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Förord 

Förord 

Att skriva en avhandling är som att en Sisyfos utföra en föreskriven arbetscykel; oändligt 
trögt i början, efterhand lättare och sedan omöjligt att stoppa. Sisyfos sten bestod av det 
materialiserade högmodet; ett högmod som emanerat ur handlingen att föra över somligt 
av gudarnas visdom till världen. En avhandlingsförfattare kan stundtals drabbas av detta 
högmod, i nästa stund kan ambitionerna, likt stenen, trycka ned. Tänk om man faktiskt 
kan skildra historiska förlopp, rekonstruera händelser som förflutit, eller åtminstone säga 
något meningsfullt om detta. Fast egentligen vet jag ju inte hur det var, hur de verkligen 
förhöll sig, tänkte och kände om arbete, samhälle och livsåskådning. 

"Livet är något som pågår medan man är upptagen med att göra något annat", lär 
John Lennon ha sagt. Metaforen är existentiellt träffande och ställer också problemet att 
skriva historia på sin spets. Det som bara pågår, är inte det medvetna "livet". "Livet" 
kräver ordning, sammanhang, tillrättaläggande. Historia uppstår i sin tur först när någon 
eller några försöker återge vad som "levdes". Positivister har menat att denna 
rekonstruktion kan bestämmas exakt och att den meningsfullt återger det historiska 
skedet "som det var". Somliga av dessa har, under täckmantel av inriktning med förledet 
"post", till och med hävdat att endast rekonstruktionen är det som i förlängningen 
existerar. Man har därmed medvetet valt bort livet utanför den tillrättalagda bilden — det 
som även Wittgenstein en gång sa att vi gjorde bäst att tiga om. Historiska redogörelser 
är emellertid varken privata eller kollektiva till sin natur, de är både och. Mina 
rekonstruktioner har bestått i ett oändligt faktasamlande, jämförande, prövande och 
förkastande eller antagande. Tolkningar har därmed gjorts av tolkningar, nya uppgifter 
har lagts till, ett samtal har förts med levande och döda. 

Historieskrivning är därför inte som konst, det är i viss mån konst. Men, säger då vän 
av ordning, konsten är ju subjektiv, den består av fantasiens bilder, av chimärer och 
föreställningar. Och visst är det så, hantverkets premisser skiljer sig åt, men precis som 
konsten måste möta betraktaren på ett gemensamt plan, så måste också den historiska 
rekonstruktionen göra detsamma för att vara meningsfull. Det du läser just nu är tecken 
som organiserats enligt en socialt vedertagen kod — det är inte en historisk händelse, 
eller en fysisk individ som talar till dig. Däremot är koden åstadkommen av en individ, 
med därtill specifika syften. Det är i förmedlandet och tolkandet av dessa syften, dessa 
bevekelsegrunder och idéer, som jag menar historisk insikt uppstår. Det är denna aktivitet 
mellan "sändare" och "mottagare" som verkligen förmedlar något mer än betydelselösa 
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upplysningar, i stil med att äpplet som föll på Newtons huvud skulle ha kunnat vara en 
Gravensteiner. 

Med denna, medvetet flummiga, inledning vill jag föra in på ämnet kulturminnesvård. På 
samma vis som du säkert ställde dig undrande inför mina ovanstående utsagor, upplevde 
det förra sekelskiftets minnesvårdare sig stå inför en samling tecken och lämningar som 
man visste var bokstäver i en ännu inte fullt ut avslöjad "kulturkod". Lämningarna bestod 
inte så mycket i bokstäver, som i fysiska objekt och — efterhand — miljöer. Dessa 
vittnade om tidigare utspelad mänsklig aktivitet, men även om glömda intentioner och 
föreställningar. Om koden från forntiden kunde knäckas skulle inte bara det enskilda 
komma att klarläggas utan även, sammanställt med övriga tolkningar, det nationella 
kulturarvets sanna natur. 

I dag har begreppet "kulturarv" blivit något av ett kulturpolitiskt modeord och 
uppgiften handlar inte längre så mycket om att, i singularis, knäcka koden. Det handlar 
nu mer om koderna, kulturarven, om huruvida koden egentligen handlar om ett budskap 
från forntiden, eller om vi själva från tid till tid skapar dess innehåll. Åtminstone är det 
om dylikt det skrivs och deklareras i diverse kulturpolitiska sammanhang. Men då jag 
besöker museer runt landet — vilket jag i och för sig gärna gör — möts jag ofta av ett 
annat budskap. Ett budskap vars premisser grundlades under första halvan av 1900-talet 
och hade en homogen nation med en homogen nationalkultur som självklar 
utgångspunkt. Dagens kulturpolitik har inte alldeles lätt att hantera detta. Det finns en 
tvehågsenhet att överge det tillförskansade, välkända och tidigare så hyllade. —Ett 
mångkulturellt samhälle, javisst, men vi får inte kasta ut barnet med badvattnet... 

Om vi skall ha en möjlighet att förstå vår minnesvårdande samtid och om huruvida 
egentligen "barnet" existerar, och hur det i sådana fall artikulerats och motiverats, måste 
vi studera det förflutna; hur våra minnesvårdande institutioner, lagar och praktiker har 
uppstått. Föreliggande avhandling utgör en pusselbit till denna ambition och bör också 
uppfattas som en sådan: en pusselbit bland flera möjliga. Det finns mycket kvar att tolka 
och förstå, men detta är mitt försök. 

Helt igenom mitt är det nu ändå inte. En avhandling är ur en aspekt en kollektiv 
produkt och många har, speciellt i slutfasen, bidragit till det slutliga resultatet. Jag vill 
först och särskilt tacka min handledare Bosse Sundin. Utan dina kommentarer, 
korrigeringar, språkkänsla och förmåga att skilja sak från bisak, hade denna avhandling 
avgjort blivit mindre läsvärd. Som bihandledare har den i museikretsar välkände Per-Uno 
Ågren fungerat. Även dina sakkunniga kommentarer och textkorrigeringar har varit 
ovärderliga och gett stadga åt mina ibland förvirrade tankar. Detsamma gäller för Kjell 
Johnsson som skötte kritiken vid mitt slutseminarium. Med er hjälp har "ekluten" att 
sammanställa fakta och splittrat vetande till en enhetlig syntes, varit mindre betungande. 

Det finns så många fler att tacka: Pär Eliasson och Lars J. Lundgren har kommenterat 
och korrigerat hela eller stora delar av manuskriptet. Björn Olsson, Gunnela Ivanov, 
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Petra Rantatalo, Erland Mårald, Per Wisselgren, Åsa Bergenheim, Torkel Molin, har 
nagelfarit och kommenterat en eller flera kapitel ur manuskriptet. Era frivilliga insatser 
överstiger med bred marginal det normala för formellt kollegial hjälpsamhet. 
Översättningen av sammanfattningen till engelska har utförts med bravur av Stephen 
Fruitman. Anders Kjellberg har med samma akuratess svarat för layouten. Under 
arkivresorna har personalen på Antikvariskt-topografiska arkivet i Stockholm alltid varit 
vänligt tillmötesgående, och detsamma gäller bemötandet i Umeås forskningsarkiv. 
Riksbankens Jubileumsfond har i avhandlingsarbetets slutskede bistått med 
projektpengar. 

Avhandlingen har, med ett smärre "övertramp", skrivits under givna tidsramar. 
Tidspressen har medfört ett något reducerat bildmaterial. Exempelvis saknas bilder över 
Carl Curmans villor, de nya länsmuseer och landsantikvarier som etablerades under 
1930-talet, samt från Historiska museets installationsutställning år 1943. Men, som det 
heter, bättre något litet än ingenting alls. En bild säger som bekant mer än tusen ord, och 
i kombination säger den ytterligare litet till. 

Doktorandtiden har varit så mycket mer än avhandlingsförfattande. Perioden har ur 
många synvinklar varit mitt livs bästa. Kring fikabord och i arbetsrum har diskuterats allt 
från Kalvskinnsprästens vedermödor till monokrystalina kablars överlägsenhet i 
stereosammanhang. Det var i denna offentlighet jag lärde känna Ann-Catrine, min nu 
bättre hälft, och det är till dig jag vill rikta min sista tack. Endast den som själv sliter med 
en avhandling kan ha förståelse för en partner som under avhandlingsförfattandets sista 
halvår alltmer tappar kontakt med det verkliga livet, det som bara pågår. 

Umeå i mars 2001 
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1. Inledning 

Hos ett sunt och harmoniskt folk bör det inte finnas någon motsättning mellan pietet och 
aktivitet. Ett sådant folk vårda r sina minnen och odlar sina framtidsmöjligheter. Det känner 
den historiska traditionen såsom en framtidsförpliktelse. Det ser med samma ljusa ögon på 
fadrens land och barnens land och önskar, att det skall bevara en stark och samtidig prägel av 
fädernesland och framtidsland. 

(Sigurd Curman, "Kulturarvet", Folk och Försvar 1944: 3) 

1. Inledning 

Vården av vårt lands minnen har länge varit en statlig angelägenhet. I historiska 
tillbakablickar ges Riksantikvarieämbetet, det ämbetsverk som idag har det yttersta 
ansvaret för den så kallade kulturmiljövården, ett ursprung från början av 1600-talet. 
Men det handlar inte om en obruten kontinuitet under de nästan 400 år som förflutit 
sedan Gustav II Adolf år 1630 utfärdade den första instruktionen för "riksens 
antikvarier" och fram till idag. Det var först under 1800-talet som en egentlig minnesvård 
började ta form. Den centrala institutionen blev då Kungliga Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademien (hädanefter Vitterhetsakademien eller Akademien), som med 
fornminnesförordningen från 1828 formellt tilldelades huvudansvaret för organiserandet 

av landets minnesvård.1 Något Riksantikvarieämbete existerade inte, men sedan år 1803 
hade Akademiens sekreterare den ämbetsgivna titeln riksantikvarie. Från den tiden, fram 
till 1938 då det officiella Riksantikvarieämbetet bildades, knöt riksantikvarien till sig en 
växande personalstab för att klara det fornvårdande ämbetsåliggande han hade tilldelats. 
Jag benämner denna informella "stab" för "riksantikvariekansliet", i syfte att undvika 
förväxling med det regelrätta ämbetsverk som bildades 1938. 

Under riksantikvarier som Bror Emil Hildebrand inleddes under 1800-talet en snabb 
utveckling, främst symboliserad av tillkomsten av Statens historiska museum och 
uppbyggnaden av dess samlingar. Hela den därmed tredelade myndigheten, som jag 
härefter benämner "centralmyndigheten", blev nu Vitterhetsakademien och riks
antikvariekansliet tillsammans med Historiska museets personalstab. I nära anslutning 
till denna verksamhet utvecklades nya vetenskapliga discipliner, främst nordisk 
fornkunskap (arkeologi), med syfte att öka kunskapen om nationens förhistoria. Den 
minnesvård som växte fram var dock begränsad och syftade främst till att tjäna 
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vetenskapliga intressen hos tjänstemännen vid museet. Samtidigt utvecklades emellertid 
under 1800-talets andra hälft r egionalt minnesvårdande föreningar, de så kallade forn
minnesföreningarna (läns- eller landskapsvis organiserade). Denna organisering skedde 
delvis i motsättning till den statligt sanktionerade minnesvården med centrum i 
huvudstaden och Akademien. 

Efter sekelskiftet 1900 fick den statliga minnesvården efter hand en ny organisation och 
en vidgad inriktning. Om den tidigare hade varit fokuserad på "fornminnen" ändrades nu 
minnesvårdens orientering mot "kulturminnen". Samtidigt förstärktes efterhand den 
centrala minnesvårdens resurser, något som inte minst markerades av 
Riksantikvarieämbetets upphöjande till ett eget ämbetsverk. Dessutom etablerades, med 
början från 1920-talet, en nationell organisation av minnesvården som samordnade de 
centrala strävandena med regionala intressen. Det hela fick slutligen sin juridiska 
sanktionering i och med den nya lagen om fornminnen samt lagen om skydd för 
kulturhistoriskt märkliga byggnader, båda fastställda vid 1942 års riksdag. Min huvudtes 
är att detta skede i minnesvårdens svenska historia hade en central betydelse för 
1900-talets kulturminnes- och kulturmiljövård. I allt väsentligt har nämligen den 
organisation och inriktning av kulturminnesvården som etablerades under 1900-talets 
första hälft fortsatt att gälla under andra delen av seklet. 

Vägen dit var emellertid lång och komplicerad. Det huvudsakliga syftet med min 
avhandling är att analysera detta närmare och teckna en bred bild av 
kulturminnesvårdens framväxt i Sverige under 1900-talets första hälft. Jag har valt en 
speciell infallsvinkel för att fånga denna process, nämligen att spegla utvecklingen med 
hjälp av riksantikvarien Sigurd Curman (1879-1966) och dennes verksamhet. Han har 
varit den narrativa fixpunkt från vilken jag utvecklat teman och resonemang om 
minnesvårdens etablering i institutionell och samhällelig mening. 

Valet att utgå från Curman har varit naturligt. I varje historik över den svenska 
kulturminnesvårdens utveckling under 1900-talet är han den självklare huvudpersonen. 
Därför kommer jag också att rubricera den period jag analyserar som "den curmanska 
epoken". Men det är ingen hjälteberättelse jag vill framföra, inte heller en traditionell 
biografi. Jag hoppas i stället att med utgångspunkt från Curmans karriär och verksamhet 
i olika funktioner kunna illustrera, men också problematisera, minnesvårdens villkor 
under 1900-talet. Samtidigt ger hans person den kronologiska avgränsningen för min 
avhandling. Den börjar (förutom en bakgrundsteckning) i slutet av 1800-talet i hans 
uppväxtmiljö och slutar vid mitten av 190 0-talet när han lämnat riksantikvarietjänsten 
och efter hand avvecklar olika uppdrag inom minnesvården. 

I fortsättningen av detta inledande kapitel kommer jag först att diskutera några centrala 
begrepp, som jag utnyttjar: "fornminnesvård", "kulturminnesvård" samt "minnesvård". 
Eftersom det är min huvudtes att den curmanska epoken innebar en betydelsefull ändring 
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av inr iktningen, från forn- till kulturminnesvård, är den diskussionen central. Men för 
läsningen är det i sammanhanget också viktigt att vara medveten om innebörden av min 
egen användning av begreppet "minnesvård". Därefter följer en kort presentation av 
huvudpersonen i avhandlingen, Sigurd Curman, samt en introducerande presentation av 
några drag i kulturminnesvårdens utveckling under 1900-talets första hälft. Den avslutas 
med en närmare precisering av frågeställningar. Slutligen redogör jag för metodologiska 
och teoretiska perspektiv, tidigar e forskning, samt ger en översikt över avhandlingens 
disposition i övrigt. 

Fornforskning och kulturvård 
Vad står begreppen fornminnesvård och kulturminnesvård för? Vilken art av verksamhet 
representerar de? Det finns inget enkelt svar. Orden syftar först och främst på en 
bevarandeverksamhet, men även en gradvis ökande institutionalisering, reglering och 
professionalisering. Det statligt finansierade fältet för bevarandeinsatser har kommit att 
breddas alltefter som lagstiftning och organisering har etablerats. Utvecklingen kan 
beskrivas genom det sätt på vilket begreppen kom till användning. 

Fornminnesvård representar i min avhandling den verksamhet som organiserades centralt 
genom Vitterhetsakademien innan Curman övertog uppdraget som riksantikvarie år 
1923. Det skall genast sägas att denna innebörd av begreppet egentligen är en 
anakronism då den tillämpas på tiden före 1900.1 andra upplagan av Nordisk familjebok 
(1908) finns uppslagsordet fornminnesvård fortfarande inte med. Uppslagsboken anger 
dock vad " fornminnen" är, vilket kan ge en första fingervisning: "Fornminnen", inleds 
texten, är "de produkter af mänskligt arbete, som finnas i behåll från forna tider och som 
numera ej eller blott i undantagsfall användas f ör sitt ursprungliga ändamål." Stycket 
fortsätter därefter med att exemplifiera vad som utmärker dessa minnen, samt den 
lagstiftning som reglerade hanteringen av fornminnen och fornlämningar. Vi kan därmed 
konstatera att uttrycket fornminnesvård — som böljade förekomma i antikvariskt 
sammanhang under 1900-talets första decennium — då syftade på be varande verksamhet 
i anslutning till denna definition av fornminnen. 

Det fanns emellertid skäl till att "fornminnesvård" inte fanns med i uppslagsverket, 
nämligen att institutionaliseringen kring fornminnenas bevarande då inte hade nått 
därhän att ett behov av en officiell beteckning hade etablerats. Vad som dock, utöver 
"fornminnen", presenterades med en utförlig artikel i familjeboken var " fornkunskap". 
Det inledande nyckelordet för dess beskrivning anger "arkeologi" och åtföljs av ett 
uttömmande klarläggande som sträcker sig över två sidor. Resonemanget handlar om 
fornforskningens alla fält och dess resultat. Skribenten var Ture J:son Arne, amanuens 
hos Vitterhetsakademien och själv fornforskare. Som vi skall se representerade Arne och 
Vitterhetsakademien, samt Historiska museet i samma byggnad, vid den tiden det fält 
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som Sigurd Curman med åsiktsbröder ville bredda och utveckla. De ville kort sagt 
åstadkomma en statligt sanktionerad fornminnesvård, eller som man också sa: 
kulturminnesvård. 

