällsintergreade arkeologin även om han kanske inte pekar på om det är en bra sak 

eller dålig sak är detta även något som han även såg och då han skriver om en klyfta155.  Läser 

man Håkan Karlssons och Anders Gustafssons Kulturarv som samhällsdialog år 2006 

diskuterar de vidare på just detta att det finns en klyfta som man är mycket väl medveten om i 

det arkeologiska forumet men att man inte gör något åt det156. Är detta det som gör att 

intresset för just arkeologi och fornfynd inte är brett att man vet om ett minskat intresse men 

man gör inget åt det? För det nationella hembygdsförbundet var det en hög prioritering att ha 

intresse för arkeologin och kulturmiljön. Enligt förbundet var det en viktig angelägenhet då är 

frågan är om de har koll på hur det egentligen är runt om i landet i hembygdsföreningar kring 

just detta? 

Ordet fornfynd har också en mycket bred definition det märktes av när telefonintervjuerna 

skedde. Jämför man de alla hembygdsföreningarna som fick frågan hade de rätt att det är 

något som är gammalt men hur gammalt ett fornfynd kan vara och vad för typ av värde det 

var något som en delad åsikt på. Studerar man alla svaren sammanlagt var det något som var 

                                                           
 

 

153 Karlsson, Nilsson, Arkeologins publika relation-en kritisk rannsakning s18 
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gammalt något som man inte kunde hitta överallt men det kunde vara lite vad som helst. För 

det var ingen av dessa föreningar som prickade rätt som är den definitionen som är rätt enligt 

lag. Det kanske inte heller är konstigt att det är på det viset. Det kan bero på att man kanske 

har satsat på att lära de som är inom det arkeologiska forumet men inte de som är utanför. Ett 

fynd som har ett bevaringsvärde, var det en förening som nämnde det är även det ett rätt 

förvirrat svar. Det beror på att det kan vara vad som helst bara det är något som man anser 

behövs ta varas på. Det kan vara en gammal bibel från 1800 till en båtyxa, något som någon 

eller flera anser att det har ett högt värde och borde värderas. 

Tabell 8:  Tabellerna tre och fyras svar från hembygdsföreningar  

Hembygdsföreningar Edsleskogs hembygdsförening Mollösunds förening 

1. Har ni alltid haft ett intresse 

på eran hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte varför? 

Nej vi har inte ett stort intresse för 

arkeologi i föreningen. 

Ja, det har vi en av grundpelarna i 

föreningen. 

2. Tycker ni på föreningen att 

det är viktigt att ta till vara på 

kulturmiljön i eran förening? 

Varför? 

Viktigt! För att efterkommande ska 

veta sin historia. 

Ja, det viktigt för att förstå sin 

bakgrund, sprida kunskap, för att förstå 

samtiden måste man förstå dåtiden. 

3. Har ni något samarbete med 

museer? 
Ja, ett samarbete med Åmåls museum 

och närliggande i området. 

Vi äger 4st museum som vi tar hand 

om. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Fråga ej ställd. Frågan ej ställd. 

5. Den senaste tiden har det 

dykt upp mycket frågor kring 

gallring (Att man slänger i 

återvinningen) av arkeologiska 

fornfynd min fråga till er är 

vad tycker ni om detta? 

Fråga ej ställd. Inte så bra, man måste dokumentera och 

titta på fynden och betydelsen för 

bygden. 

6. Känner ni till lagen och 

reglerna kring fornlämningar 

och fornfynd? 

Ja, någorlunda! Det tror jag! 

7. Vad är fornfynd för er? Äldre än vad vi håller på med och vad 

som hittats. 

Låter som det är äldre än 100 år. 

8. Har ni någon inom er 

förening som jobbar med 

arkeologi? 

Nej, ingen som jobbar med arkeologi, 

men en historiker. 

Ja, vi har en grupp på Mollön som 

håller utgrävningar där! 
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Hembygdsföreningar Stångenäs hembygdsförening Svarteborgs hembygdsförening 

1. Har ni alltid haft ett intresse 

på eran hembygdsförening för 

arkeologi? Om inte varför? 

Arkeologi? Okej, ja det har vi ett 

stort intresse för, vi har stenyxor i 

magasinet och hällristningar inte 

långt härifrån! 

Ja det har vi, står i våra stadgar inom 

föreningen och intresse har alltid 

funnits. 

2. Tycker ni på föreningen att 

det är viktigt att ta till vara på 

kulturmiljön i eran förening? 

Varför? 

Det är därför vi finns till annars 

försvinner det man måste hålla igång 

det och engagera ungdomar om det. 

Absolut, och det står också i våra 

stadgar, samt att det ska finnas något 

för efterkommande att berättas för. De 

ska kunna veta varför det har blivit 

som det är. 

3. Har ni något samarbete 

med museer? 
Ja, både och Bohusläns 

hembygdsförbund och Bohusläns 

museum. 

Nej, inget större samarbete. 

4. När det dyker upp ett 

fornfynd i en trädgård hos 

någon i eran förening vad 

känner ni då? 

Frågan ej ställd. Frågan ej ställd. 