Begreppet kulturminnesvård var således den curmanska epokens eget; skapat i 
särskiljande syfte mot den äldre ordningen. I Svensk uppslagsboks andra upplaga (1950) 
finns "kulturminnesvård" med. "Kulturminnesvård", förklarar artikeln, "omfattar den 
systematiska vården av kulturminnen, d.v.s. äldre byggnader, fornlämningar, 
minnesmärken, enstaka el. i grupper lösa föremål, [...] seder och bruk, musik och muntlig 
tradition" och så vidare. Som synes har vi här att göra med en betydligt mer omfattande 
verksamhet. Artikelskribenten var Erik Lundberg, professor i svensk och jämförande 
arkitekturhistoria vid Konsthögskolan och tidigare en av Curmans närmaste män i 
egenskap av chef för Riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning. Lundberg 
förklarar att "en avgörande vändning" hade inträffat då friluftsmuseerna, med Arthur 
Hazelius i spetsen, hade förnyat den äldre verksamheten. "Numera", fortsätter han, "har 
den statliga k., förr fornminnesvården i egentlig mening, under Sigurd Curmans tid som 
riksantikvarie i allt större utsträckning sammanförts med den folkliga k. och 
centraliserats till Riksantikvarieämbetet". En äldre forskningsimiktad verksamhet hade 
alltså blivit "folklig", samtidigt som den hade centraliserats. Med folklighet anspelade 
Lundberg inte bara på fornminnes- och hembygdsföreningar, utan även på en 
förskjutning från en inomvetenskaplig verksamhet, till en mer utåtriktad 
samhällsangelägenhet. Folket skulle bygga landet med kulturarvet som ideologisk bas. 
"Fädernesland och framtidsland" hänger, som Sigurd Curman säger i det inledande 
citatet, samman och denna proklamation menar jag vara så central för förståelsen av 
kulturminnesvården som fenomen, att jag valt den som huvudtitel för hela avhandlingen. 

I dag benämns den minnesvårdande verksamheten som kulturmiljövård vilket anger 
minnesvårdens fortsatta breddning. Termen kulturmiljövård lanserades under 1980-talet, 
i samband med den nya lagst iftningen inom fältet. I Nationalencyklopedins artikel om 
verksamheten talas det om att skydda, vårda och sprida kunskap om "det fysiska 
kulturarvet". Det talas även om "relationerna mellan människa och landskap", om 1 700 
utsedda "kulturmiljöer" i Sverige och om att kulturmiljövården är ett ansvar för alla, från 

individ till stat.2 Mycket har med andra ord har hänt under de snart hundra år som har 
gått från det att Arnes artikel till Nordisk Familjebok skrevs. Artikeln i 
Nationalencyklopedin förklarar dock att den äldre termen kulturminnesvård fortfarande 
är giltig som beskrivning för "centrala delar av verksamheten". Och fortfarande utpekas 
Sigurd Curman som grundläggaren av svensk kulturminnesvård "i modern mening". Det 
är med andra ord på goda grunder som avhandlingens fokus har riktats på de första 
femtio åren av 1900-talets forn- och kulturminnesvård. Sigurd Curmans avgång från 
riksantikvarieposten år 1946 kan ses som en bortre kronologisk gräns för min 
undersökning, vilken dock inte alltid strikt har hållits. I vissa fall har jag funnit det 
motiverat att utsträcka resonemanget till händelser under 1950-talet. 
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Slutligen bör ytterligare en term förklaras: minnesvård. När jag skriver minnesvård 
syftar jag i neutral mening på den minnesvårdande kunskapsproduktionen och 
verksamheten i dess totala bredd, oavsett det kronologiska sammanhang vari begreppet 
ingår och oavsett om det är egentlig vård som avses. I avhandlingen innebär 
hänvisningen till minnesvård alltså även den verksamhet som pågick utanför statens 
fornvårdande myndighet; det vill säga regional museiverksamhet, privat fornforskning, 
hembygdsvård och folklivsforskning samt, i förekommande fall, de akademiska 
discipliner som ägnades det förhistoriska, etnografiska och konsthistoriska fältet. 

Med de förklaringar som nu har givits kan det fortfarande vara svårt att se den kvalitativa 
skillnaden mellan fornminnesvård och kulturminnesvård. Detta är ingen slump. Det 
förekom helt enkelt ingen strid om begreppen under den curmanska epoken, de strider 
som utspelades gällde konkreta värderingar och praktiker inom minnesvården. Därför 
använde exempelvis en av Curmans främsta vapendragare, K.A. Gustawsson, uttrycket 
fornminnesvård för att spegla den verksamhet han och Curman lanserade vad gällde 
markvård kring fornlämningar och bevarandeanspråk på kulturlandskapet. 
"Fornminnesvård" betecknade alltså, i Gustawssons mening, det nya elementet i den 
definition av "kulturminnesvård" vi har gått igenom. För att inte förvirra resonemanget 
alltför mycket har jag dock konsekvent sökt att använda uttrycket kulturminnesvård som 
en beskrivning för den verksamhet Curman och hans meningsfränder lanserade och 
organiserade. (Det förekommer även att jag skriver "fornvård" om den direkt 
monumentvårdande verksamheten.) Att det verkligen förelåg en skillnad mellan 
Curmans syn på minnesvården och de föregående riksantikvariernas, är uppenbart — 
oavsett om deras egen terminologi för verksamheten var konsekvent eller inte. Det är en 
annan sak att de ämnesföreträdare som själva skrev sin verksamhetshistoria, ibland 
överdrev de ideologiska skillnaderna mellan "det gamla gardet" och "den unga 
generationen" av kulturminnesvårdare. Det sistnämnda gäller kanske främst, som vi skall 
se, den nämnde Gustawssons karakterisering av föregångarna. 

Kulturminnesvården uppstod ur ett klimat av debatt och vilja till förnyelse. 
Situationen aktualiserades vid sekelskiftet 1900 men utspelades inte så mycket mellan 
modernister och minnesvårdare, som mellan minnesvårdare och minnesvårdare. För att 
bättre förstå de ideologiska meningsskiljaktigheter jag nu griper efter, kan det hela också 
beskrivas som en strid mellan olika bevarande- och kunskapsperspektiv. 

För det första kan det sägas att kulturminnesvårdens syn på det förflutnas 
identitetsskapande roll och samhällsbetydelse hade starkare förankring i romantikens 
idéarv än i det sena 1800-talets historicistiska eller tidigt positivistiska idéklimat. Den 
kulturminnesvård som växte fram efter 1900 hade därmed fastare förankring i en äldre 
humanistisk tanketradition än en nyare naturvetenskaplig. En spänning uppstod därför 
mellan den då etablerade fornforskningen — främst förknippad med arkeologin — och 
kulturminnesvårdarnas respektive uppfattningar om statens framtida bevarandeansvar. 
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Arkeologerna hade nämligen under den senare delen av 1800-talets etableringsfas, uttalat 
kommit att tillämpa metoder och argumentera för sin verksamhet utifrån natur
vetenskapens normer och praktiker; detta dels för att vinna disciplinär legitimitet, men 
även beroende på ämnesspecifika metoder och tekniker vad gällde kronologi, 
materiallära, kraniologi och osteologi. De två berömda riksantikvarierna under 
decennierna kring sekelskiftet, Hans Hildebrand och Oscar Montelius, var förgrunds
figurer i den svenska arkeologins etableringsfas och präglade därmed forskningens och 
den officiella fornminnesvårdens ideologiska profil. När Sigurd Curman och hans 
meningsfränder kom att resa krav på en breddad statlig minnesvård, var det utifrån dessa 
två poler man drabbade samman. Den etablerade fornminnesvården förknippades med 
fomforskningen, eftersom de som förvaltade och representerade den statliga 
minnesvården just var fornforskare. De nya kulturminnesvårdarna reste krav på bättre 
inventering och dokumentation av minnesvärda byggnader, vördnad för monumenten, 
samt pietet mot de förfäder som tillverkat dem. Det fanns en avgörande skillnad mellan 
dessa argument för minnesvård och det perspektiv som hävdade fornminnenas skydd 
utifrån motiv om forskningens behov av antikvariska dokument och objektstyper. 
Exempelvis var fornforskarna vid vid centralmyndigheten då oeniga om huruvida 
kulturhistoriskt uppmärksammade byggnader överhuvud taget tillhörde det antikvariska 
intresseområdet. 

En gemensam utgångspunkt för 1800- och 1900-talets minnesvård tycks dock ha 
varit det ambivalenta förhållandet till moderniseringen av samhället. Moderniseringen 
frammanade som sådan ett förändringsmedvetande och en bevarandereaktion, vilket i sig 
var en förutsättning för att minnesvården skulle komma att etableras. Dessutom fanns där 
ett starkt annammande av evolutionism och äldre utvecklingsidéer med anor från 
1700-talets upplysning. Inte minst arkeologerna baserade dessa perspektiv på 
stadiegrundad typologi och teoretisering om det förflutna. Moderniseringen medförde 
även praktiskt att bättre instrument och metoder så småningom utvecklades, vilket i sig 
revolutionerade forskningen. 

Som utgångspunkt för den "curmanska kulturminnesvården" verkade, precis som för 
det tidiga 1900-talets fornforskning, evolutionismens kultur- och människosyn. Om det 
sena 1800-talets fornforskning hade varit "comtesiansk" i sin strävan att stadieindela 
mänklighetens utvecklingsförlopp, kom kulturminne s vårdarna nu mer att betona 
kontinuitet och sammanhang.3 I Herbert Spencers anda kopplades allt — kulturer, sam
hällen och individer — samman i en och samma utvecklingskedja. Utvecklingens 
evolutionära förlopp pågick oavbrutet och kontinuerligt enligt Förädlingens under
förstådda lag. Tidssnitt och epoker skulle inte längre betraktas som faktiska tillstånd utan 
mer som pedagogiska verktyg för att spegla den större tingens ordning som band allt 
samman. Den radikala modernitetens förutsättning i ett avståndstagande eller en 
kvalitativ kontrastering mot det förgångna, underkändes därmed av 
kulturminnesvårdarna. 
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Det fanns dock även en ambivalens inbyggd i det evolutionära tänkandets koppling 
till det antikvariska. I Darwins lära om arternas uppkomst var ett grundtema att nya 
former slog ut äldre och sämre anpassade. Sällsynthet i kombination med ålderdom var 
därför ett säkert tecken på utdöende. När det evolutionära i form av socialdarwinism 
tillämpas på modellen av en kontinuerlig och kampbetonad kulturutveckling från 
forntiden, går ekvationen i lås. Värre blir det när bevarandeaspekten tas med i 
beräkningen. Ambitionen att bevara passerade kulturstadier blir här en kulturell anomali, 
ett brott mot de evolutionära lagarna. Kulturminnnesvåiden under den curmanska epoken 

kom att l ägga vikt vid att inte "sätta ut några spärrar för det moderna livet".4 Samtidigt 
framhävdes det förflutna som förutsättningen för det "sunda" moderna. Strategin blev 
därför — i full analogi med 1800-talets rudimentära fornminnesvård — att söka bevara 
det enskilda och de representativa exemplen från det förflutna, alltså en representativ 
monumentvård. Bortsett från det uppenbara i denna strategi, nämligen att minnesvården 
blev hanterbar och mindre kostsam, menar jag alltså att det låg ett ideologiskt 
ställningstagande bakom det fortsatta tillämpandet av monumentvård. Som vi skall se 
kom dock uppfattningen om vad som kännetecknade ett antikvariskt monument att 
förändras under första delen av 1900-talet. Generellt kan man om detta säga att vad som 
utmärker det tidiga 1900-talets kulturminnesvård, var ett konkret utökande av den 
etablerade fornminnesvården på alla plan, från monumentvård, organisation och 
lagstiftning, till det som rörde de ideologiska förutsättningarna och motiven för 
minnesvård som sådan. 

Sigurd Curman och kulturminnesvården 
Sigurd Curman kom från ett av Stockholms förmögnaste högborgerliga hem. Han 
studerade först naturvetenskapliga ämnen vid Uppsala universitet och inriktade sig 
därefter på konsthistoria, särskilt arkitektur. För att praktiskt förkovra sig följde han även 
en del av arkitektutbildningen vid Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. År 1912 
disputerade han i konsthistoria vid Uppsala universitet med avhandlingen 
Cistercienserordens byggnadskonst. Samma år utnämndes han till professor i svensk 
arkitekturhistoria och restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan. Han ansvarade 
för restaureringar av en rad landsortskyrkor och även större klosteranläggningar, av vilka 
restaureringen av Vreta (1914-17) och Värnhem (1918-23) är berömda. Professors
tjänsten innehade han dock endast till 1918, då han blev byggnadsråd och chef för den 
kulturhistoriska byrån i den nybildade Kungliga Byggnadsstyrelsen. Med den positionen 
fick Curman makten över alla kulturhistoriska byggnadsärenden i riket. Det ämbetet 
behöll han till 1923, då han utnämndes till riksantikvarie. Därmed blev han även chef för 
Statens historiska museum samt sekreterare i Vitterhetsakademien. Denna tjänst behöll 
Curman till år 1946 då han avgick som riksantikvarie; för att genast övergå till ett 
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uppdrag som landskaps vårdande konsult för Vattenfall. I den rollen kom han att delta i 
diverse planeringsarbeten av vattenkraftsanläggningar i Norrland. Under sina sista år 
ägnade han en stor del av sin tid åt arbete i redaktionen för inventeringsverket Sveriges 
kyrkor, vilket han tillsammans med kollegan och kamraten Johnny Roosval hade startat 
år 1912. 

Parallellt med detta deltog Curman i flera omfattande utredningar om den statliga 
fornminnesvårdens ordnande, varav den längsta varade från 1913 till 1921 och 
resulterade i det mest utförliga och långtgående betänkande som någonsin producerats 
för svensk kulturminnesvård (SOU 1922:11-12). Det ligger med andra ord en tjänste-
och ämbetsmannagärning av ovanliga mått bakom påståendet att Sigurd Curman är 
huvudmannen bakom etableringen av 1900-talets kulturminnesvård. 

Sigurd Curman blev alltså redan i början av 1900-talet en av centralfigurerna inom 
minnesvården. Hans första verksamhetsområde var restaureringsarkitektens och 
konsthistorikerns, men han deltog också tidigt som sakkunnig och ledamot i utredningar 
om minnesvården. Det var där han skulle göra karriär. Hans restaureringar har i efterhand 
tilldelats klassikerstatus, men hans största förtjänster låg i förhandlingsskicklighet och 
organisatorisk förmåga. Det var som administratör och myndighetsperson Curman 
gjorde sig känd även utanför ämbetskonidorerna, detta så till den grad att han kom att 
personifiera kulturminnesvården. 

Även om hans framtoning är helgjuten är han dock inte så lätt att kategorisera. 
Curmans tidiga huvudområde var arkitektur och konsthistoria med inriktning mot 
restaureringskonst. Men liksom många av hans kollegor intresserade han sig även för 
arkeologi, antropologi, etnologi, runologi med mera. Han utförde dock ingen forskning 
inom dessa discipliner, vilket är centralt för att förklara vad som skilde honom från 
tidigare riksantikvarier. Idéhistorikern Gunnar Eriksson har i en uppsats om den 
biografiska metoden skrivit att "en person är uppenbarligen inte en punkt utan en sfär, en 
sfär med obestämda gränser utåt mot världen".5 "Livssfären" Sigurd Curman var 
verksam i ett mycket specifikt och exklusivt livsrum. Som högste chef för landets 
kulturminnesvård hade han möjligheten och makten att ge den dess ideologiska och 
praktiska prägling som han alltsedan ungdomsåren tycks ha ansett nödvändig. Detta blev 
möjligt genom att Curman än mer stärkte riksantikvariens vedertagna roll som 
reglerande instans för landets statliga minnesvård. Samtidigt såg han till att ge den 
regionala minnesvården friare händer. 

Den statligt organiserade fornminnesvården var vid 1900-talets inledning en 
verksamhet som hade sin förankring i en homogen kulturelit. En handfull personer var 
engagerade i ett gemensamt projekt kring minnesvården som forsknings- och 
samhällsangelägenhet. Deras åsikter var visserligen inte sällan disparata i enskilda 
frågor. Men dessa oenigheter handlade om hur minnesvården skulle organiseras och 
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skötas. Ingen av de redan engagerade i området ifrågasatte dess värde som den 
ideologiska grunden för det framtida kultursamhället. 

Minnesvården framställdes som ett enande fält vid sidan av klass och partiklyftor. 
Folket hade att förvalta ett kulturellt arv, vilket fanns att uttolka ur de materiella 
kvarlevorna från det förflutna. Det betraktades som något vilket formats genom 
århundradena. Det svenska kulturarvet var unikt, ja inte sällan överlägset det övrigt 
europeiska.6 Minnesvårdarnas uppgift blev därmed att hjälpa folket att nå "insikt" och, 
som det kom att heta, känna sig självt. 

Mediet för att förmedla detta förmenta återupptäckande var det materiella 
kulturarvet, vilket utgjorde det chiffer, eller den rekvisita, som förband forntid med 
samtid. Endast den bildade experten kunde rätt tyda den koden. Folkets kulturarv och 
glömda förhistoria skulle därför, genom de professionella minnesvårdarnas arbete, 
upptäckas och återbördas som ett komplement till modernismens samhällsvision. 

Ämbetsmännen bakom den statliga minnesvården tillhörde vid det tidiga 1900-talet 
vanligtvis det övre borgerskapet och den kulturkonservativa falangen, inte sällan med 
nära förbindelser med kungahuset (vilket dock inte uteslöt att flera av minnesvårdens 
förgrundsfigurer kunde vara politiskt frisinnade). Under den curmanska epoken stärktes 
dessa kopplingar. Forn- och kulturminnesvården kom att representera ett tillsynes 
neutralt fält för engagemang för kungligheter som tappat makt, men givetvis spelade de 
personliga preferenserna också stor roll. Kronprinsens, sedermera Gustaf VI Adolf, 
intresse för minnesvården i allmänhet och arkeologin i synnerhet, var lyckosamt för 
Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet under Sigurd Curman. I hans arkiv 
återfinns otaliga exempel på offentliga middagar, tal och medaljutdelningar, med kunglig 
närvaro. Så småningom gav dessa kopplingar utdelning. Humanistiska fonden instiftades 
den 22 oktober 1927 på initiativ från Curman och Kronprinsen. Denna fond, som bestod 
av icke uttagna vinster från Penninglotteriet, finansierade arbeten och publicering av en 
lång rad humanistiska och minnesvårdande arbeten under de följande decennierna. 

Det var dock skillnad mellan den kunglighet som framförde det av Sven Hedin 
författade talet på slottets borggård 1914 och den kronprins som valdes till 
Vitterhetsakademiens preses år 1945. Under bondetågets dagar hade institutioner som 
Skansen eller hembygdsrörelsen nära förbindelser med nationens överhet och överklass. 
Den tidiga fornminnes- och hembygdsrörelsen hade inte alltid den folkliga förankring 
man försökte ge sken av. Medlemsförteckningarna visar att det var bygdens eliter som 
inledningsvis anslöt sig, inte den "vanlige" bonden eller hantverkaren.7 

Från 1920-talet tycks det dock ske en svängning i minnesvårdens ideologiska 
framtoning. Vid tiden för Per Albin Hanssons omtalade folkhemstal 1928 hade behovet 
av en enande nationalanda inte minskat i betydelse, men den kunde inte längre 
huvudsakligen grundas i en idealiserad folk- och historieuppfattning. När historien inte 
längre kunde fungera som en metafysisk drivkraft i nationernas ödesspel, kunde dock 
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fortfarande folkets bakgrund tjäna samma roll. Genom att stödja sig på en förespeglad 
värdeneutral vetenskaplig forskning, gav arkeologins rön i samband med en 
kulturhistorisk tolkning, effektiva argument för att stärka folkhemsprojektets mål att ena 
nationen för det allmännas bästa.8 

Minnesvården och moderniseringen av landet kom därför inte att bli varandras 
antagonister utan delar av samma sociala projekt. Den centrala fornminnesvårdens 
tidigare slagsida åt kulturkonservatism och modernitetskritik, bytte nu fokus för att bli en 
del av det moderna samhällsprojektet. Detta innebar dock inte att den högstämda 
retoriken sköts under mattan, tvärt om! Minnesvården i hela dess bredd blev, något 
förenklat uttryckt, det andra benet i den svenska modernitetens ideologi. Under krigsåren 
1940-45 gavs den en framträdande roll för att stärka försvarsviljan. När Historiska 
museet nyinvigdes år 1943 kom positiva reaktioner från såväl Social-Demokraten som 
den konservativa Stockholms-Tidningen.9 Minnesvårdens starkaste nyttoargument hade, 
förutom det rent vetenskapliga, förvisso alltid varit folkbildningen och det nationella 
men skillnaden var nu att "vanligt" folk faktiskt kunde gå på museum utan att känna sig 
uteslutet redan i trapphallen.10 

Inom den arkeologiska forskningen klingade dock dragen av officiell nationalism av 
och återanknöt till den mer positivistiskt anlagda historiebeskrivning som hade varit 
rådande strax innan sekelskiftet 1900. Detta fick återverkningar i Vitterhetsakademien 
och Statens historiska museum. Men synen på den specifikt "svenska odlingen" var 
fortsatt i högsta grad central som drivkraft för verksamheten. Inte sällan gjordes 
monarkin till språkrör för det svenska kulturarvet. Kronprinsen visade, som nämnts, ett 
starkt engagemang för Vitterhetsakademien, han missade som dess preses sällan ett 
sammanträde. När Gustav VI utnämndes till kung år 1950 hade Sigurd Curman tagit över 
posten som preses. Kungens engagemang för landets kulturvård fortgick emellertid 
oförändrat. I samband med hans 70-årsdag organiserades en landsomfattande insamling 
för bildandet av en allmän kulturfond: "Kung Gustav VI Adolfs 70-årsfond för svensk 
kultur". De insamlade pengarna, över fem miljoner kronor, överlämnades den 11 
november 1952 i Rikssalen på Stockholms slott. Efter att statsministern hade inlett 
svarade kungen: 

Landets och folkets egenart lika väl som det historiska skeendet ha betingat vår kultu
rutveckling. Annorstädes i världen finnes icke denna vår särpräglade kultu r. På intet annat 
ställe kunde den heller ha uppkommit och formats just på detta sätt, ty förutsättningarna voro 
olika. Jag menar därmed givetvis icke, att vår speciel lt svenska odling skulle vara bättre än 
andra folks. Men vi måste vara den trogna. Den är nu en gång vår, den bär vårt särmärke och 
visar vårt kynne. Den är för o ss lika dyrbar och nödvändig som livet självt. Ty utan den 
funnes i själva verket intet sär präglat svenskt folk.11 
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Svenska folkets odling var alltså, med kungens ord, unik och det var den centrala 
minnesvårdens ansvar att sprida kännedomen om denna koppling mellan kulturarv och 
kynne. Museernas folkbildande budskap gavs därmed en specifik ideologisk profilering, 
vilket var något som inte alltid tilltalade ens de egna tjänstemännen. Utvecklingen på 
museernas område fick exempelvis den då nytillsatte museilektorn vid 
Riksantikvarieämbetet, Carl-Axel Moberg, att klaga: "Den moderna museiteknikens 
utveckling är oupplösligt förenad med både folkbildningstankens utbredning och 
museers förvandling till ideologiska och politiska propagandacentraler."12 Hur det nu än 
var med denna förmenta populism i museerna, så kan man konstatera att den officiella 
minnesvården valde linjen att verka i samförstånd med det moderna samhällets framväxt. 
Vid upprepade tillfällen försäkrade Sigurd Curman och de ledande rösterna inom den 
centrala kulturminnesvården att samhällets bevarandeåtgärder, vad gällde fysiska 
kulturminnen, endast skulle inskränkas till valda objekt och miljöer. Genom att på så vis 
inte ställa sig i vägen för samhällsförändringen tillförskansade man sig ett 
förhandlingsutrymme vad gällde anslagsfrågor och kunde framställa verksamheten som 
rimlig och behjärtansvärd. 

Samhällsklimatet avgjorde naturligtvis till stora delar hur kulturminnesvården skulle 
motiveras och utformas, men det måste också uppmärksammas att forsknings- och 
ämbetskulturen inom minnesvården förändrades. Sverker Janson, en av Curmans mest 
framstående medarbetare och anställd vid RAÄ sedan 1938, har kommenterat de 
intressekonflikter Sigurd Curman mötte som nybliven huvudman för Sveriges 
kulturminnesvård: "Den dynamiske Curman förstod dem inte; de förstod inte Curman. 
Curman löste problemet genom att lämna dem åt sin forskning och rekrytera unga krafter 
som gav honom fria händer, och som också behövdes i den växande verksamheten."13 

Jansons hänvisning till "de" gäller Gustaf Hallström, Otto Frödin, Otto Janse och Ture 
Arne, amanuenser och antikvarier vid Historiska museet sedan 1900-talets början och 
från och med 1923 medarbetare till Curman. 

Temat om ideologisk oenighet skulle också kunna flyttas något bakåt i tiden för att 
gälla spänningar mellan riksantikvarierna Hildebrand, Montelius och Salin och den då 
kritiska "generationen Curman" utanför Akademien. Motsättningarna fanns även längre 
ned i den organisatoriska hierarkin, från Statens historiska museums amanuenser till 
representanter från såväl kyrkan som musei- och universitetsvärlden. Det handlade, 
återigen, om en äldre syn på minnesvården som mötte en ny vilken lanserades under 
namnet kulturminnesvård. Från sitt tillträde 1923 och framåt var Curman involverad i 
intressekonflikter som hade sitt ursprung i dessa värdemässiga motsättningar. Ändå 
lyckades Curman hålla samman och rikta den officiella minnesvården mot ett expansivt 
och mer utåtriktat skede än någonsin tidigare. 
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Evert Baudou ställer i sin bok om Gustaf Hallström frågan hur detta egentligen kunde 
gå till: 

Många har betonat Curmans insatser, men framställningarna är knappast mer än uppräknin
gar av alla hans insatser. Man ha r inte diskuterat hur det var möjligt att han kunde lyckas så 
väl. Det blir lätt en skildring av en hero som ensam gör allt. Det är sant att han var en ledare 
och en organisatör, men för att lyckas måste ledaren få gensvar i det omgivande samhället. 
Den neutrala arkeologi som Montelius bedrev skapade intresse bland många, men de stora 
politiska klasserna arbetare och bönder förblev oberörda.14 

Frågan är berättigad, men ställd utifrån felaktiga premisser. Jag kommer i denna 
avhandling att visa på dels hur marken förbereddes före Curmans riksantikvarieperiod, 
dels hur hans framgångar byggde på en redan etablerad organisationsstruktur som 
moderniserades och efterhand gavs ökade anslag. Men nyckeln till hans framgång måste 
även sökas i förutsättningarna för själva riksantikvarietjänsten samt innehavarnas 
subjektiva bevekel segrunder. 

När Bror Emil Hildebrand på 1840-talet tillförsäkrade sig den första regelrätta lönen 
för riksantikvarietjänsten, innebar det att han också var den förste ämbetsmannen som 
odelat kunde ägna sig åt att sköta landets minnesvård och fornforskning. Den konkreta 
följden av det var att Statens historiska museum kom till genom att införliva det äldre 
Antikvitetsarkivet, Livrustkammaren, samt de kungliga samlingarna till ett enda 
museum. Detta innebar också att den centrala minnesvården fortsatte att utveckla en 
vetenskaplig fornforskning framför att prioritera en egentlig fornminnesvård. Med 
efterträdarna Hans Hildebrands och Oscar Montelius ledande poster inom arkeologin 
kom Vitterhetsakademiens och Statens historiska museums starka inriktning på 
artefaktsamlande och vetenskapsproduktion att bli grundmurad. 

Vid tidpunkten för Sigurd Curmans tjänstetillsättning kan tjänstelokalerna i 
Nationalmuseum karaktäriseras som ett forskningsinstitut, där nationellt ledande 
fornforskare i första hand utvecklade en självvald forskning och i andra hand utförde ett 
minnesvårdande arbete, i mån av tid. Sigurd Curman var inte en forskande arkeolog utan 
arkitekturhistoriker, restaurator och "estet". Detta föranledde ibland kritik från äldre 
kollegor och tjänstemän, men också från det regionala hållet och den framväxande 
fornvetenskapen inom universitetsvärlden. Curmans bevekelsegrunder och bakgrund var 
dock av avgörande betydelse för kulturminnesvårdens konsolidering. Företrädarna 
bakom riksantikvarietjänsten hade av tradition sett ämbetets starka koppling till 
Historiska museet som en förutsättning för syntesskapandet inom den nationella 
arkeologin och naturligtvis också som gynnsamt för den egna forskarkarriären. Den 
kritik som uppstod mot centraliseringen av fornforskningen, statens fyndmonopol och 
den eftersatta regionala minnesvården, tvingade dock fram organisations- och 
lagutredningar som i stor utsträckning prövade och omvärderade synen på 
fornminnesvårdens centrala funktioner och tillämpningar. En av de drivande i den 
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sistnämnda processen var Sigurd Curman, vilken i sitt ämbetsutövande uppfattade sin 
roll i första hand ur kulturpolitisk synvinkel. Detta innebär att landets minnesvård inte 
längre bestämdes av fornforskningens och museisamlandets behov, utan av det 
kulturhistoriska och nationella perspektivets förutsättningar. Statens historiska museum 
och fornforskningen blev i och med det ett verksamhetsfält vid sidan av den centralt 
organiserade kulturminnesvården. Ja, man skulle till och med kunna säga att den centralt 
organiserade minnesvården i nationell mening tog form först då. 

Frågeställningar och perspektiv 
Syftet med denna avhandling är redan nämnt men kan nu preciseras. Jag vill, med 
utgångspunkt från Sigurd Curmans tjänsteutövning, ge en samlad bild av 
kulturminnesvårdens framväxt i Sverige. Mitt arbete har till stora delar varit en 
kartläggning av den tidiga kulturminnesvården. Trots att mycket redan är skrivet om 
minnesvårdens teori och praktik, så är sekundärlitteraturen i allmänhet inriktad på ett 
eller ett par teman. Jag har från början arbetat för att göra en kronologiskt och tematiskt 
bred beskrivning, samtidigt som jag har strävat att tillföra analytiska reflektioner till det 
som avhandlas. I samband med detta har jag velat bidra med ny k unskap om Sigurd 
Curmans ämbetsperiod som riksantikvarie. 

Min undersökning är, återigen, ingen traditionell biografi. Jag har i stället velat 
beskriva de avgörande händelserna och idédebatterna inom de kompetensområden som 
innefattades under benämningen forn- eller kulturminnesvård. Detta reste inledningsvis 
en mängd frågor hos mig: vilka händelser och frågor skall jag välja ut för att teckna 
bilden av kulturminnesvårdens framväxt? Hur förändrades organisationen i det som 
skulle bli ett statligt ämbetsverk och hur motiverades den förändrade lagstiftningen? 
Vilka röster hördes i debatterna? Hur såg den ideologiska kartbilden ut? Varför fick vissa 
åsikter genomslag och var det en slump att det skedde vid olika tidsskeden? Hur agerade 
Curman för att utveckla den statliga minnesvården och dess organisation i den riktning 
han önskade? Vilka var hans beve kelsegrunder för att beskriva kulturminnesvården som 
ett nationellt intresse? Alla dessa frågor har, bortsett från bakgrundsdelarna, relevans för 
vaije enskilt kapitel i avhandlingen. 

Mitt fokus har kommit att ligga på de innovativa skedena i verksamheten, på 
förändringarna i teori och praktik samt det sätt på vilket den nydefinierade 
kulturminnesvården skilde sig från, men även liknade, den äldre fornforskningen och 
minnesvården. Som narrativ fixpunkt har Sigurd Curmans tjänsteverksamhet visat sig 
passa utmärkt. Genom den personcentrerade ansatsen har avhandlingens tematiska 
redogörelser getts naturliga avgränsningar, genom att endast beskriva och tolka de 
verksamhetsfält Curman i sin yrkesverksamhet rörde sig in i och ibland ut ur. Därm ed 
kan mitt syfte att väva samman en kronologiskt bunden redogörelse med flera tematiska 
avsnitt, förhoppningsvis upplevas som logiskt organiserat. Åtminstone har fram
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ställningens röda tråd upplevts som mer konkret och gripbar för mig själv, med denna 
givna anknytning. 

Teoretiska och metodologiska överväganden 
Idéhistoria är ett hermeneutiskt, texttolkande, och kontextualiserande ämne. Med text 
menar jag även artefakter som byggnader, kläder, med mera; det vill säga allt 
människoskapat som kan göras till föremål för tolkning. I min avhandling har jag därför 
inspirerats av många teoretiska perspektiv. Det kan, mer eller mindre explicit, spåras 
inflytande från exempelvis Jürgen Habermas och hans analys av den borgerliga 
offentlighetens förutsättningar, Pierre Bourdieus fältteorier och analyser om kulturellt 
kapital samt människors habitus, Michel Foucaults beskrivningar av diskursbildning och 
kunskapsproduktionens maktpraktiker, samt Ludvig Flecks modell om tankekollektiv 
och tankestilar. 