5. Den senaste tiden har det 

dykt upp mycket frågor kring 

gallring (Att man slänger i 

återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd min 

fråga till er är vad tycker ni 

om detta? 

Vi får mycket skänkt, dubbletter av 

saker och vad ska vi göra med 

dessa? Vi är lite osäkra på vad vi ska 

göra med dessa. 

Det beror på, vilket värde det finns på 

fyndet eller inte. 

6.Känner ni till lagen och 

reglerna kring fornlämningar 

och fornfynd? 

Känner vi till! Lite, inte så himla insatt. 

7.Vad är fornfynd för er? Allt gammalt, som inte finns i hus. Det är ett fynd som har ett 

bevaringsvärde. 

8.Har ni någon inom er 

förening som jobbar med 

arkeologi? 

Nej det har vi inte, en medlem 

jobbar i Tanum. 

Nej ingen som jobbar med arkeologi. 

Tre av dessa föreningar påpekar att intresset kanske inte är jättestort eller att det finns men 

kanske inte jättestort intresse för arkeologi. Studerar man två av dessas årsböcker ser man att 

intresset har minskat eftersom då när böckerna skrev var nog intresset högre. Det som även är 

intressant att en av dessa föreningar inte visste vad ordet arkeologi betydde, men efter 

förklaring kunde den föreningen direkt påpeka fornfynd och lämningar i närheten av 
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föreningen. Är ordet arkeologi ett ord som inte alla förstår sig på? Är det ett ord som kanske 

hade behövt en ny definition? Vad kan det bero på att denna förening blev osäker när det 

ordet kom upp i intervjufrågorna? Mycket intressant svar, har arkeologin tagit ett sådant stort 

steg ifrån den publika relationen att man inte längre vet vad det betyder längre? Vad kan man 

göra för att förbättra och förklara fram det till den medborgarna bättre? Det är trots allt fem av 

åtta hembygdsföreningar som har ett stort intresse för arkeologi och fornfynd och det verkar 

som de har haft ett stort intresse hela tiden som de har existerat. Det ger en inblick att det 

kanske inte är en jättestor klyfta än men att den kan bli större och därför borde man stoppa 

denna trend från att fortsätta mot en ännu större klyfta mellan medborgarna och det 

arkeologiska forumet. 

1900-talet för hembygdsföreningar när man jämför med synen har varit ett stort intresse för 

arkeologi och fornfynd, men någon gång på 1990-talet börjar det vända åt ett annat håll och 

det har det gjort fram tills nu 2018. Även om klyftan inte är stor kan den bli det om man inte 

gör något åt detta. Studerar man svaren från Sexdrega och Öxabäck två hembygdsföreningar 

som har två olika intressen men geografiskt ligger de inte långt ifrån varandra frågan är hur 

kan det blivit på detta vis157? Beror det på att de som sitter för tillfället i föreningen inte har ett 

intresse eller bara helt enkelt valt att satsa på kulturhistoriska byggnader istället? Eller är det 

att man genuint inte har ett intresse för arkeologi där längre? Frågor som man kan ställa och 

diskutera vidare och det vore intressant att gå in mera i djupet på denna fråga, denna 

uppsatsen är till för att ge en liten inblick hur det ser ut och vad som kan ha påverkats, detta är 

något som hade behövts studera mer ingående in i. Skulle nog även peka på att det förändrad 

syn kan beror på vad som har hittats i den socknen där föreningarna är. Är det inte mycket 

som har hittats är det nog inte intressant med arkeologi eftersom man inte hittat något där. 

Fråga 2 På vilket sätt har samhällsklimatet påverkat synen på arkeologiska fornfynd och 

kulturhistoriska fynd? 

När det kommer till kulturhistoriska fynd och lämningar har hembygdsföreningarna och 

förbundet från början velat bevara detta sedan från början och på det sättet har det varit fram 

tills idag. Att bevara kulturbyggnader och deras socknar från det nya industrisamhället var 

anledningen till att hembygdsrörelsen började och har den fortsatt men även riktat in sig på 

arkeologi. Samhällsklimatet har inte påverkat synen hos hembygdsföreningarna kring 

kulturhistoriska fynd och det beror på att det alltid har varit deras intresse och anledningen till 

att de startade och de har inte bytt väg när det kommer till det kulturhistoriska. 

Att de gamla akademiska arkeologerna försvinner på 1920-talet ger den nya mer 

samhällsintregerade arkeologin ett intro och när väl fornminneslagen 1942 kommer blir det 

mera mot samhället än det akademiska158. Ombuden som gör att vanligt folk som har kunskap 

kan sprida och sprider information till det lokala samhället är en viktig del i att få intresset att 

öka. Detta betyder att medborgarna ska få vara mer delaktiga i och komma närmare 
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arkeologin än tidigare159. En viktig person som gör det möjligt för medborgare Sigurd 

Curman. Att ämnet arkeologi blir mer samhällsintegrerat är en av anledningarna till att 

intresset för arkeologi någonstans finns lite överallt och inte stannar inom de akademiska 

kretsarna160. Tidningsartiklarna i sig berättar om medborgare som faktiskt hittat och vissa 

gånger skänkt föremål till museum runt om Västra Götaland län som kan tala om ett intresse 

för att någon tar hand om fornfynden bättre än de själva. När du tar upp en tidning och byter 

till nästa blad och läser rubrikerna är det som gör att man fångas in i en artikel eller inte. Är 

det en rubrik som står ut i mängden är det den man väljer att läsa vidare i. Tidningsartiklarna 