Jag har emellertid inte hållit mig till en formell teoretisk mall eller metod. En 
fältanalys, till exempel i Bourdieus mening, av den statligt centrala forn- och 
kulturminnesvården under 1900-talets första decennier skulle säkert vara meningsfull 
eftersom den blev ett socialt fält vid tiden efter sekelskiftet 1900. I detta fält agerade 
"specialiserade agenter och institutioner" med en specifik form av symboliskt kapital i 
ryggen, kring ett gemensamt tema: minnesvårdens framtida utformning. Det 
motsvarades således av en avgränsad social praktik där givna, symboliska eller 
materiella, tillgångar utgjorde den gemensamma utgångspunkten och de agerande 
institutionerna inte bara representerades av akademier och ämbetsverk, utan även 

allehanda tidskrifter, förlag, museer och akademiska institutioner.15 

Hänvisningar till "fält" i Bourdieus mening förekommer förvisso här och var i min 
text, men i övrigt är som sagt hänvisandet till begrepp som diskurs, habitus och 
tankekollektiv, sällan eller inte alls, förekommande i denna avhandling. Även mitt 
nyttjande av fältbegreppet sker med förbehåll. Jag har inte konsekvent utgått från det som 
en metod för analys. Detta har att göra med mitt val av framställning. Min avhandlings 
fokus, menar jag, ligger i den empiriska redogörelsen över händelseförlopp och 
värdekonflikter. Att åstadkomma en sammanhängande redogörelse har i allmänhet krävt 
en hög grad av syntetisering från de oftast torftiga och svårtolkade arkivkällorna. Det 
analytiska momentet har därför legat i strävandet att skapa en sammanhållen redogörelse 
ur ett mycket stort och amorft källmaterial. Jag har, annorlunda formulerat, försökt skriva 
den historiska översikt som jag anser saknas. Därför har större energi lagts på 
kartläggning och skapande av historiskt sammanhang, än kontextualisering och 
systematiserad socialanalys. Detta har dock, återigen, inte inneburit ett avståndstagande 
från teoretisk reflektion. 
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Inte minst har diskussionen om "det moderna" och "tidsandan" i allmän och mer 
antikvariskt orienterad mening, varit avgörande för mitt sätt att förhålla mig till 
materialet. Sigurd Curmans generation av kulturminnesvårdare, den curmanska epoken, 
ville knyta samman det förflutna med samtiden för att möta framtiden. Den omedelbara 
associationen i samband med sådana förklaringar, är den under det inledande 1900-talet 
populära filosofen Henri Bergson. Hans reflexioner över tiden och rummet som mänsklig 
erfarenhet renderade honom Nobelpriset i litteratur år 1927. Idag är han närmast 
bortglömd. Jag har visserligen inte funnit egentliga belägg för att Sigurd Curman 
någonsin läste Bergson, men att han var inspirerad av dennes i tiden florerande idéer är 
högst sannolikt. Trond Berg Eriksen karakteriserar Bergsons ambitioner: "Bergson vill 
komma bortom den mekaniska klocktiden och nå fram till en tid som inte tillhör 

föremålens värld utan som är en djupare erfarenhet av och inom oss själva."16 

Hänvisandet till "Bergson" skulle här förbehållslöst kunna bytas mot "Curman". Det är 
nämligen uppenbart att Curmans syn på minnesvården var sammanknippad med 
intuitionens betydelse för tolkning. Curman ville komma bort från det kvantitativa 
samlandet och fokuseringen på föremålen som tillräcklig källa till vetande. Han ville i 
stället förmedla den kvalitativa erfarenheten av att ingå i ett kulturhistoriskt 
sammanhang, där den intuitiva pieteten mot den förflutna kulturen byggde på en insikt 
om ett intimt sammanhang. Förflutenheten kunde visserligen beskrivas i pauser och 
avbrott, men det var endast redskap för analys.17 I den sanna kulturerfarenheten fanns 
inga avbrott och namngivna epoker — i stil med "bronsåldern IV" — utan endast 
kontinuitet och "nuflöde". Därför kunde Curman och kulturminnesvårdarna mycket väl 
acceptera samhällets modernisering, men inte den form av modernism som tog avstånd 
från det förflutna. 

Marshall Berman tillämpar i sin bok Allt som är fast förflyktigas (1982) tre 
beskrivande termer om fenomenet det moderna, vilka jag har lånat för min avhandling. 
Det första begreppet, modernisering, menar Berman betecknar den sociala och 
ekonomiska process som tar fart mot slutet av 1700-talet och manifesterar sig i 
industriell och teknologisk utveckling. Begreppet som följer på det är modernism, vilket 
betecknar de systematiserade visioner och värderingar som finns i samtiden om 
modernisering. Som tredje begreppsvariant följer så modernitet, vilket betecknar den 
offentligt kulturella sfären i t iden, "tidsandan", eller det socialpsykologiska tillståndet. 
Moderniteten förenar, om man så vill, moderniseringen och modernismen som en syntes 
mellan samhällsprocesser och ideologi.18 

Under 1990-talet framställdes flera perspektiv på den institutionaliserade hanteringen 
av det förflutna. Även om de inte väglett mig i min forskning har de bidragit till att ge 
perspektiv på den curmanska epoken och relief å t deras verksamhet. Robert Hewisons 
kritiska studie The Heritage Industry (1987) inledde en trend som skulle följas av andra 
studier. Gemensamt för dessa analyser av det "heritage", eller det populära nyttjande av 
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kulturarvet, är utgångspunkten att minnesvården är ett utslag av modernitet och 
kommersialism. Frågan blir med det vilka funktioner minnesvården har i det moderna 
samhället. Varför ly fts den minnesvårdande verksamheten fram som en tillgång för 
samhällen och nationer? Peter J. Fowler understryker i sin studie The Past in 
Contemporary Society (1992) att det finns flera "förflutenheter", vilka är avhängiga de 
verksamheter och behov som genererar dessa perspektiv. I David Lowenthals senaste 
debattbok The Heritage Crusade and the Spoils of History (1996) understryks att 
"heritage" inte är detsamma som historia. De tre debattörerna undersöker det som — 
med ett våldförande på begreppen — kan rubriceras som "kulturarvsindustrin", det 
kommersialistiska, glorifierande och manipulerande bruket av kulturarvet. Den 
gemensamma nämnaren hos nämnda skribenter är deras kritik mot denna form av 
populariserad minnesvård. "Heritage" är för dem detsamma som bristande källkritik och 
frånvaro av fornforskande akribi. Det finns dock en väsentlig poäng i detta om vi 
applicerar perspektivet bakåt på den curmanska kulturminnesvården. Curman och 
kulturminnesvårdarna hävdade inte enbart de fornforskande värderingarna; i deras 
verksamhet fanns också ett karakteristiskt inslag av "heritage value", av krav på 
upplevelse och emotionell samhörighet med det förflutna.19 Detta renderade tidvis en 
kritik från det fornforskande fältet, som omfattade andra värderingar och en annan åsikt 
om minnesvårdens samhällsfunktion. Kritiken och dess upphov har kvarstått till 
dagsläget. När Riksantikvarieämbetet skapar upplevelsecentran och talar om 
turistanpassning, har den förnyats. 

Det finns dock avgörande skillnader mellan dagens minnesvård och Curmans. På 
Curmans tid var det aldrig tal om flera relativa "förflutenheter". Den pluralistiska och 
mångfacetterade minnesvården existerar förvisso fortfarande i dag mest i 
kulturutredningar och debattartiklar, men på Curmans tid var denna relativism av 
självklarhet inte ens aktuell. De enskilda chefernas preferenser avgjorde till väsentlig del 
hur den statliga minnesvården kom att profileras och bedrivas. Och deras uppfattning var 
märkbart sammanhållen. Det officiella kulturarvet var bundet till en nationell kontext, 
där strävandet att formulera och visualisera en homogen kulturhistorisk berättelse om 
Sveriges framväxt från forntid till samtid, var ramgivande för det analytiska perspektivet. 
De värdemässiga konflikter som uppstod emanerade i vissa fall ur detta 
centralperspektivs möte med en lokal eller regional uppfattning om minnesvårdens 
praktik och värden. I de allra flesta fall härrörde dock motsättningarna från 
intressekonflikter mellan minnesvårdens agenter kontra "utanförstående" avnämare, som 
inte alls var införstådda med det antikvariska tänkandet. Curmans och minnesvårdarnas 
mission var därför främst att åstadkomma en allmän medvetenhet om 
kulturminnesvårdens syfte och mening. Denna upplysning riktades såväl utåt mot 
oförstående exploatörer, som inåt mot fornfor skare och hembygds vårdare. Med 
begreppsliga lån från Ludwig Fleck skulle man kunna uttrycka det hela så att Curman 
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strävade efter att vidga det kulturminnesvårdande tankekollektivet så att tankestilen om 
den pietetsfulla minnesvården, skulle komma att omfatta alla landets medborgare.20 

Sigurd Curman talade själv om dessa värden i form av "det svenska odlingsarvet", 
alternativt den i dag mer vedertagna och här redan nyttjade termen "kulturarvet". Om vad 
kulturarvet egentligen är, vad begreppet utges representera, har det vid det här laget 
debatterats en hel del. Jag återkommer till denna definitionsproblematik i avhandlingens 
sista kapitel. Här vill jag endast kort understryka att med kulturarv syftas det i denna 
avhandling på den statligt stödda fornvården, med dess juridiska och fysiska institutioner 
för urval, hävdande och bevarande av vissa, andliga eller materiella, kulturprodukter. Det 
antikvariskt etablerade kulturarvet således. 

Min metodologiska utgångspunkt har varit den traditionella inom idéhistorisk forskning: 
att läsa och tolka texter av primär och sekundär natur, samt att kombinera urvalet med det 
kontextuella sammanhang jag funnit rimligt att presentera. Denna syntetisering och 
presentationsform representerar i sig den idéhistoriska analysens kärna. Källmaterialet 
avgör därmed till stora delar hur det valda ämnet kan beskrivas. Här har jag haft en fördel 
vad gäller källäget. Umeå universitetsbibliotek förfogar över större delen av Sigurd 
Curmans privata bibl iotek, vilket omfattar cirka niotusen band. Botaniserandet i detta 
har, förutom tillgången till svåråtkomlig litteratur på fältet, varit främjande för bilden av 
Curmans kontaktnät, då ett flertal av böckerna är dedicerade. Det har även gett en bild av 
vilken typ av vetenskapligt kapital han odlade och förhöll sig till. 

Sigurd Curmans personarkiv finns dock på Antikvariskt-topografiska arkivet (ATA) 
vid Historiska museet i Stockholm. Det är med sina dryga 400 volymer förmodligen ett 

av de mest kompletta personarkiven i Sverige.21 Likaså i Stockholm förfogar Riksarkivet 
(RA) över det arkivmaterial jag utgått från vad gäller de omfattande minnesvårds
utredningarna. 

Till metodologiska överväganden vill jag även räkna min utförliga användning av 
notapparaten. Syftet med de ofta långa noterna har varit att skriva en huvudtext som, för 
den specialintresserade, ibland kompletteras med notsatta kommentarer. Noterna har 
alltså använts dels som ordinära källhänvisningar, men också som tillfällen att utveckla 
resonemang och tillföra ytterligare uppgifter utan att i onödan tynga huvudtexten. Det 
ska ses som ett led i min ambition att skriva en bred redogörelse över 
kulturminnesvårdens inledande decennier. Noterna har därför ofta skrivits som 
anvisningar till fortsatta studier och forskning. Det skall dock betonas att min ambition 
har varit att huvudtexten skall kunna läsas med full förståelse utan ett anlitande av dessa 
notuppgifter. 
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Tidigare forskning 
När jag under tidigt 1990-tal började samla material för min avhandling slog det mig hur 
eftersatt forskningen var vad gäller kulturminnesvårdens ideologiska aspekter. Tidigt 
fann jag emellertid en uppsats i Lychnos 1984, Carl-Axel Mobergs "Den nyttiga 
fornforskningen: En skiss till en åskådnings historia och karakteristik", som förtjänar att 
hållas fram. Där mötte jag för första gången ett försök till ett ideologistudium av 
minnesvården vilket inte tyngdes av respekt för det nationella eller ämnets auktoriteter. 
Hans framställning väckte min nyfikenhet. 

På senare år har forskningen om minnesvårdens ideologiska aspekter ökat påtagligt. 
En modern klassiker i det svenska sammanhanget är Jonas Anshelms (red.) antologi 
Modernisering och kulturarv (1993), som behandlar problematiken kring minnesvårdens 
teoretiska förutsättningar och förankring. Mot slutet av 1990-talet kom så flera liknande 
studier i form av såväl antologier som monografier. Den av Lennart Palmqvist och Stefan 
Bohman ederade volymen Museer och kulturarv (1997) hade ambitionen att verka som 
en museivetenskaplig bok som avsåg att problematisera museernas historiebilder, samt 
sätta den museala diskursen i en historisk kontext. Samma år kom även Stefan Bohmans 
Historia, museer och nationalism som granskade de kulturhistoriska museernas 
användning av ideologisk och folkfostrande utställningspedagogik. Annika Alzéns och 
Johan Hedréns Kulturarvets natur från 1998 var även den en antologi med i stort sett 
liknande ambitioner som Palmqvists och Bohmans, dock med ett mer allmänt 
kulturpolitiskt perspektiv vad gäller kulturmiljövården. En likaledes bred antologi är 
slutligen också Annika Alzéns och Magdalena Hillströms konferensbok Kulturarvet, 
museet och forskningen från 1999. Här erbjuds läsaren allt från förbehållslösa analyser 
av kulturarvet som ideologi och föremål för praktik, till utlägg från museichefer och 
antikvarier om regionala kulturområden och museers ansvar att förvalta dessa för 
framtiden. 

Några centrala avhandlingar måste även nämnas. Siegrun Fernlunds "ett Herranom 
värdigt Tempel" från 1982 behandlar 1800-talets kyrkobyggnadsfrågor i samband med 
tidens begynnande minnesvård. Här är det ökande antalet rivningar samt nybyggnationer 
av sockenkyrkor i undersökningsområdet Skåne under 1800-talet hennes konkreta 
studieobjekt. Utifrån det presenterar Fernlund vidare kommentarer om 1800-talets 
begränsade byggnadsvård. Lars Ljungströms "...aendnu Gamblare" från 1987 
närgranskar restaureringen av Gripsholm slott under 1890-talet och kommenterar den 
restaureringdebatt som förnyade synen på autenticitetens betydelse och 
monumentvårdens nationella symbolfunktion. I Ola Wetterbergs Monument och miljö 
(1992) ges en detaljerad översikt över utredningar och debatter angående det tidiga 
1900-talets byggnadsvård i Sverige. Dessa händelser, som i förlängningen innebar en 
nyordning av hela den officiella minnesvården i Sverige, är med dess ledande aktörer, 
som Sigurd Curman, centrala för min avhandling. 
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Till de mer detaljerade framställningarna hör även Lars Sellbergs avhandling Av 
kärlek till Fosterland och Folk från 1993. Här behandlas Nils Gabriel Djurklou och 
dialektforskningen som ett viktigt fält för etnologi och kulturhistoria. Inte minst gäller 
detta forskningsområdet allmogeforskning, vilket även utvecklades under decennierna 
före och efter sekelskiftet 1900. Om just allmogeforskningen och specifikt Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala mellan 1914 och 1945 handlar Agneta Liljas 
Föreställningen om den ideala uppteckningen (1996). Lilja analyserar de strategier och 
föreställningar som motiverade en statligt stödd folkminnesforskning och 
problematiserar, genom en diskussion kring urvalskriterier, frågor och svar om 
bevarandestrategier. I samma anda ställer Annika Alzén i Fabriken som kulturarv från 
1997 frågan om hur moderniseringen under 1900-talet gjordes till föremål för 
bevarandeåtgärder. Argument kring bevarandets förutsättningar och syften är här av 
central betydelse och exemplifieras med musealiseringen av Norrköpings 
industrilandskap. Samma år utkom Kerstin Arcadius Museum på svenska som skildrar 
länsmuseernas och landsantikvarieorganisationens framväxt. Fokus ligger på de 
regionala museimännen och de föreningar som ofta finansierade deras verksamhet. Anna 
Elmén Bergs Fem ö dekyrkor i Norrland (1997) ger ett viktigt bidrag till studiet av 
kulturminnesvårdens ideologi under 1900-talet första del. Hon skriver om 
kyrkorestaureringar och ödekyrkornas renässans efter det aktuella sekelskiftet. Här har 
Sigurd Curman och den restaureringsdoktrin han företrädde en avgörande betydelse. En 
lika central roll spelar han i Viktor Edmans En svensk restaureringstradition från 1999 
där 1900-talets historiesyn och bevarandeideal speglas genom de tre 
restaureringsarkitekterna Sigurd Curman, Erik Lundberg och Ove Hidemark. 

Avslutningsvis skall även Maria Björkroths Hembygd - i samtid och framtid från år 
2000 nämnas. Den visar på hembygdsrörelsens heterogena framtoning och bredd. Det 
"knätofseri" som i dag sammanknippas med hembygdsarbete, stämmer inte med den 
allmänna bilden av verksamheten för hundra år sedan. Som Björkroth konstaterat var 
hembygdsrörelsen vid decennierna efter sekelskiftet 1900 lika, eller kanske mer, 
inriktade på frågor om moderniseringen av bygden, naturvården, allmän smakfostran och 
skötsamhet. Det minnesvårdande budskap som den i dag förknippas med är till stora 
delar en efterhandskonstruktion, eftersom kulturmiljövården har införlivat dess 
verksamhetsfält i dagens breda agenda för minnesvård. 

Om bakgrunden till minnesvårdens institutionella tillkomst finns en hel del skrivet. Som 
viktiga exempel kan nämnas Henrik Schiicks monumentala Kgl. Vitterhets Historie och 
Antikvitetsakademien (1932-1944) i åtta digra volymer, samt den mindre detaljerade 

historiken av överbibliotekarien Vilhelm Gödel om Riksantikvarieämbetet (1930).22 

Det centrala verket om den curmanska epoken är Ad patriam illustrandam (1946), 
den av Adolf Schück och Bengt Thordeman redigerade hyllningsboken till Sigurd 
Curman vid dennes avgång från riksantikvarieposten. Denna 500 sidor långa 
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hyllningsskrift blev för lång tid framöver standardverket om 1900-talets 
kulturminnesvård i Sverige. I min undersökning har den huvudsakligen fungerat som en 
källskrift bland övrigt material, eftersom författarna till bokens olika avdelningar var 
samtida medarbetare med Curman. En viktig histor ik i sammanhanget, som ofta glöms 
bort, är Marie-Louise Bachmans studie över Vitterhetsakademiens 1800-talshistoria: 
Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens historia (1969). Likaså 
bör även Evert Baudous skildring om Gustaf Hallström (1997) nämnas som begränsad 
översikt över arkeologins utveckling och förhållande till centralmyndigheten i 
Stockholm under första delen av 1900-talet. 

Ett par standardverk från senare tid hör också till denna presentation. Bruce G. Triggers 
Arkeologins idéhistoria (1993) var inledningsvis till hjälp för att bilda en 
helhetsuppfattning om fornkunskapens historia, även om arbetet lämnar en del övrigt att 
önska beträffande den nordiska fornforskningen. Till detta sammanhang hör även Bo 
Grandiens mångfacetterade studie Rönndruvans glöd (1987). Grandiens arbete var ti ll 
stor hjälp i avsnittet om Sigurd Curmans uppväxtmiljöer och hans föräldrars delaktighet i 
en forntidsromantisk värdegemenskap. 

Bland idéhistoriska arbeten med anknytning till ämnet måste Johan Nordströms De 
Yverbornes ö: Till Atlanticans förhistoria (1934) framhållas. Hans metod att analysera 
Rudbecks idéer blev skolbildande för svensk idéhistoria fram till i dag. I samma mening 
bör Sten Lindroth, Gunnar Eriksson och Gunnar Broberg nämnas. Alla har bidragit med 
såväl lärda som givande utredningar om historieproduktionens idéhistoria — inte minst 
vad gäller Olof Rudbeck och göticismens historiesyn. Rudbeckianismen tillhör dock den 
äldre förhistoria inom minnesvården som endast nämns i denna avhandling. Refererats 
har emellertid idéhistorikern Bosse Sundin, med hans skildringar om natur- och 
kulturskydd i den tidiga hembygdsrörelsen. 

Avhandlingens disposition 
Framställningen börjar med en bakgrundsteckning. Den sträcker sig från 1700-talets slut 
fram till sekelskiftet 1900. Där berörs de demografiska, ekonomiska, infrastrukturella 
och sociala faktorerna bakom fornminnesvårdens framväxt under 1800-talet. Denna 
minnesvård kan generellt sägas ha haft två huvudlinjer. Dels växte den statliga 
fornvården och forskningen fram med Statens historiska museum som central institution 
med dess amanuenser, samt tjänsteordningen kring riksantikvariens kansli och regionala 
medhjälpare. Denna officiella minnesvård har av två skäl skjutits i bakgrunden här: för 
det första har organisationen kring Historiska museet och riksantikvarien utretts 
grundligt i andra verk och, för det andra, vill jag anpassa kapitlets teman med det 
efterföljande kapitlets redogörelse om familjen Curman. Det är nämligen uppenbart att 
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Sigurd Curmans far hade försänkningar i den lekmannabetonade minnesvård, som 
representerar den andra huvudlinjen i scenariot. Här var det till en början folklivsforskare 
som exempelvis Erik Gustaf Geijer, Leonard Fredrik Rääf och Arvid Afzelius som 
representerade den självständiga forskningen. Merparten var knutna till det år 1811 
grundade Götiska förbundet. Vid andra hälften av 1800-talet kom framväxande 
fornminnesföreningar att prägla de regionala initiativen till minnesvård. Från 1870 kom 
dessa formellt att representeras av Svenska Fornminnesföreningen, vilkens dagordning 
dock ganska snart inlemmades i den statliga minnesvårdens agenda. Under hela perioden 
finns även en tradition av akademiskt baserad forskning som inte var knuten till 
centralmyndigheten i Stockholm. Den historiska och antikvariska forskning som bedrevs 
vid universiteten var för övrigt alltid privat till sin natur, fram till böljan av 1900-talet då 
universiteten oficiellt kom att tillskrivas ett forskningsansvar. 

Efter denna breda översikt går jag över till en mer detaljerad redogörelse för familjen 
Curman. Syftet är att visa på den uppväxtmiljö och det ideologiska klimat som formade 
Sigurd Curmans kulturuppfattning och hans förhållande till minnesvården. Detta kapitel 
kan också läsas som en introduktion till den nygöticistiska- och nationalromantiska 
tidsanda som var rådande i tiden kring sekelskiftet 1800/1900. 

De två bakgrundskapitlen kompletteras av kapitel fyra om restaurerings striderna och de 
värdeladdade frågorna beträffande den samtida byggnadsvården. Detta kapitel ger även 
exempel på Sigurd Curmans restaureringar, hans tjänste- och lärarinsatser samt en kort 
historik om den professur han erhöll. Syftet är dels att visa på restaureringsfrågornas 
centrala betydelse för fornminnesvårdens breddning och övergång till kulturminnesvård, 
dels att presentera praktiken i den nya restaureringsideologin. Främst lyfts här 
restaureringen av Strängnäs domkyrka fram. Med den anknytande utställningen över 
medeltida kyrkokonst legitimerades också grundidéerna bakom den framväxande 
kulturminnesvården. Genom att bredda minnesvårdens anspråk till att även gälla kyrkor i 
aktivt bruk gavs den officiella bevarandepraktiken en ny inriktning. Den skulle inte 
längre enbart ägna sig åt forntiden. I lanseringen av kulturminnesvård kom man att 
fokusera på förledet i ordet, kulturen, och dess tillämpningar över alla tidsperioder. 
Ambitionerna att bredda det statliga ansvaret för det minnesvårdande fältet krävde dock 
en ökad allmänbildning, i såväl församlingar som bland minnesvårdare och arkitekter. 
Sigurd Curmans läraruppdrag och professur skall ses som led i den upplysningen. För att 
åstadkomma den avsedda nyordningen krävdes det emellertid också ny lagstiftning och 
omorganisationer av de minnesvårdande myndigheterna. 

I kapitel fem presenteras huvuddragen i de lagförslag och utredningar som följde med 
kraven på omorganisering av minnesvården. Det sträcker sig från 00-talets interna 
utredningar till det betänkande som 1910-talets stora utredning om fornminnesvårdens 
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ordnande resulterade i. Betänkandet, som offentliggjordes 1922, var ett centralt arbete 
som — trots att det inte ledde till ett omedelbart förverkligande — verkade styrande för 
Sigurd Curmans efterföljande riksantikvarieuppdrag. 

Kapitel sex ger en längre beskrivning av Sigurd Curmans insats som riksantikvarie. Här 
redovisas omstruktureringen av den informella tjänsteordningen i anslutning till 
riksantikvariens ämbetsuppdrag, samt förberedelserna för flytten av Statens historiska 
museum med ämbetslokaler. Temat följs därefter upp med Historiska museets 
byggnadsfråga, en redogörelse för den nya byggnaden samt den utställning som öppnade 
det nya museet år 1943. I kapitlet lyfts även ett par samtida debatter om 
kulturminnesvårdens tillämpning fram. De illustrerar skillnaden mellan den minnesvård 
centralämbetet, med Curman i spetsen, var på väg att lansera och en lokal, mer 
pragmatisk, syn på bevarandets mål och mening. Meningsskiljaktigheten blottade även 
sprickor i den centrala organisationen, vilket som tema återkommer i de övriga kapitlen. 
I kapitlet redogörs även för Vitterhetsakademiens breddning till en humanistisk akademi 
i mer allmän mening. Här presenteras också 1930-talets i mitt sammanhang viktigaste 
utredning, "kulturminnesvårdssakkunniga", som följde efter den strandade forn-
minnes vårdsutredningen från 1910-talet. Nu utreddes det centrala ämbetets 
omorganisering, den "yttre kulturminnesvården" i form av en landsantikvarie
organisation och regional museipolitik, samt frågan om en ny fornminneslag. Som en 
följd av det förstnämnda föreslogs en omorganisation av de t informella riksantikvarie
ämbetet till ett statligt ämbetsverk i den lexikala meningen "myndighet som lyder under 

regeringen och har direkt ansvar för visst område inom den statliga förvaltningen".23 

Detta resulterade i det nya Riksantikvarieämbetet 1938, vilket presenteras här. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av "kulturminnesvårdssakkunnigas" utredning om den nya 
fornminneslagen. Här redogörs det för kopplingarna mellan sakkunnigutredningens 
överläggningar inom och utom gruppen samt de slutliga lagformuleringarnas 
konsekvenser i den nya fornminneslagen 1942. 

I kapitel sju presenteras de omfattande inventeringar av fasta fornlämningar som inleddes 
direkt efter Curmans tillträde till riksantikvarietjänsten. Här behandlas syften bakom 
kartläggningen av landets fornminnen, samt motsättningar mellan fornforskare och 
kulturvårdare. Kapitlet tecknar även en bild av Sigurd Curmans aktiviteter i samband 
med landets vattenkraftsutbyggnad från mitten av 1940-talet och framåt. I samband med 
inventeringarna presenteras också programmet bakom Nordens genom tiderna största 
inventeringsverk, Sveriges kyrkor och de systematiska inventeringarna av landets 
kyrkobestånd. Avslutningsvis behandlas de tidiga arbeten med landskapsvård vid 
fornlämningsplatser som Curman och amanuensen K.A. Gustawsson genomförde, 
stundtals under uttalat motstånd från de egna leden, såväl från Historiska museet som 
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från den akademiska forskningen. Här presenteras också tidiga idéer om 
kulturlandskapet och dess bevarandevärden. 

Kapitel åtta avslutar de tematiska kapitlen om Curmans riksantikvarieperiod, genom att 
teckna grunddragen i landsantikvarie- och länsmuseireformen. Kontexten är här dels 
Svenska museimannaföreningen och dels de regionala fornminnes- och hembygdsvårds
föreningar som mångfaldigades från 1910-talet fram till 30-talet. I sammanhanget 
redogörs även fö r Samfundet för hembygdsvård. Dessutom presenteras museimännens 
organisering och professionalisering, samt Sigurd Curmans strategier för att reglera den 
regionala minnesvården. Kapitlet innehåller även en beskrivning av dels tillblivelsen av 
den lotterimedelsfond som från år 1927 kom att finansieriera uppbyggandet av 
landsantikvarieorganisationen, dels Gustav-Adolfs fonden för de svenska minnes
märkenas vård och dels Humanistiska fonden, som främst finansierade forskning och 
publicering. Fonderna gav ekonomiska förutsättningar för att flytta den statliga 
minnesvården utanför den stockholmsbaserade centralmyndighetens ämbetslokaler och 
var avgörande för framväxten av länsmuseer samt avlönade landsantikvarier, vilka i 
allmänhet fungerade som länsmuseernas chefer. 

Avhandlingens avslutande kapitel analyserar ett par bärande teman i 
kulturminnesvårdens ideologi. Här ingår en analys av programuttalanden om 
fornminnesvårdens mål och syfte. Syftet är främst att spegla Sigurd Curmans 
bevekelsegrunder för att tillskriva de kulturhistoriska värdena avgörande betydelse och 
angelägenhet för nationens kulturella fortlevnad. I dessa analyser presenteras även 
Curmans personliga engagemang för etablerandet av ett svenskt och baltiskt 
kultursamarbete. Kapitlet avslutas med en tolkning av kulturminnesvårdens ideologiska 
förutsättning samt ett resonemang om den curmanska epokens konsekvenser för 
1900-talets minnesvård. 
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2. Att tillförskansa sig det förflutna 
1800-TALETS FORNKUNSKAP, NYGÖTICISM 

OCH SKANDINAVISM 

Den centralt organiserade fornforskningen var under hela 1800-talet en småskalig och 
exklusiv verksamhet som knappast berörde gemene man i annan utsträckning än de fall 
där fornminnen stod i vägen för markexploatering. I detta kapitel skall vi främst ta del av 
den regionalt baserade fornforskning och minnesvård som växte fram parallellt med 
verksamheten i Statens historiska museum och Vitterhetsakademien. Denna verksamhet 
var förvisso inte heller något som berörde gemene man. Men utifrån det som redovisas 
nedan, kan man dock konstatera att rönen om det förflutna gradvis lämnade 
studiekamrarna, för att integreras med det statliga program för folklig bildning som 
påbörjades under 1800-talet. Syftet är dock inte här att påvisa dessa kopplingar, utan att 
ge en bakgrund till det kulturhistoriska forskningsfält som besjälade Sigurd Curmans 
verksamhet som restaureringsexpert och tjänsteman. Denna bakgrund gäller även som 
introduktion för redogörelsen om Sigurd Curmans föräldrar och uppväxtmiljöer, vilket 
följer i kapitel tre. 

Detta kapitel är därför anlagt så att jag tentativt redogör för de faktorer som fram
manade folklivsstudier och fornforskning under 1800-talet. Framställningen presenteras 
tematiskt med den centralt minnesvårdande myndigheten som skymtande aktör 
tillsammans med de samhällsförändringar och den regionalt baserade minnesverksamhet 
som pågick. De fakta och exempel som presenteras är ingalunda unika, utan främst 
hämtade ur sekundärkällor. Framställningssättet avviker dock från det normala i det att 
jag, med fokus på att anknyta till kapitlet om familjen Curman, har valt att skildra 
1800-talets forskning och minnesvård i ett sammanhang utanför det som pågick i 
Historiska museets lokaler i Stockholm. Så långt det är möjligt har namn och 
enskildheter undvikits, till förmån för de breda dragen. Det enskilda som presenteras bör 
därför ses som illustrativa exempel på en övergripande utveckling. 
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Idémässiga och samhälleliga faktorer bakom tillkomsten av 
fornforskning och minnesvård under 1800-talet 

1800-talet var ett sekel med stora sociala, demografiska och miljömässiga förändringar. 
Sekulariseringen och den ökade sociala rörligheten luckrade dessutom upp fundamenten 
för den traditionella samhällsordningen. Förändringarna skapade föreställningar om 
försvinnande kulturvärden hos många, inte minst representanter från de högre stånden. I 
den kontexten blev folkminnesforskning och etnografiska studier hos somliga 
utgångspunkten för ett nytt identitets sökande. För andra blev fornforskning en väg att 
vinna nya historiska kunskaper. En tredje kategori representerades i första hand av 
samlare och föremålsexperter — dessa sistnämnda föll in i en lång tradition av a ntik
vitetshandel och samlande som egentligen pågått sedan antiken och under renässansen 
kommit att bli en egen grupp experter: "antiquarii", eller antikvarier.1 

De nu nämnda indelningarna av fornstudierna bör dock betraktas för vad de är: 
abstraherade kategorier. Ingen av de mer kända forn- eller folklivsforskarna under 
1800-talet kan entydigt sägas vara det ena eller det andra. Många var samtidigt samlare, 
forskare och minnesvårdare. Vad som skilde dem åt var arten och graden av 
specialisering. Några lade tonvikten hårdare vid samlandet, andra vid fornforskningen 
och somliga hävdade sina allmogestudier. Generellt kan man säga att de som 
representerade den statligt stödda fornvården (Vitterhetsakademien och Statens 
historiska museum) var inriktade på ett systematiskt samlande och forskande. De som 
representerade lekmannaintresset (den lokalt eller regionalt baserade forskningen) var 
oftast också samlare och forskare. Men de tenderade att lägga emfasen på minnesvård ur 
en lokalt identitetsbevarande mening. De önskade bevara det kvalitativa i ett traditionellt 
samhälle och samlade inte bara konkreta fornsaker, utan även sägner, folkvisor och 
etnografiska fakta. 