är en del av samhällsklimatet och detta är en av de största påverkade faktorn till att intresset 

ökar eller minskar. Tidningarna väljer även ut efter vad de själva även tycker är intressant att 

sprida och gör därför en medveten spridning eller inte av en viss typ av ”fornlämning eller 

”fornfynd”161. De hjälper till med att ge till medborgarna en syn som inte är rätt runt om i 

Sverige att en stensättning lika gärna kan vara ett fornfynd som en båtyxa är. Det var inte på 

det viset heller att det var ett årtal under 1900-talet där rubriker och beskrivning fel utan det 

fortsätter ända in på 2000-talet. 

Från 1942 och till det nya sekelskiftet kunde man uppfatta att arkeologin lämnar det 

akademiska och mer mot ett mer samhällsarkeologiskt samhälle. Men det ändrar sig när man 

väl bestämmer på 1970-talet att ta bort ombudsmannasystemet som nu funnits i över 30 år162. 

Att man väljer att göra detta politiska beslut, kan vara en bidragande faktor till att intresset för 

arkeologi och kulturmiljö långsamt minskar. Eftersom man väljer nu att lägga allt ansvar på 

människor som jobbar som arkeologer som har det som vanligt jobb och tar inte längre emot 

samma typ av hjälp från medborgarna som tidigare. Men även att man stärker lagarna kring 

fornlämningar och fornfynd att man väljer att skydda dem mera än vad man gjort tidigare kan 

också vara en bidragande faktor till en förändrad syn på arkeologi och fornfynden. 

Några museer i Västra Götalands län tar fart under 1800-talet och några under 1900-talet och 

de startar på grund ut av ett samhällsklimat som är intresserat av forntid och historia. 

Allt som lämnas in till museum kunde vara porslin, farfars gamla stolar till arkeologiska 

fornfynd, vilket märktes i Västergötlands museum historia och Vänersborgs museum163. De 

första museerna i Västra Götalands län var Västergötlands museum, Vänersborgs museum 

och Göteborgs museum och alla dessa hade medborgarna som efterfrågade ett museum. 

Bohusläns kommer senare på 1900-talet och även där ser man intresse från 

hembygdsföreningar och även andra medborgare som tyckte det var viktigt att landskapet 

Bohuslän skulle ha ett museum. En intresserad syn hos medborgarna runt om i Västra 

Götalands län av att museum ska finnas till alla medborgare för att kunna se arvet. Lödöses 

museums grundade hade med riksantikvarieämbetet att göra och även medborgare där. Vad 

har museum för betydelse för synen är en fråga som man kan vända och vrida på hur mycket 
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som helst, men när det kommer till denna undersökning har svaret blivit att en identitet att 

bevara är viktigt oavsett om det är kulturhistoriskt eller förhistoriskt och därför har Sverige 

museum. Idag finns det många flera typer av museum som bevarar allt från konst, gitarrer, 

flygplan till mycket mer eftersom bevaring är viktigt. När det kommer till policys angående 

fornfynd som hittats av privatpersoner idag fungerar det att de flesta museum tar in fornfynd 

som är viktiga att ta in. Man kan säga att museum har gått till att bli ett centrum för lärande en 

plats som sprider kunskap till samhället, för att få medborgarna att bli intresserade164. 

En hembygdsförening som jag samtalade med sa att ”hade en stenyxa dykt upp hos dem hade 

de inte fått behålla den ändå”165 .Det visar på att en pessimism kring just fornfynd och vad 

som gäller vid hittade av dem. Varför visar det på en pessimism? Det visar på att det finns en 

osäkerhet vad som gäller kring hittandet av fornfynd och vad som händer med fynden när man 

har anmält in dessa. Det visar även på en osäkerhet när det kommer till arkeologer, för det 

känns inte som att man litar dem. Vad är det som gör att man inte litar på arkeologer? Vad har 

hänt i samhällsklimatet som har lett till in på denna vägen? Kan det bero på att det blir 

kostnader för privatpersoner eller företag om man upptäcker en fornlämning på sin tomt som 

man vill ta bort? Pessimismen kring arkeologer och hur de jobbar hade varit ett intressant 

ämne att fortsätta på eftersom det är något som finns och behöver vidare undersökas. 

Även viktigt att nämna var att den arkeologiska teorin i detta arbetet har följt den kritiska 

teorin där man anser att politiken är en del av samhället och arkeologin. I vissa gånger små 

och stora mängder. Oavsett vad som händer arkeologiskt påverkas det många gånger av att 

politiken är där. 

2000-talet samhällsklimat hjälps av Agenda kulturarv där man försöker ta reda på vad 

medborgarna har för syn på vad som är viktigt att bevara166. Vågor i både politik och 

fornvård, om ett intresse att göra samhället mera en del av det arkeologiska forumet, samtidigt 

som det går i vågor i hembygdsföreningarna med intresset för fornfynd och fornlämningar. 

Fråga 3 Vad för typer av arkeologiska fynd har Göteborgs museum fått in under vissa 

årtionden under 1900-talet? Resultatet av denna fråga blev att det har kommit in en hel del, 

mycket genom gåvor, donationer, testamenterat eller arv till museum runt om i Västra 

Götalands län och Göteborgs stadsmuseum är det lika dant. Det som även tittades på om det 

hade köpts in fornfynd vilket det även gjorts det med, då även från privatpersoner, auktioner 

eller att ett annat museum vill byta. 

Denna tabell 10 visar på vad som har kommit in av privatpersoner under vissa årtionden under 

1900-talet till Göteborgs museum. Vissa av dessa gåvor har kommit med mycket mer än vad 

som visas här, detta är bara ett litet exempel på vad som kommit in, det finns mycket mera att 

titta på. Denna tabell visar på att även efter lagen som kommer 1942 att det fortsätter komma 

in fornfynd till Göteborgs stadsmuseum. Mitt under andra världskriget har det även kommit in 

en del fynd. Även om det inte är hembygdsföreningar som lämnat in dessa fynd, talar de för 
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att det lokala samhället har lämnat in trots att aspekter kan ha påverkat. Dessa personer kan ha 

varit med i hembygdsföreningar, det är dock svårt att veta. Man kan även dra slutsatser att 

exempelvis folkskolläraren möjligtvis kan ha varit en del av ombudsystemet, och undersöka 

varför just dessa fynd har blivit inlämnade. De fynden som folkskolläraren lämnat in är olika 

typer av fornfynd i form av yxor och andra men inte lika mycket som yxor, man kan även dra 

en slutsats att det är det denne person känt i igen när den har gått runt och letat fornfynd i 

Tostaredsocknen. Vad skulle en privatperson eller en hembygdsförening känna igen när de 

råkar på ett fornfynd eller för den delen en fornlämning? Man kan dra de slutsatserna om det 

är någon som är lite mera kunnig inom arkeologi att de då skulle veta skillnader på 

fornlämningar eller fornfynd men någon som inte är det? Det är nog enklare i viss mån att 

känna igen ett fornfynd som är enklare att se exempel skulle kunna vara redskap. För en 

hembygdsförening kanske avslag är vanlig sten men ett redskap är lite enklare kanske att 

ifrågasätta vad det är? 

Tabell: 9 

Dessa fynd har lämnats in som gåva eller lösfynd till Göteborgs stadsmuseum och alla är 

slumpmässigt utvalda. 
 

1930, gåva av 
Herr M. 
Hermansson 

1943, gåva av 
Folkskolläraren 
E.A Blomqvist, 
Tostared 

1945, Gåva av 
Herr. Hensmar, 
Djurholm 

1959, lösfynd 
privatpersoner 

Skivyxor  0 0 7 0 

Skärva 0 2 5 1 

Spets 0 0 2 0 

Kärnor  1 0 6 0 

Spån  5 0 26 0 

Kölskrapa 0 3 0 0 

Kärnyxa 1 5 0 0 

Lihultyxa 0 5 0 0 

Trindyxa 2 1 0 0 

Skrapa 0 1 0 1 

Skivskrapa 1 1 0 0 

Borr 2 0 0 0 

Knacksten 1 0 0 0 

Spånskrapa 1 0 0 0 

Pilspets 1 0 0 0 

Lösfynd  0 0 0 1 

 
167Urvalet för denna tabellen var att studera vad hembygdsföreningar lämnat in till 

Göteborgsstads museum, eftersom de är centrum för denna studien. Men istället valdes 
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privatpersoners inlämning istället eftersom det inte stod i katalogerna om de var ifrån 

hembygdsföreningar. 15 fornfynd i gåva 1930 innan fornminneslagen 1942 när väl lagen gått 

igenom kommer det in 1943 18 fornfynd. 1945 kommer det in 26 spån till museet som en 

gåva vilket är rätt intressant är spån något som en som inte har mycket kunskap om fornfynd 

lämna in detta? Kan det vara någon som hade mycket kunskap eller skickat dit någon att 

studera det som hittats och sedan lämnat in de som gåva till museet? När man går vidare in på 

1959 är det inte längre utan lösfynd som hittats av privatpersoner, det stod inte heller specifik 

vem som lämnat in det för den delen heller. Men det har minskat kraftigt med inlämnade av 

fornfynd till museet av privatpersoner inte alls i samma mängd som 1945. 

Det är svårt egentligen att göra en jämförelse med det som totalt har kommit in till Statens 

historiska museum och med bara dessa inlämningar från Göteborgsstads museum. Det är svårt 

eftersom Statens historiska museum är ett av de största och har alltid varit det och ett centralt 

museum för hela Sverige. Göteborgsstads museum har bara hanterat Västra Götalands län och 

Bohuslän och ibland tagit in fynd från andra kommuner men inte samma mängd som central 

museet. Det är även svårt att diskutera jämförelse eftersom de skulle bli en mycket stor 

skillnad, eftersom den tabellen som är här och den som gjorts av det som kommit in till 

Statens historiska museum visar totalt hela året vad som lämnats in dessa i tabellen är bara 

några få. 