Härvid kan man ana ett motsägelsefullt scenario. Den statliga fornminnesvårdens 
representanter var i första hand forskare och museimän — de betraktade därför landets 
fornminnesbestånd som ett inventarium och fornföremålen som vetenskapliga specimen. 
Den fornminnesvård och bevarandeverksamhet de organiserade var starkt präglad av de 
ideal och krav som forskningen genererade. Det var den taxonomiska blicken — det 
linnéanskt systematiserande — som styrde arten av verksamhet. Fornsaker köptes och 
byttes ibland mellan de nationella museerna, i syfte att komplettera samlingarna. Mycket 
skaffades dock även från privata samlingar, eller antikvariat. Dubletter i 
myntsamlingarna kunde smältas ned för att finansiera fortsatt forskning och m edeltida 
målningar i kyrkor målades som regel av eller beskrevs med varierande noggrannhet 
innan byggnaden revs.2 Någon byggnadsvård i egentlig mening existerade inte. Detta 
speglar en pragmatisk syn på fornvård och forskning som ännu inte inkorporerade en 
föreställning om ett nationellt mentalt arv som hotades av förstöring. De forntida 
objekten saknade ännu en dimension av andlighet, av tillskriven delaktighet i ett 
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kulturarv — det som den curmanska epoken senare skulle se som motivet för det de 
benämnde som pietetsfull fornvård. 

En bredare syn på fornminnesvård kom dock att initieras av samlarna, forskarna och 
lekmännen utanför den stockholmska centralmyndigheten. De drevs av en vilja att rädda 
och beskriva hembygdens kulturhistoriska bakgrund, men var även fosterlandsvänner 
och önskade att hela den svenska kulturen skulle dra nytta av verksamheten. Till denna 
grupp utanför den centrala fornvården hörde även vissa universitetsbaserade forskare. 
Seklets mest namnkunnige var naturalhistorikern, zoologen och etnografen Sven Nilsson 

från Lund.3 Dessa forskare verkade på ett slags mellannivå enligt en hierarkisk modell: 
central myndighet, universitetsrelaterad forskning och regional eller lokal samling/ 
forskning. Efter hand resulterade den sistnämnda kategorins verksamhet till bildandet av 
lokala organisationer, så kallade fornminnesföreningar, vilka främst syftade till ett 
definierande och bevarande av det egna länets kulturella arv. Först ut var Nils Gabriel 
Djurklou med Föreningen till samlande och ordnande av Närkes folkspråk och 
fornminnen (1856). Föreningen följdes av flera, varav många efter hand kom att stå som 
stiftare och grundare av det som långt in på följande sekel titulerades landsorts-, 
alternativt, provinsmuseer.4 

År 1869 togs initiativet att ena dessa föreningar under ett rikstäckande organ: 
Svenska Fornminnesföreningen. Tanken var att lyfta fram försummade 
forskningsområden och därmed verka som en motvikt till den centralt organiserade 
fornforskningen. Instiftarna ansåg att den kulturhistoriska forskningen hade hamnat i 
skuggan av det förhistoriskt inriktade arkeologiska samlandet.5 Initiativet gillades inte av 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand som misstrodde några av den nya föreningens 
instiftare. Debatten gällde det så kallade hembudet till staten; det vill säga den 
lagstiftning som bland annat förordnade att samtliga fynd av ädelmetallvalör (guld, 
silver, brons och koppar) mot en given ersättning skulle hembjudas Historiska museet för 
inlösen. I förlängningen reste detta frågan om rätten till en fri och individuell forskning. 
Med en nationell Fornminnesförening skulle därför argumenten i hembudsfrågan kunna 
stärkas till det regionalas fördel. 

Samtidigt fanns där även ett beroendeförhållande mellan Vitterhetsakademien och de 
regionala minnesföreningarna. Detta var baserat på förutsättningarna att utdela 
respektive erhålla statliga verksamhetsbidrag. Som gengäld åtog sig föreningarna 
exempelvis att utföra inventerings- och inspektionsuppdrag för riksantikvariens räkning. 
Efter fem år (1874) kom därför Vitterhetsakademiens amanuens Oscar Montelius att 
väljas in som sekreterare i Svenska Fornminnesföreningen och därmed hade 
verksamheten, som Birger Nerman något värderande skrev, förts "in på säkrare 

vetenskapliga banor".6 Sistnämnda beskrivning ger dock inte rättvisa åt de kontroverser 
som däremellan hade utspelats. Problematiken kan i själva verket sägas spegla en 
kärnfråga i 1800-talets fornforskning och minnesvård. 
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Att den rådande författningen om hembudet hindrade den fria forskningen hade, 
bland andra, Sven Nilsson med emfas menat.7 Den absoluta majoriteten av Svenska 
Fornminnesföreningens medlemmar var akademiker och högre tjänstemän. En strid om 
lagformuleringar hade omgående inletts mellan representanter för dessa och 
centralmyndigheten i Stockholm. Denna kom tydligast till uttryck i den offentliga 
skriftväxling som kom att utspelas mellan Vitterhetsakademiens amanuens Hans 
Hildebrand och Gabriel Djurklou.8 Främst var det hembuds skyldigheten för forntida 
bronsfynd som föranledde debatten. Det visade sig att "revoltörerna" gick vinnande ur 
det hela och fornminnesförordningen från 1867 ändrades i 1873 års riksdag på så vis att 
"bronsplikten" lyftes bort från paragrafbeskrivningen av hembudspliktiga fynd.9 Den 
ordningen kom att gälla framöver under hela den curmanska epoken. Men motsättningen 
mellan centralt och regionalt i minnesvården, var något som skulle visa sig återkomma 
vid ett flertal tillfällen.10 

Efter det att Svenska Fornminnesföreningen inordnats i den officiella minnesvården 
genom att knytas till centralämbetets ledning, hade i viss mån de regionala 
minnesföreningarna och representanterna för det akademiska intresset, kopplats till en 
nationell diskurs kring antikvarisk forskning. Alla regioner och län representerade 
tillsammans Fosterlandet. Fosterlandet bar på minnen från fornstora dagar; dessa minnen 
tillhörde folket. Ja, minnena tillhörde inte bara folket, de hade också formats av det. 
Forntiden bar på nyckeln till förståelsen av den nationella folkanden och därmed till 
förståelsen av samtiden. 

Nu kom alltså de regionala och centrala utgångspunkterna för samlande och 
forskning att mötas i en nationell och nationalistisk kontext. Inspirerat av 
naturvetenskapligt systematiserande forskning och regionalt motiverad 
"folklivsstudium", kom det sena 1800-talets fornforskning att representeras av fornvetare 
som ur de materiella kvarlevorna int e bara tolkade kronologiska sekvenser, utan även 
kulturella utvecklingsförlopp. Arkeologin som vetenskap var formerad och med den även 
en fokusering på det forntida objektet som källa till kunskap om nationens ursprung. 
Med ett Statens historiska museum och ett riksantikvariekansli i samma byggnad, 
fortsatte därför den officiellt statliga linjen att dominera enligt en internalistiskt 
expertorienterad profil. Sveriges då främste forskare i kulturhistoria, Hans Hildebrand, 
var även riksantikvarie. Han värnade i den rollen de stockholmska central
museisamlingarna och forskningens behov av enhetliga fynddepåer. Den kulturhistoriskt 
dokumenterande och bevarande folklivsforskningen hamnade med det vid sidan av den 
officiella fornforskningen och minnesvården. 

Kopplingarna mellan dessa två fält var dock fler än skillnaderna. De menings-
skiljaktigheter som nu blev allt mer frekventa handlade om den officiella minnesvårdens 
upplevda brist på initiativ. Från den centrala fornvårdens sida kunde man visst godta de 
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kulturhistoriska anspråken, bara man själva tilläts få fortsätta med den egna forn-
forskningen. Ganska snart började dock krav på kulturminnesvård att hävdas från flera 
håll, inte minst från provinsmuseernas föreståndare samt de akademiska discipliner som 
växte. Bevarande- och vårdanspråken breddades utöver de enskilda objekten; det 
kulturella momentet i verksamheten kom att betonas hårdare. Fornforskning blev 
fornminnesvård och ur det, kulturminnesvård. 

Vägen dit, till den curmanska epoken, gick således både genom den specialiserade 
forskningen och genom de regionala bevarandeinitiativen. Liksom andra produkter av 
det moderna var här premisserna historiskt sett unika. Sigurd Curman berörde i ett tal vid 
slutet av sitt liv, år 1962, några av de "allmänna" faktorer som låg bakom uppkomsten av 

fornforskning, minnesföreningar och fornminnesvård under 1800-talet.11 

Han inledde då med att påminna om representationsreformen 1865, samt de 
samhällsförändringar som föregick denna: skiftesreformen, skråväsendets upphörande 
1846, kommunikationsväsendets utbyggnad med järnvägarna, 1842 års skolordning, 
samt de ideologiska förändringar som följde med industrialismen, frihandelsdoktrinerna, 
den ekonomiska liberalismen och de andliga väckelsrörelserna. Då jag själv instämmer 
med Curman angående betydelsen av dessa faktorer har jag nedan tematiskt samman
ställt, utökat och modifierat hans diskussionspunkter. Framställningen är ordnad så att 
aspekter på den mer påtagligt fysiska samhällsförändringen kommer först, därefter följer 
bekanta idéhistoriska teman kring kultur, ideologi och religion. (Momentens inbördes 
ordning följer en narrativ logik, men innebär dock inte en betydelsemässig rangordning.) 

Jordbruksreformen 

Jorddelningsreformerna storskifte och enskifte tillkom med början från mitten av 
1700-talet i syfte att rationalisera jordbruket och upplösa de traditionella byarnas 
invecklade ägostrukturer. Detta, tillsammans med nya jordbruksmetoder, medförde en 
söndring och distansering från gamla levnadsmönster och traditioner. Med införandet av 
laga skifte år 1827 hade principen att endast anlägga en bondgård per skifte 
systematiserats över hela landet. Byarna kom därmed även fysiskt att splittras. 

Jordbruksreformen innebar också, något längre fram i seklet, genomförandet av stora 
sjösänkningsföretag vilket innebar att vissa regioners samlade åkerareal mångdubblades 

under loppet av några decennier.12 Uppodlingen av landet innebar även att 
fornlämningar, bokstavligt talat, plöjdes ned i jorden. Detta pågick som regel utan att den 
antikvariska myndigheten i Stockholm kontaktades. Det fanns inte heller beredskap, 
lagstiftning eller resurser för att fridlysa större landområden. Bevakningen bestod i 
huvudsak av begränsad monumentvård och fyndinsamling för den huvudstadsbaserade 
fornforskningen. Statens historiska museums fyndbestånd ökade därvid också kraftigt 

36 



2. Att tillförskansa sig det förflutna 

under 1800-talet, vilket låg i linje med riksantikvariens forskningsmässigt grundade 

målsättning vid den tiden. 13 

I takt med att det äldre jordbruket fysiskt och kulturellt omvandlades, kom den 
traditionella samhällsformen bland kulturforskarna att stöpas om till den 
minnesvårdande kategorin "allmogekultur". Eftersom den absoluta majoriteten av 
landets befolkning fortfarande livnärde sig av jordbruk, kom allmogekulturen att 
representera ett slags grundform för svensk folkkultur. De regionala varianterna av 
kulturella livsmönster och praktiker blev ganska snart föremål för folklivsstudier. Med 
avstamp i Götiska förbundet och deras idealiserande och romantiska historiesyn, kom 
regionalt lokaliserade allmogeforskare att publicera studier, varav de mer kända är: E.G. 
Geijers och A.A. Afzelius Svenska folkvisor (1814-17), R. Dybecks Runa (1842-50 och 
1865-76), L.E Rääfs Samlingar och anteckningar till en beskrivning öjver Ydre härad i 
Östergöthland (1856-75), G.O. Hyltén-Cavallius Wärend och Wirdarne (1864-68) och 
N.M. Mandelgrens Samlingar till svenska konst- och odlingshistorien (1866-68). 

Införande av folkskolor efter 1842 års skolordning 

De ovan nämnda folklivsstudierna var inte enbart ämnade för en lärd publik, utan ingick 
i en ambition att upplysa allmogen om dess egenskap av kulturbärare. Ett viktigt led för 
upplysning och folkfostran var etablerandet av den allmänna folkskolan. 1700-talets 
lärda visioner om upplysning kunde först då ges en bredare samhällelig förankring. 
1800-talets officiella upplysning var dock en annan än den som de radikala 
encyklopedisterna i Frankrike hade försökt lansera. I Läsebok för folkskolan spreds 
effektivt ett budskap om fosterland, arv och folklig homogenitet, med regionala 

varianter.14 Folkupplysningen hade emellertid, enligt Sigurd Curmans och många kultur
historikers förmenande, även negativa konsekvenser för den framväxande minnesvården. 
Det gamla samhällets tabuföreställningar i anknytning till gamla fornminnen och 
kultplatser hade skyddat det materiella kulturarvet från förstörelse eller onödig 
åverkan.15 Med upplysningstänkande och sekularisering hade dessa föreställningar dock 
mist sin verkan, varför lagstiftning — jämte minnesvårdande folkbildning — sågs som 
nödvändigt. Invigandet av Artur Hazelius skapelse Skansen år 1891 kan ses som en 
materialisering av minnesvårdarnas ideologiska strävan att väcka folkets känsla för den 
egna kulturen. 

Ett talande exempel för den kulturella identitetskris som 1800-talets fornvårdare ofta 
upplevde och ville förebygga, kan visas i ett citat från Sveriges första antikvitets
intendent, adjunkten från Visby: Per Arvid Säve: 

Då nu t.o.m. de lärde ofta värder a högre den utländska än den fosterländska bildningen och 
då vår folkande är alldeles villad bort från allt gammaldags, enkelt och fosterländskt eller har 
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tappat den historiska tråden, missaktar det forna och är blifven modem, fåfänglig, yppig, 
omanlig och icke Svensk, så måste man gå djupare till grunden med saken, om man vill 
något uträtta i större mått, icke blott för att bevara alla yttringar och skepnader af vårt fornlif, 
utan och för att med detsamma kunna för framtiden åstadkomma e n verkligt Svensk folk
uppfostran.16 

Citatet ger ett märgfyllt uttryck för det som framöver skulle bli kulturminnesvårdens 
stöttesten; att förmå det nya samhällets värderingar och nationella identitet att 
grundläggas på det gamla och traditionella. 

Under Sigurd Curmans riksantikvarieperiod kom också folkupplysningen att med 
större självklarhet integreras i den minnes vårdande verksamheten. Detta hade till 
avgörande del sin grund i parlamentarismens och demokratins genombrott. För en verk
samhet som till största delen är beroende av statliga eller kommunala anslag, är det 
folkligt representativa stödet naturligtvis av högsta betydelse. 

Stadsnäringarna reformeras 

En följd av moderniseringen av huvudnäringen och höjd allmänbildning, var 
uppkomsten av nya samhällsklasser. Detta tvingade fram socioekonomiska reformer. 
Skråväsendet upphävdes formellt 1846 och fullständig näringsfrihet utlystes 1864. Med 
1866-års representationsreform infördes tvåkammarriksdagen och bördsrätten fick ge 
vika för den ekonomiska makten. Sverige övergick med det från ett ståndssamhälle till 
ett klassamhälle. Social makt och inflytande kom därför formellt att baseras på monetära 
förhållanden samt utbildningsnivå, vid sidan av det fortsatt gällande privilegiet att 
tillhöra högre börd. 

Det framväxande företagsborgerskapet kunde med det även etableras politiskt. Det 
blev också andra eller tredejegenerationens borgare, samt den så kallade knapadeln som 
kom att värna om det gamla samhällets försvinnande kultur. Sistnämnda gäller 
exempelvis för samtliga av de allmogeforskare som tidigare nämndes. Det var alltså 
dessa det nya samhällets representanter som lanserade allmogeforskning och 
etnografiska studier. Fornminnesföreningarnas huvudfigurer tillhörde regelmässigt det 
statsbärande skikt som tillskrev sig ansvar för ungdomens och landets framtid. Såtillvida 
kan minnesvården ses som en yttring av det moderna samhället och tillkomsten av nya 
samhällsklasser som en förutsättning för den minnesvårdande tanken. Det var med andra 
ord samhällets fria klasser av akademiker och sekulariserat borgerskap som förmedlade 
ett förändringsmedvetande, vilket manade till minnesvårdande insatser. 
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Samhällets infrastruktur expanderar 

Modernisering och höjd levnadsstandard, innebar en expanderande infrastruktur. 
Införandet av ångfartyg och järnvägar revolutionerade i grunden kommunikations
väsendet, vilket innebar att samordningen av landets näringar kunde centraliseras. Detta 
medförde också att en provinsiell samhällsordning förbyttes till en centralt motiverad 
nationalkultur.17 

Järnvägs- och vägbyggandet kom även, precis som åkerarealens utbredning, att få 
stor betydelse för arkeologins framväxt. Inte minst gällde detta för den ökade 
fyndtillgången. Omfattande nödgrävningar tvingades nämligen fram genom 
arbetsföretagen. I bästa fall utfördes dessa grävningar av utsedd personal från 
Vitterhetsakademien. Men mer vanligt var det nog att grävandet sköttes av 
anläggningsarbetarna själva. I "Kungl. Maj:ts nådiga Förordning angående forntida 
minnesmärkens fredande och bevarande" från 1867 hade en ny paragraf tillkommit som 
behandlade hanteringen av fornminnen vid anläggande av "järnbanor", kanaler eller 
dylikt. Här förordnades det att påträffade fasta fornlämningar skulle ritas av för anmälan 
till Akademien. Denna skulle sedan, utifrån skisserna, avgöra om lämningen var värd att 
grävas ut. I paragrafens avslutande mening framgick det dock att arbetet inte härigenom 
skulle "obehörigt uppehållas".18 Akademien var med andra ord tvingade att handla raskt, 
eller inte alls. Med de begränsade resurser man hade till förfogande, nödgades man i 
allmänhet välja det senare alternativet.19 

En källa till bekymmer var också grustäktsverksamheten. Denna var fram till 
naturvårdslagen 1964 så gott som oreglerad. Sverker Janson har exemplifierat hur stora 
ingrepp i kulturlandskapet kunde fortgå — genom företag som Västkustbanan — utan att 
den fornvårdande myndigheten reagerade.20 När det gällde situationen under senare 
delen av 1800-talet var bristen på reglering av täktverksamheten emellertid knappast 
förvånande. Kulturlandskapet var, fö r att nyttja ett anakronistiskt språkbruk, vid den 
tiden inte föremål för statligt stödda bevarandeåtgärder. Natur- och kulturvårdande lagar i 
modern mening existerade inte; täktverksamhet kunde därför bedrivas utan redovisning 
av planer eller tillstånd från myndighet. 1800-talets minnesvård var också i sig 
objektinriktad. Eller annorlunda uttryckt; fasta fornlämningar hade ännu inte tillskrivits 
angränsande så kallade fornlämningsområden. Endast fornlämningen som sådan var 
därmed skyddad av förordningar. Problem uppstod förvisso när någon tagit grus i en 
forntida gravhög, men problemet var inte så mycket det att kulturmiljön förstördes, som 
att grävningen hade utförts oprofessionellt och därmed riskerat att förstöra de eventuella 
artefakter som högen innehöll. 
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Emigrationen 

Utvandringens återverkningar på kulturklimatet följde i spåren av det effektiviserade 
jordbruket och samhällets sociala förändring. Under de nittio år som förflöt mellan 1840 
och 1930 emigrerade över en och en halv miljon människor från Sverige till USA. Reella 
nödsituationer som missväxtåren 1868 och 1869 ökade självskrivet emigrationen, andra 
bidragande faktorer var exempelvis framväxten av de frireligiösa samfunden, vilket inte 
sällan innebar att hela byar eller skaror av emigranter gav sig i väg för att finna fristad i 
det nya landet. I huvudsak kan dock emigrationen som fenomen tolkas utifrån 
ekonomiska premisser. Utvandringen följde i stort de ekonomiska konjunkturerna i 
Sverige såväl som i USA och kulminerade under decennierna 1870 och 1880.21 

Vid sistnämnda tidpunkt (1873) öppnade, något symptomatiskt, också Artur Hazelius 
sin Skandinavisk-etnografisk samling på Drottninggatan 71. Där kom idéerna runt det 
folkliga och fosterländska att åskådliggöras i konkret form, även för rotlösa stadsbor. På 
landsbygden verkade fornminnesföreningarnas program i integrerande anda. Genom att 
väcka en kärlek till hembygden och dess historia, liksom även det fosterländska, skulle 
svensken inte bara förmås att värna sina minnen, utan också kanske stanna kvar i 
hemlandet. 

Med egnahemsrörelsen och det tidiga 1900-talets sammanslutningar som National
föreningen mot emi gration och Riksföreningen för Svenskhetens bevarande i utlandet, 

skulle svensken även erbjudas arbetstillfällen och jord att bruka.22 Dessa föreningar, 
liksom även den statliga emigrationsutredning som tog sin början under 1900-talets 
första decennium, kommer igen i det följande kapitlet om familjen Curman, samt i 
avhandlingens avslutande kapitel. 

Sekularisering och frireligiösa väckelserörelser 

Sekulariseringens följdverkningar hade varit incitamentet för många emigranters 
missnöje med Sverige. En gradvis relativiserad statsreligion hängde samman med 
modernitetens — med Max Webers formulering — avmystifiering av världen, vilket 
medförde att individens sociala existens började förstås och berättigas utifrån sig själv. 
Den lutherska ortodoxi som tidigare legitimerat det patriarkalt ordnade agrarsamhället, 
bytte efter hand plats med den borgerliga kärnfamiljens moralkodex. Väckelserörelserna 
kan ses som ett alternativ till den sekulariserade statsburna kristendomen, genom 
ambitionerna att föra ned budskapet på en folklig nivå. Därmed såddes även ett frö till 
medborgaranda och i förlängningen, demokratisering av samhället. 1800-talets 

föreningsliv, benämnda associationer, erbjöd ett annat och sekulariserat alternativ.23 Till 
dessa hörde även fornminnesföreningarna. I en värld där, som Karl Marx sade, "allt fast 
förflyktigades", ville fornminnesföreningarna upprätta en brygga till den gamla 
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samhällsordningens förmenta kontinuitet och autenticitet. När den bibliska 
världsordningen inte längre fungerade som grund för identitet, kunde fornforskning och 
folklivsstuder erbjuda en ny värdebas. 

Sekulariseringen hade dock endast en relativ betydelse för den traditionella 
kyrkogången. I praktiken växte de aktiva församlingarna kraftigt som konsekvens av 
jordbruksreformer och att befolkningen därför på vissa orter fördubblades under några 
decennier. Detta medförde i sin tur att de gamla sockenkyrkorna blev både små och 
omoderna. Samtidigt ökade som regel bygdernas ekonomiska välstånd. Krav på 
utbyggnader, eller det mer vanliga, nybyggnation blev föl jden. Härmed revs en mängd 
äldre kyrkor, somliga från tidig medeltid.24 

Det var här, i de bevarandefrågor som uppstod genom rivandet, som bärarna av det 
följande seklets restaureringsdebatter kom att profilera sig, genom att upphöja 
sockenkyrkorna till delar av det nationella kulturarvet.25 Under större delen av 1800-talet 
betraktade dock den statliga minnesvårdens representanter rivningsfrågorna som utanför 
deras ansvarsområde. Det bevarandevärda var huvudsakligen det lösa kyrkliga godset 
samt i viss mån den kyrkliga konsten. Men denna uppfattning kom som sagt att svänga 
mot sekelskiftet 1900, vilket kommer att utredas i avhandlingens fjärde kapitel. 

Tidsuppfattningen 

Synen på tiden förändras i och med att naturforskare och geologers forskningsrön 

förlängde jordens ålder.26 Detta var i sin tur möjligt genom att sekulariseringens 
uppluckring av skapelsedogmerna gjorde det möjligt att överge den kronologiska 
ordning som tidigare hade härletts ur Bibelns skapelseberättelse. 

Den bibelstödda kronologin hade fått sitt mest omtalade fastställande år 1650, då den 
engelske ärkebiskopen James Ussher deklarerade att jorden hade skapats vid middagstid 
den 23 oktober år 4004 f. Kr.27 Sett utifrån ett tidsperspektiv där jordens ålder endast 
omfattade cirka 6 000 år, är det inte svårt att inse varför en föreställning om en 
utvecklingens framåtskridande kedja svårligen kunde etableras. Till detta kom så även 
den ur skapelseberättelsen härledda synen på samhällets och människans förfall. 
Människan och samhället kunde omöjligen ha utvecklats sedan utdrivningen från 
paradiset. Det enda rimliga, enligt logiken att jorden skulle förfalla intill domedagen, var 
att kulturen stadigt degenererade! Därmed fanns det under medeltiden och faktiskt fram 
till 1800-talet, en allmänt etablerad bild om antiken som civilisationens passerade 
guldålder. Denna idealisering levde för övrigt påtagligt kvar i 1800-talets fornnordism 
och göticism, där den tydligast kom till uttryck i konst och dikt med eklektisk blandning 
av antika och föreställt fornnordiska uttryck. 
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När medicine professorn och polyhistorn Olof Rudbeck gav ut sin första del av 
Atlantica år 1671 var det således ingen tillfällighet att den nordiska kulturen tillskrevs 
högre ålder än den antika och därmed föregrep denna. Eftersom den fornnordiska 
kulturen — liktydigt med Platons i Timaios beskrivna Atlantis — var den äldsta på 
jorden var den också av självklarhet den f rämsta, i kraft av sin ursprunglighet. Denna 
föreställning kom senare att dömas ut som osakligt diktande av 1700-talets Olof von 
Dalin, som med hjälp av vattuminskningsteorin konstaterade att Rudbecks teori var ett 
falsarium. Det svenska Antlantis som Rudbeck hade beskrivit var helt enkelt dränkt av 

vatten under forntiden.28 

Vattuminskningsteorin övergick trevande under 1840-talet till en teori om en istid. 
Teorin kunde både förklara den sedan länge observerade landhöjningen och 

naturfenomen som rullstensåsar, flyttblock och slipade berghällar.29 Till en början fick 
teorin som sådan inte stort genomslag inom den arkeologiska forskningen som, under 
etableringsfasen mot slutet av 1800-talet, grundade tidbestämningsteorier på jämförande 
studier av fornfynd. Men tidperspektivet hade dock ändå förlängts drastiskt genom den 
allmänna geologins och paleontologins rön tvingat fram en förlängd tidsskala. När 
Charles Lyell år 1863 hade gett ut sin Geological Evidence of the Antiquity of Man, var 

bibelkronologins traditionella ramar definitivt sprängda.30 Vid tiden för Sigurd Curmans 
första sakkunniguppdrag i minnesvårdsutredningarna, hade också stiliserade 
landhöjningskurvor böljat förekomma i de större museernas utställningar. Den nya 
tidsuppfattningen öppnade nya perspektiv. Forntidens landskap hade inte varit detsamma 
som samtidens. Inte bara seder, bruk och människans kvarlevor, var underställda 

utvecklingens lagar, utan även själva landskapet och naturen.31 Med en tidsuppfattning 
som härleddes ur naturvetenskapens premisser, kom hela vår världsbild efter hand att 
förändras. 

Men den förändrade tidsuppfattningen hade för gemene man att göra med väsentligt mer 
jordnära företeelser än paleontologiska fynd och svunna istider. Som framgått 
genomfördes enorma förändringar i Sveriges modernäring och infrastrukturer under 
1800-talet. Sverige var också det land som först genomförde en lag om standardtid för 
hela nationen år 1879. Detta hängde dels samman med e tableringen av telegrafen och 
militärens behov av samordnat försvar. Men den avgörande faktorn var utbyggnaden av 

järnvägsnätet och behovet av att åstadkomma enhetliga tågtidtabeller.32 Med en enhetlig 
rikstid stärktes de nationella banden. Samma tid skulle gälla i Haparanda som i 
Göteborg. Tågtidtabeller, liksom dagstidningar, signalerade ett gemensamt sammanhang 
inom en nationell ram. Medborgaren befann sig nu i ett o ffentligt rum att förhålla sig 

till.33 
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En sammanknuten nation med en enhetlig tid, understödde även idéer om en 
gemensam kulturhistoria och ett gemensamt öde. Fornforskning och etnografiska studier 
blev med det en nationell angelägenhet. Minnesvården kunde spegla nationens 
tidsbundna position i utvecklingens uppåtpekande sammanhang. Som Oscar Montelius 
skrev år 1874 hade arkeologin: "rika hjelpkällor i alla afseenden. Skulle icke allt detta 
mana oss till förnyade ansträngningar i vetenskapens tjenst, under det att vi aldrig må 
förglömma, att såsom denna vetenskap till sin uppkomst är svensk, dess mål äfven måste 
vara fosterländskt! Ett folk som älskar och hedrar sina fäders minnen, har rätt att hoppas 

på en stor och lycklig framtid."34 

Romantikens kulturuppfattning 

Montelius hänvisning till landets "folk" hade inte varit möjligt under det föregående 
seklet. Tanken på ett Folk som idealiserad kulturbärare, vilket var förmer än den faktiska 
populationen och den enskilde individen, emanerade ur romantikens världsbild. 
Romantikens världsbild är en central faktor som en delförklaring till uppkomsten av 
fornforskning och minnesvård. Spänningen mellan en idealistiskt betingad 
kulturuppfattning och dess materiellt grundade avtryck, kan sägas utmärka hela den 
fornforskning som kom att utvecklas efter sekelskiftet 1800. Fornsaksstudier visade sig 
nämligen kunna visa på de förhistoriska folk och kulturer som vid olika tidpunkter "tagit 
landet i besittning" och därmed även lämnat avtryck i dess nuvarande kultur. 

Gunnar Eriksson pekar i sin avhandling på den romantiska idealismens 
utvecklingslära som typiskt för tänkandet. Naturen ansågs vara uppbygd enligt en 
hierarkisk skala, där människan utgjorde kronan och fulländningen. Denna tanke kunde 

även tillskrivas en historisk dimension.35 Hos vissa av de romantiska filosoferna 
framställdes idén om en naturlig världsordning där vaije nation motsvarades av ett 
historiskt betingat Folk. Förgrundsfiguren i det sammanhanget är tysken Johann 
Gottfried Herder och dennes historiefilosofi. Herder såg människan framförallt som en 
historiskt framsprungen varelse. Hans historiefilosofi kom därmed att berätta lika mycket 
om den enskilde individen som om nationella karaktärsegenskaper. Med Herders 
utgångspunkt präglades varje nations Folk av en specifik Folkande (Volksgeist). Denna 
folkande var en produkt av en organisk utveckling som betingades av specifika historiska 
händelser samt landets natur och klimatförhållanden. Folkandens bestämning var vidare 
teleologisk till sin karaktär. Alla Folk ingick nämligen i en större utvecklingsordning där 
vaije enskilt Folk strävade efter fulländning, vilket med Herder var liktydigt med 
humanitet och "civilisering".36 

I Idéer till människo-historiens filosofi redogjorde Herder ingående för världens 
uppkomst, utveckling och indelning i folkslag med specifika karaktärer och historiska 
bestämningar. Men folkens sammansättning betraktades inte som naturgivna en gång för 

43 



Fädernesland och framtidsland 

alla. Ett invandrande folkslag kunde uppgå i ett annat utan att därmed störa den 
nationella ödesteorin; värre var det dock ställt med folk som judar och zigenare vilka inte 
ville låta sig integreras. Dessa betraktades av Herder som parasitära eller meningslösa — 
judarna förutspåddes dock en framtida europeisk integration.37 

Med Herder och hans gelikar, som exempelvis svenskarna Benjamin Höijer och 
Thomas Thorild, växte intresset för undersökningar av folkens karaktärer. Dessa skulle 
fixeras genom studier och nedtecknanden av kulturföreteelser vilka tilldelades prefixet 
folk: såsom folk-visor, folk-dikter, folk-sägner, folk-tro och så vidare.38 

Det mest slående exemplet på sistnämnda var den verksamhet som emanerade från 
Götiska förbundet. Sammanslutningen bildades år 1811 och upplöstes tre decennier 

senare, år 1844.39 Däremellan hade skaran av medlemmar, självutnämnda "göther", vuxit 
till nära ett hundratal och ett flertal av de ledande valts in i Vitterhetsakademien — 
landets officiella centrum för vitter kunskap om det forntida. 