Fråga fyra På vilket sätt fungerar gallring av arkeologiska fornfynd idag på museum i Västra 

Götalands län och vad säger hembygdsföreningarna om det? 

Riksantikvarieämbetet släppte 2017 en guide till museum på hur de kan göra vid en 

gallringsprocess och då följer då ICOM riktlinjer, och då ska gallring och avyttring ske enligt 

dem på ett professionellt sätt. Men den följer även en andra riktlinjer från Spectrum som är då 

museernas egna typ av samlingsark som funnits längre168. 

Det som dök upp i denna fråga blev att de museum som valdes ut har helt olika sätt att gallra 

på, alla har olika sätt att se på gallring. Något som dök upp för första gången har varit ICOM, 

som visade sig vara en organisation som runt om i hela världen hjälper med att utveckla 

museum169. Av två museer som blev utvalda följer både Göteborgs stadsmuseum dessa 

riktlinjer som de har och det gör även Bohuslän museum och de påpekade båda två att 

gallring inte förekommer ofta för den delen heller. Lödöse museum gallrar även dem men de 

gallrar direkt i fält, men att de gallras fynd händer inte ofta, Västergötlands museum står ut 

genom att inte ha någon gallring alls. Anledningen till att Västergötlands museum inte gallrar 

är för att de har valt att inte göra det. Är det verkligen på detta sätt det ska vara att alla museer 

har olika sätt att gallra? Är det verkligen bra att man gallrar eller inte gallrar? Men frågan är 

hur det hade sett ut om alla hade varit tvungna till detta. Nu är det inte bestämt någonstans att 

man måste gallra utan det är val man kan göra om man har resurserna för det såklart. Tror att 

gallring i museisystemet i Sverige hade behövt studeras mera, möjligtvis även inom 

hembygdsföreningar eftersom det även pågår där. Det verkar inte som att gallring inom 
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hembygdsföreningar händer ofta eftersom bara en nämnde det, det hade varit intressant att se 

någon studie på hur de gör eller inte. 

Av alla åtta hembygdsföreningar var det totalt 6st som svarade på frågan om gallring och vad 

de ansåg vad rätt eller fel170. Det mest intressantaste svaret var ifrån en förening som hade 

diskuterat själva frågan om gallring under sommaren i föreningen. Ordföranden för den 

föreningen sa att det är ingen som vill ta emot alla dubbletter av saker som blir lämnat som 

gåvor till föreningen. Vid tillfället stod de med frågan vad skulle de göra med allt, för bara att 

slänga det kan man inte heller göra, en fråga som de skulle fortsätta med i höst171. 

Det som även gick fram i tidigare forskning skriven om gallring är detta en rätt kontroversiell 

fråga och det spelar ingen roll vilket land i Skandinavien det är det är något som rör upp 

känslor172. Kan även vara på det sättet att tidningarna runt om i Sverige kanske har utryckt sig 

för stort och fått det låta värre än vad det är i verkligheten, men det är svårt att avgöra. 

Något som även dykt upp under intervjuerna har varit att ordet gallring inte riktigt förstås det 

med, vilket inte är jättekonstigt. Gallring på museum sker inte många gånger vilket ger en 

inblick att i museivärlden är det inte vanligt, vilket kan ses att det kanske är ännu ovanligare i 

hembygdsföreningar. Ska man sammanfatta alla föreningar är de helt acceptabla med att det 

gallras bara man gör det ordentligt, det var bara en som inte tyckte att det var acceptabelt. 

Vilket innebär att synen på gallring är okej för tillfället, hade det dock gallrats något fornfynd 

eller fornlämning som kanske var lite mer ”kändare” utanför det arkeologiska forumet hade 

det nog dykt upp frågor och då inte bara från hembygdsföreningar utan runt om i Sverige. I 

Sverige är det viktigt att bevara men slutar man bevara något som uppskattas då flyttas nog 

ögonen dit. 

Slutsatser: 

Något som har dykt upp under detta arbete är att när det kommer till synen på fornfynd har 

den förändrats men kanske inte på det sättet som jag trodde att den skulle bli eller i samma 

mängd. Intresset för arkeologi och historia har alltid funnits under 1900-talet även om det 

minskar med artiklar från Västra Götalands län om fornfynd som hittats men det gör inte att 

det minskar att komma in fornfynd till museerna. Ordet fornfynd i mitt arbete har gjort mig 

fundersam under hela arbetet och jag har insett hur brett folk ser på just detta ord. 

Definitionen av vad ett fornfynd är enligt lag, medborgarna är alla olika definitioner av just 

detta ord, som också skapar en liten röra kring vad det egentligen betyder. Tidningarna som 

går ut genom till medborgarna hjälper inte till med att definiera vad ett fornfynd är utan har 

helt enkelt också hjälpt till med en oreda. Men först och främst är det i lagen och vad 

riksantikvarieämbetet står för och har stått för som helt enkelt har försvårat för medborgarna 

under hela 1900-talet fram till idag 2018 vad ett fornfynd är. En annan intressant sak som 

uppkom i diskussionen var att även ordet arkeologi kanske inte alla känner till. Det är några 
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andra som upptäcker samma problem med kulturarvet som jag gör i detta arbete och det är att 

det finns en klyfta mellan medborgare och det arkeologiska forumet. 

När det väl kommer till själva diskussionen kring vad av kulturarvet ska bevaras är det lite 

svårt att veta vad det är som ska bevaras när det finns en rätt definition men alla vet inte om 

den. Det som har fått mycket funderingar kring är tidningsartiklarna, det är rubrikerna i dessa 

som är mycket intressanta och det hade varit intressant att leta reda på ännu flera artiklar och 

kanske undersöka alla i hela Sverige inte bara ett län. Det första man gör när man börjar läsa 

är att man fångas upp är rubrikerna. När en tidning skriver fornfynd hittats! Men sedan skriver 

fornborg efter och någon annan skriver fornfynd hittats och pekar på en stenyxa börjar man 

fundera vad är rätt och vad är fel och är det något som vi måste ändra på? Tidningsartiklarna 

som jag valde skulle för det mesta bara visa vart det har hittats fornfynd, vem hur och om 

personerna i fråga hade något att säga angående dessa fornfynd som hittades. 

Tidningsartiklarna visar på att en osäkerhet finns och det här var inget som jag förväntade mig 

att hitta, men det är nog bra att jag tog beslutet att använda mig av tidningsartiklar eftersom de 

kan även tipsa tidningarna att inte fortsätta skicka ut rubriker med ”fornfynd hittats”! Utan 

sätta rätta rubriker till rätt lämning eller fynd som hittats. Det är något som man kanske borde 

se över. Vad är egentligen anledningen till att tidningarna gör som de gör? De vill givetvis 

fånga in sina läsare i att tycka det är intressant och de väljer själva ut vad som ska läggas upp. 

De ger en opålitlig syn på fornfynd och fornlämningar eftersom de beskriver det fel redan i 

rubriken, och det kan faktiskt påverka medborgarna till att tro att det är på det viset. 

Jag har i min undersökning gått igenom hembygdsföreningars årsböcker från olika årtal, 

vilket var 1964, 1982,1991 och 2003. Jag tror att en förändrad syn på arkeologiska 

fornlämningar och fornfynd även kan ha att göra med vem som är ordföranden för 

hembygdsföreningen och även vad som hittat arkeologiskt. Vill även påpeka att förändringen 

inte är jättestor, men den kan bli större om man inte gör något åt att fånga in intresset mera. 

Något som hade varit mera intressant att ta reda på är att se hur effektivt museum och det 

arkeologiska forumet har varit på att sprida information. Jag har skrivit lite gran om detta men 

inte riktigt i stor mängd det hade varit intressant att även ta reda på detta. 

Idag är det relativt enkelt att faktiskt få tag i information kring vad som gäller i lagarna men 

det är inte heller nog som man ska ta förgivet att många vet eller förstår, vilket jag har stött på 

när jag har diskuterat med hembygdsföreningarna. Man kan inte kräva av medborgarna att 

man ska veta exakt i detalj vad som står i lagen, men att ha lite vetskap kring vad som gäller 

om man hittar en fornlämning eller fornfynd borde man veta. På något sätt borde man 

informera bättre eftersom de uppenbarligen saknas kunskap/vetskap vad som gäller av då 

medborgare. Nationella hembygdsförbundet kanske skulle starta något typ av samarbete med 

hembygdsföreningar och ge ut bättre och mer information om lagarna möjligtvis. Jag skulle 

inte heller påstå att det är bra att det är på detta sättet heller eftersom det skapar ett litet hot 

mot just kulturarven när inte lokala medborgarna i landet inte vet vad det är som gäller. Det 

kan betyda att fornlämningar och fornfynd hamnar i fel händer eller att något förstörs av 

någon som är osäker när de har en fornlämning på sin tomt eller när de hittar ett stort 

depåfynd. Jag tror att allt detta hänger ihop med en underlig definition av vad ett fornfynd är 
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eftersom den kan vara olika från plats till en annan. Jämför man Svarteborgs 

hembygdsförening med Stångenäs hembygdsförening ser man en skillnad i svaren de gav173. 

Något som även har dykt upp under arbetet är frågan omkostnaderna för medborgarna och i 

och med arbetes gång har undersökningen gått till på det sättet att jag har ringt runt och 

samtalat med hembygdsföreningar angående deras syn på arkeologiska fornfynd och 

fornlämningar. Två av dessa föreningar fick jag en känsla av att det inte var jätteintressant174. 

Efter att ha gått igenom historien kring fornvården kring fornfynd och fornlämningar är frågan 

av kostnader för borttagandet av fornlämning som är på fel ställe när något nytt som ska 

byggas. Idag är det samma situationer förutom att är det en fornlämning som oväntat dyker 

upp utan att man visste om tar staten kostnaderna den annars är det privatpersoner/företag 

som får ta priset för att ta bort den. Min undran är om medborgarna vet att staten tar 

kostnaden för okända fornlämningar eller inte? Företag som bygger vet nog om detta men 

privatpersoner som inte är inne i själva kultursektorn hur ska dem vet om detta. Tror att detta 

kan skapa en rädsla för människor är rädda för kostnader kring just både arkeologiska 

fornfynd och fornlämningar. 

Mina egna slutsatser av resultatet och diskussionen är att synen på arkeologiska fornfynd eller 

kulturhistoriska har ändrats och det är inte märkvärdigt att syner eller åsikter förändras. Spelar 

ingen roll om det handlar om synen på arkeologiska fornfynd eller på partipolitik eller på 

musiksmak, för när samhället eller en själv går framåt ändras ibland saker vilket är mina 

slutsatser på detta arbete. Allt förändras inte heller vilket också är viktigt att påpeka. Jag har 

funderat över vilka anledningar som kan vara de som gör att en syn påverkas, politiken skulle 

jag nog peka ut som en av det stora anledningarna till förändrad syn. Ju längre in på 1900-

talet som man går ju mer politik kommer in kulturarvssektorn, dock vill jag nog inte påstå 

heller att det är dåligt att det gör det. När politiken får ett större grepp på just 

kulturarvssektorn gör att ämnet arkeologi blir mer som en del av samhället ju mer man närmar 

sig vår tid och det tror jag gör att synen förändras. Att man väljer att göra det politiska 

beslutet att ta bort ombudsmannasystemet anser jag är en stor faktor i att synen förändras175. 

Tror även att när de olika vågorna av intresse för forntid, museum och alla typer av fynd har 

påverkat en förändring av synen. Alla dessa museerna har haft en bakgrund i 

medborgare/privatpersoner som tyckte det var viktigt att ta vara på sin historia. Även när 

vågen med hembygdsrörelsen drar igång är det ännu viktigare att veta sin historia. Synen och 

intresset går i vågor, i vissa fall är vågorna långa och höga och i andra korta och låga och det 

kan man följa genom att titta på aspekterna i det här arbetet. 

Det verkar finnas en klyfta som dykt upp i denna uppsats och det är mellan 

hembygdsföreningarna och det arkeologiska forumet och det är något man borde studera ännu 

mera på. Synen har ändå inte ändrat alla hembygdsföreningar än utan totalt är det tre 

föreningar som inte längre tycker det är intressant med arkeologi och fornfynd medan de 

andra fem verkar det stå stadigt. Klyftan mellan dessa är inte stor för tillfället men kan bli 
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större om man inte gör något för att behålla intresset hos hembygdsföreningar. En förening av 

alla hade någon i föreningen som arbetade med arkeologi och även utfärdade utgrävningar176. 

Kan detta ha något med att synen inte är samma överallt? Att man inte har någon som jobbar 

med arkeologi kanske gör att intresset kanske inte är stort? 

Sammanfattning:  

När det kommer till myten om min gammelfarfar och fynden som de gömde undan från 

Georg. F.L. Sarauw kommer det nog troligen alltid förbli en myt, har läst igenom Georgs 

anteckningar från 1918–1919 och de beskriver om vad som hittades och hur grävningarna i 

området gick till. Inget nämner något om några försvunna fynd från grävningarna vilket 

betyder att myten troligen inte är sann. 

När det kommer till denna uppsatsen finns det en förändrad syn hos hembygdsföreningar, och 

deras syn har gått upp och ner när det kommer till intresset för fornfynd och fornlämningar. 

Deras syn påverkas av olika aspekter men på olika sätt, och i vågor i både små och korta och i 

stora och långa. Politiken men även tidningsartiklarna är de aspekter som är de som påverkar 

mest när den väl får in en fot i den akademiska arkeologin, genom att föreslå att samhället 

även ska bli en del av arkeologin. Lagar nya sätt att ta vara på miljön omkring och ord ska 

vara neutralt kan även det vara en aspekt men kanske inte lika tydlig. En till aspekt som 

påverkar är tidningsartiklar som går runt och informerar om fornlämningar eller fornfynd som 

hittats men i många fall ger fel information till lekmännen som läser. Hembygdsföreningar 

och medborgare som läser tidningar påverkas av att informationen som står i tidningarna är 

rätt eller fel. Innan tv:n, datorn och telefonen hade man informationsspridning via 

tidningsartiklar och radion, och synen och åsikter förändras på grund av att man får en viss 

information via dessa. Idag är det enklare att få tag i information och det är på grund av 

internet, men allt som står där stämmer inte vilket även kan ge missuppfattningar om vad det 

är som gäller. Vad som framgår tydligt i denna studie är att information kring ordet fornfynd 

och fornlämningar kring vad som gäller vid hittade av dessa behöver förbättras och hur ska 

man göra det? 

Att hitta nya sätt att sprida rätt information kring vårt kulturarv inte bara till medborgare, men 

även de som sprider information till medborgarna hade behövts förbättrats eller att man helt 

enkelt gör en bättre definition till fornfynd speciellt. När inte rätt information skickas ut, kan 

det som tidigare nämnt skada kulturarvet. När man inte vet vad som gäller när man hittar ett 

fornfynd men vet inte vad man ska göra, och det slutar med att det slängs iväg. Ett annat 

scenario är att någon kör på en fornlämning utan att ens veta att det är en fornlämning. 

Informationen om kulturarven, behöver bli bättre och man kan inte heller ha förutsatta tankar 

att alla vet lagar och regler eller vet vad kulturarv är. Även ordet arkeologi kanske hade 

behövts definieras bättre speciellt för medborgarna för man kan inte ta förgivet att alla vet vad 

det betyder. 

                                                           
 

 

176 Svar från tabell 8 
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Något som hade varit intressant i framtiden att titta på hur effektivt det går att förmedla 

information från alla typer av organisationer till medborgarna i samhället kring fornfynd och 

fornlämningar. Hur gör man på museum, arkeologer, riksantikvarieämbetet för att sprida 

information och finns det bättre sätt att göra det på? Även att titta när det kommer till 

hembygdsföreningar och vad som hittats där omkring och om det har påverkat synen på något 

sätt hade varit intressant att ta reda på. Om det inte hittats något i en socken då kanske 

intresset inte är högt eller kan det vara tvärtom? En sak är säker och det är att det här ämnet 

som denna studien talar om är att det här ämnet behövs det skrivas om mer och diskuteras. 

Det behöver diskuteras inom arkeologiska forumen, kultursektor men även utanför till själva 

medborgarna i Sverige behöver man diskutera med mera med. Medborgarnas åsikter om 

fornfynd och fornlämningar behöver framföras mer. 

Gallring, som framgått händer inte ofta och är det att något ska bort försöker man hitta 

lösningar som att låna ut eller flytta fornfyndet till en annan plats. Gallring sker inte heller på 

alla museer och alla som gallrar gör inte det på samma sätt. Hembygdsföreningarna hade olika 

åsikter om detta de som var lite emot det påpekade att om det skulle ske ska det göras 

varsamt. Det som är frågan är egentligen om det är bra att alla har olika sätt att gallra, och hur 

kommer gallring se ut om 10 år? Är det verkligen bra att museer följer ICOM:s riktlinjer, är 

det bra att vissa museum gallrar i fältet? Det hade varit intressant att studera vidare på hur alla 

samtliga museer i hela Sverige hanterar gallring om det är olika på alla eller inte. Är det bra 

om det inte gallras alls? Funderingar kring hur framtidens gallring kommer se ut, är det nog 

många som undrar och även där kan det behövas undersökas mer, tror det kan finnas en 

osäkerhet att fornfynd kan försvinna när man gallrar som faktiskt kan ha betydelse även om 

man inte ser det när man gallrar då. Mer studier om gallring inom det arkeologiska forumet i 

Sverige, museum och inom hembygdsföreningar för även där sker det gallring. 
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hembygdsförening? Om det är så att ni har haft ett stort intresse har det alltid varit så? Har ni 

på i föreningen haft perioder då ni inte haft intresse och fokuserat på annat? Om det är så att ni 

inte har haft ett intresse för arkeologi och kulturmiljö vill jag gärna veta varför? 

2. Tycker ni på föreningen att det är viktigt att ta till vara på kulturmiljön i eran socken? Varför? 
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5. Den senaste tiden har det dykt upp mycket frågor kring gallring (Att man slänger i 

återvinningen) av arkeologiska fornfynd min fråga till er är vad tycker ni om detta? 

6. Känner ni till lagar och regler kring om man hittar en fornlämning eller ett fornfynd? 

7. Har ni någon som jobbar med arkeologi i eran förening?  

8. Vad betyder ordet Fornfynd för er? 

Frågor som ställdes till hembygdsförbundet: 

Har ni ett intresse för arkeologi och kulturmiljö? Om det är så har det alltid funnits ett intresse har det 

alltid varit det eller inte? Har ni haft perioder då det inte alls har funnits ett intresse och då har det 

fokuserats på annat? 

Tycker ni att det är viktigt att ta vara på Sveriges kulturmiljö? 

Tycker ni det är viktigt att förmedla arkeologi till allmänheten men även till era medlemmar? 

Har ni på förbundet ett samarbete med museer? 

När det dyker upp arkeologiska fornfynd i exempelvis i en trädgård hos en av era medlemmar hur 

känner ni då? 

Den senaste tiden har det dykt upp mycket frågor kring gallring (att man slänger i återvinningen) av 

arkeologiska fornfynd, min fråga är vad tycker ni om detta? 

Vet ni om vilka lagar och regler gäller kring fornlämningar och fornfynd och förmedlar ni det till era 

medlemmar? 

Frågor som ställdes till museum via mail: 

1. Tar ni emot fornfynd från grävningar men även privatpersoner som hittar fornfynd? Och om 

det är så att ni inte gör det varför längre och vad är era anledningar till detta? 

2. Har ni en sammanställning av arkeologiska fynd som kommit till er under 1900-talet fram tills 

idag och finns det möjlighet att få tillgång till den informationen? 

3. Har ni någon typ av gallringsprocess på museet? 

Frågor som ställdes till museerna på plats: 

1. Hur ser ni på museet om gallring av arkeologiska fynd gör ni det eller inte? 

2. Har ni något typ av samarbete med hembygdsföreningar? 

3. Vad gör ni på museet för att förmedla arkeologi till samhället? 

4. Hur många grävningar har ni per år?  

5. Hur mycket besökare får ni under ett år? 

 