Götiska förbundets tidskrift Iduna bar undertiteln "för den nordiska fornålderns 
älskare", vilket slog an tonen och visade på ambitionen. I Iduna presenterade Götiska 
förbundets centralfigur Erik Gustaf Geijer redan i första numret de berömda 
nationalpatriotiska dikter ("Manhem", "Vikingen", "Odalbonden") som kom att bli 
emblematiska sinnebilder för den så kallade nygöticismens idéer under hela 1800-talet. 
Vikingen och odalbonden fungerade som idealtyper i en organiskt framställd 
samhällslära, där historien var en metafysisk drivkraft i sig och vaije folkslag hade en 
given historisk förutsättning till självförverkligande. Odal-vikingen passade också in på 
den individualiserade människosyn som följde med den sociala rörligheten och 
borgerlighetens framväxt: "Det var en tid det bodde uti Norden, En storsint ätt, beredd 
för frid som krig. Då^ingens slaf och ingens herre vorden, Hvar odalbonde var en man 
för sig."40 (Ur Geijers dikt "Manhem".) Romantikens idéer förespråkades främst av 
representanter från medelklassen. Idéerna hade växt fram i polerna mellan upplysningens 
instrumentalism och förnuftsdyrkan, samt nyklassicismens aristokratiskt präglade 
formalism. Per Henrik Ling (berömd för sin gymnastik) skrev Gylf e och eposet Asarne, 
Esaias Tegnér presenterade sin Frithiofs saga och Bengt Erland Fogelberg påbörjade vid 
slutet av 1810-talet arbetet på de fornnordiska gudastatyer av Oden,Tor och Balder, som 

skulle ståta i Nationalmuseums vestibul under andra delen av seklet.41. 
Den Nordiska mytologin hade nu bytt skepnad. De gamla "rudbeckianska" göterna 

från stormaktstidens historieproduktion hade blivit vikingar och framställdes som 
hedniska föregångare till den kristna etikens och den borgerliga individualismens 
samhällsordning. Det esoteriska sällskapet Manhemsförbundet med Carl Jonas Love 
Almqvist i spetsen utgjorde på sitt sätt kulmen på denna första våg av fornnordiskt 

svärmeri.42 Men den romantiska kulturuppfattningens ingredienser — den historiskt 
grundade dialektiken mellan natur och folkligt kynne, samt idén om de nationsbundna 
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folkkulturernas organiska utveckling — kom at t leva kvar inom minnesvården och blev 
centralt för det nationalromantiska kulturklimatet vid sekelskiftet. 

Skandinavismen 

Det nu beskrivna kan inpassas i ett större idésammanhang som allmänt går under namnet 
"skandinavism". Enligt Julius Clausens Skandinavismen (1900), kan 1800-talets 
skandinavism indelas i tre huvudfaser: den litterära-, den politiska- (eller akademiska-) 

och den praktiska- (kultur)-skandinavismen.43 Götiska förbundets och Manhems-
förbundets förespråkare skall efter den mallen således inpassas i den första, litterära, 
fasen. 

Skandinavismen hade även den som ideologiskt projekt äldre påbrå. I kontrast till 
1800-talets fosterländskt färgade patriotism, hade 1700-talets skandinavistiska 
ambitioner om ett nordligt kultursammarbete varit betydligt mer kosmopolitisk till s in 
karaktär. Kontakter och influenser från kontinenten (främst Frankrike och Tyskland) 
betraktades under 1700-talets frihetstid som naturliga och i många stycken önskvärda 
bidrag till det nordliga.44 Efter romantikens genombrott förstärks dock de nationalistiska 
tendenser som förespråkade en gemensam — inom det "egna kulturområdet" baserad — 
sammansvetsning av seder, språk och samhällsskick. Man kom att formulera den i 
sammanhanget väsentliga idén att de skandinaviska länderna hade att förvalta en 
homogen kultur på historisk grund. Detta krävde konkreta allianser på alla samhällsplan. 

Tankarna utmynnade i den politiska skandinavism som även benämns som 
"studentskandinavism" eller "docentskandinavism".45 Kulmen för denna 
intressegemenskap manifesterades i det stora skandinavistiska studentmötet i Stockholm 
och Uppsala, sommaren 1856. Här deltog bland många sedermera kända 
kulturpersonligheter som Artur Hazelius, Axel Key, Björnstjerne Björnson och Carl 
Curman — Sigurd Curmans far. Genom sin akademiska anknytning kom den politiska 
skandinavismen, trots att den engagerade en folklig minoritet, att få en betydelse för det 
offentliga kulturlivets fortsatta yttringar. Exempelvis upprättades en professorsstol i 
Nordiska språk i Uppsala. Denna post hade bland annat formulerats som krav vid 
studentmötet i Uppsala. Vid det tillfället var det främst studierna i de fornnordiska 
språken och att modersmålet skulle baseras på dessa, som hade motiverat kravet.46 Men 
även de samtida dialekterna hade sin betydelse för studierna av det förhistoriska. 
Dialekterna, som nu böljade preciseras landskapsvis, ansågs bära rötterna från 
fornnordiskan, det urgötiska språk som gemensamt talats av alla folkstammar i de tre 
skandinaviska länderna. Efter hand hade urspråket utvecklats var för sig, så att en 
meningsfullt urskiljbar fornsvenska ansågs möjlig att identifiera genom forskning. 
Genom studier av dialekter och åldriga sagatexter skulle degenererande inlån från 
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främmande språk sovras bort så att den autentiska och sanna svenskan framträdde. 
Dialekterna kom därmed att tillskrivas en roll som kulturella fornminnen. Härvid 
konstruerades en kulturell topografi där landskapen sågs som naturliga enheter för 
dialekter och dess bärare: folkkaraktärerna. Samtidigt betraktades nationen som den 

naturliga språkenhet som band allt samman i en fosterländsk kontext.47 

Professuren i de Nordiska språken hade år 1859 tilldelats Carl Säve. En av de första 
att disputera under Säve var Artur Hazelius som 1860 lade fram avhandlingen Inledning 
till Hävamal eller Odens sång. Det var i de äldsta språkkällorna rötterna till förståelsen 
av samtidens kultur och folklynne skulle hämtas. Som förlängning av det projektet 
ingick även en strävan att skapa en god rikssvenska för framtiden. Återigen figurerar här 
Hazelius genom hans deltagande i bibelöversättningen samt som redaktör för 

Fosterländsk läsning för barn och ungdom (1868).48 Ett näraliggande exempel kan ses i 
skapandet av nationalsången "Du gamla du fria", som i första version titulerades "Du 
gamla du friska" och härstammade från etnografen, dialektforskaren, runologen och 
fornälskaren Richard Dybeck. 

Denne sistnämnde hade mellan åren 1842-50 och 1865-76 publicerat den nämnda 
tidskriften Runa som, med Sigurd Curmans ord: "kan sägas vara en av de första 
tidskrifter vi i vårt land hade, som väckte intresse för den forntida kulturen utanför de 
fackintresserades krets".49 Tidskriften, jämte andra publikationer som exempelvis 
Dybecks Kort anwisning till kännedom om swenska minnesmärken: Till läsning för 
allmogen (1844), var i stort sett de enda kanaler som då existerade för kommunikation 
om fornforskning med intressenter utanför Vitterhetsakademien och Historiska museet. 
(Iduna hade bara tryckts i tio nummer.) Först 1864 började Akademiens egen Antiqvarisk 
Tidskrift utges Årtiondet senare breddas dock det offentliga samtalet för den etnografiska 
forskningen då det huvudstadsbaserade Sällskapet för antropologi och geografi kom att 
ge ut Tidskrift för antropologi och kulturhistoria, sedermera Ymer. Även den mer 
arkeologiskt inriktade forskningen gavs ett nytt organ genom utgivandet av Svenska 
Fornminnesföreningens Tidskrift, från och med året 1871. 

Vid det laget hade studentskandinavismen falnat. Under skandinavismens politiska 
fas hade rörelsen aktivt stöttats av Oskar I, som ett led i de politiska drömmarna om en 

återupprättad unionsfront mot Ryssland och ett återtagande av Finland.50 Efter 1864 
ersattes dock dessa unionsplaner av en något nyktrare praktiskt kulturell skandinavism. 
Den praktiska skandinavismen omfattades nu inte bara av studenter och akademiker, utan 
knöt även till sig intressenter från det växande borgerskapet. Kulturskandinavismen fick 
också redan våren 1865 ett organ i den nybildade Nordiska Nationalföreningen i 
Stockholm. Denna nationalförening grundlades av skandinavister och liberaler som 
August Sohlman, Harald Wiesselgren, Axel Key och Adolf Erik Nordenskiöld. 
Föreningen kom bl.a. att arbeta för ett mer pragmatiskt introducerande av de romantiskt/ 
göticistiska idéerna i undervisning och allmänt kulturliv. Sålunda var det också Nordiska 
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Nationalföreningen som stod bakom både 1869 års "nordiska rättskrivningsmöte" och 
samma års konstnärsmöte i Göteborg — ur vilket även Svenska Fornminnesföreningen 

kom att bildas.51 När vi framgent kommer att skymta intresseföreningar och kultur
yttringar som Svenska slöjdföreningen, Svenska fornminnesföreningen och det 
konglomerat av folk- och fornminnesföreningar, vilket även inkorporerar etablerandet av 
de så kallade friluftsmuseerna, så bör inte minst romantikens världsbild och den 
skandinavistiska ideologin med dess etnografiskt kopplade forskningstradition, tas i 
beaktande som centralt för tolkning. Alldeles särskilt gäller detta för förståelsen av 
familjen Curman. Innan vi kommer in på den redogörelsen bör dock detta kapitel 
avslutas med några kommentarer om den nu välkända "tidsanda" som generellt tillskrivs 
decennierna före och efter sekelskiftet 1900. 

Nationalromantik 

Nationalromantiken är i dag ett inom konstvetenskapen omdiskuterat begrepp som inom 
det fältet faktiskt lanserades av Johnny Roosval, en av Sigurd Curmans närmaste 
kollegor.521 detta sammanhang kan den disciplinära debatten om begreppets innehåll och 
avgränsningar lämnas därhän. Vad som är av intresse här är den tidsanda eller epok som 
begreppet mer allmänt har kommit att beteckna. 

Det kan utan större problem konstateras att identifikationen med nationen var något 
som besjälade såväl framtidsoptimister som kulturkritiker vid sekelskiftet 1900. Anders 
Ekström påminner i sin avhandling om Stockholmsutställningen 1897 att den "positiva 
värderingen av den materiella utvecklingen" långt ifrån innebar "en allmän beredskap att 

ge upp alla former av traditionalism".53 Särskilt gällde detta för anhängarna av 
minnesvård och fornforskning. Många inom det fältet låg bakom införandet av 
flaggdagar, nationalsånger, nationaldräkter, fornnordiskt formspråk och enhetligt 
riksspråk. Samt inte minst den då bredare lanseringen av folkmusik, folkdräkter och 

folklore.54 Det ideologiska budskapet var här relativt okomplicerat: Medborgaren skulle 
fostras att rätt förstå sin historiska roll. Att vara svensk manade till en patriotism som, 
bland annat, hämtade sin näring ur en föreställd fornhistorisk enhetskultur. 

Nationalromantikens anda grundades i en föreställning om det förflutnas kvaliteter. 
Detta arv — såväl det materiella som andliga — upplevde många i samhällets kulturella 
elitskikt, precis som vid det föregående sekelskiftet, vara hotat. Hotets art och 
konsekvenser för samhällskroppen varierade mellan uttolkarna. Förenande faktorer fanns 
dock. Att den gamla, allmogebaserade, kulturen höll på att försvinna och assimileras in i 
det moderna samhället var en samtida truism. Enigheten om de negativa konsekvenserna 
av denna kulturtransformering var i det minnesvårdande lägret närmast total. Som en 
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direkt följd av dessa åsikter konstruerades bland annat det så kallade friluftsmuseet där 
främst allmogemiljöerna iscensattes och dramatiserades inför besökarna.55 

Men bevarandeinstitutionerna genererade i sin tur också nya bevarandeanspråk. 
Minnesvården vidgades i etapper, från att omfatta avgränsade artefakter och monument 
till att göra anspråk på hela miljöer. I samband med detta kom även själva naturen — som 
i arvet från romantikens idéer intimt sammanknippades med folkkynnet — att betraktas 
som ett hotat kulturarv. Denna värderingsprocess behövde dock några decennier för att få 
fotfäste i ett allmänt medvetande. Bland många inom minnesvårdens intressefält utanför 
den officiella centralmyndigheten, var emellertid tanken på en miljöbetonad minnesvård 
tydligt artikulerad redan vid tiden efter sekelskiftet. Sistnämnda kan illustreras med 
hembygdsvårdaren Karl-Erik Forsslunds ord från mitten av 1910-talet: "Naturen kämpar 
en alltför ojämn kamp mot kulturen. I denna sin sista strid skall den förr äller senare utan 
hjälp duka under. Jag tror att vi äro skyldiga att lämna denna hjälp".56 Bevarande
anspråken hade nu expanderat såväl rumsligt som tidsmässigt. Det var inte längre endast 
fornlämningar från det förflutna som behövde skydd, utan även de traditionsbundna 
miljöerna i samtidens kultur. 

De ödesmättade tongångarna kunde, liksom vid det förra sekelskiftet, i många 
sammanhang vara framträdande. Med de snabba samhällsförändringarna följde hos 
minnesvårdarna känslan av förlust. Modernitetens framtidsberusning kunde snabbt 
vändas till ett pessimistiskt tillbakablickande efter nostalgiskt inramade värden. 
Skräcken för social vilsenhet och kulturell degenerering var framförallt utbredd bland de 
bildade i samhället. Räddningen sågs kopplat till upplysning, professionalism och 

institutionaliserad folkbildning.57 Framtiden var trots allt ljus, om bara den rätta insikten 
om det förflutnas arv kunde göras lika demokratiskt omfattande som den i samtiden 
omdebatterade rösträtten. 

Effektiva språkrör för sådana modernt minnesvårdande ideologier blev i mångt och 
mycket den curmanska epokens män och kulturminnesvårdens nya institutioner. Men 
vägen dit var komplex. De kulturminnes vårdande värderingarna kom att bygga på en 
historiesyn med ideologiska element från såväl 1600-talets göticism, som Spencers och 
Darwins evolutionism. Det ideologiska arvet är dock inte jämnt fördelat. Huvudparten av 
den nya kulturminnesvårdens historiesyn och kulturuppfattning tog form under tiden 
efter romantiken. Därmed är den moderna minnesvården intimt sammankopplad med 
såväl romant ikens idealism som industrisamhällets modernism; den bör därför ses som 
en direkt produkt av "modernitetens dialektik", snarare än en reminiscens från en äldre 

samhällsordning.58 

Detsamma gäller nationalromantikens vedertagna uttryck: fosterlandspatriotismen, 
flaggviftandet, resandet av statyer, hyllandet av hjältekungarna, samt "Det Svenska" som 
en särskild kvalitet i sig. Allt detta hämtade näring och uttryck från det forna, men var i 
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sig ett utslag av den moderna nationalstatens behov av legitimering.59 Efter unions
upplösningen 1905 accentuerades patriotismen ytterligare. Hembygden blev e tt laddat 

begrepp med många bottnar.60 På Skansen höll den, vid det laget, världsberömde 
arkeologen Oscar Montelius ett tal till den svenska flaggan och under samma tid slog 
Dybecks "Du gamla, du friska" på bred front igenom som nationalsång, nu dock som 

sagt med utbyte av "friska" till "fria".61 

Till en avgörande del förmedlades nationalromantikens idéer av författare och 
konstnärer. Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors och alla de andra "sverige
målarna" är allt för kända för att behöva kommenteras. Deras konst hade dock föregåtts 
av en lika, eller kanske ännu mer, patriotisk stil, som går under den konstvetenskapliga 
beteckningen nygöticism. Om man tolkar moderniteten som ett förhållningssätt, ett etos, 
eller en strategi att gestalta och tolka sin samtid efter, så har detta sällan så tydligt 
speglats som i ny göticismens drakslingor och forns värmeri. Det är här som Sigurd 
Curmans föräldrar Carl och Calla Curman kommer in i bilden. 
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3. Att dikta det förflutna 
NY GÖTICISTISKT FORNTIDSSVÄRMERI, 

NATIONALROMANTIK OCH STÄRKANDE HÄLSOBAD 

Sigurd Curman var äldsta syskonet bland de fyra barn som makarna Curman fick: Ingrid 
Sofia Carolina, Nanna Brynhilda och Carl Hindrik Grels, samt Jon Sigurd — man kan 
notera att samtliga barn tilldelades namn som hämtats från fornnordisk mytologi. Sigurd 
Curman föddes den 29 april år 1879. Hans far, badläkaren och professorn i plastisk 
anatomi vid den Kungliga konstakademien, Carl Curman (1833-1913), har redan 
skymtat i avsnittet om studentskandinavismen och det nygöticistiska forntidssvärmeriet. 
Han var anhängare av samtidens nationalromantiska historieuppfattning och figurerar i 
periferin till den kulturhistoriska verksamhet som då böljade etableras. Som exempel kan 
det nämnas att Carl Curman tillhörde de tidigt invalda i Svenska Fornminnesföreningen.1 

Han var även, som god vän till Artur Hazelius, ledamot i Nordiska museets 
byggnadsnämnd åren 1890-1905 (ordförande 1902-1905). 

Sigurd Curmans mor var den i samtiden välkända kulturpersonligheten Calla Curman 
(1850-1935). Hon hade som dotter till Karl Frans Lundström getts en genuint 
högborgerlig uppfostrad, då hon år 1878 ingick äktenskap med den sjutton år äldre Carl. 
Det högborgerliga härrörde från det att Karl Frans var tändsticksmiljonär, då hans bror 
var Janne Lundström — de svenska säkerhetständstickornas uppfinnare och en av 
samtidens internationellt mest berömda industrimän. 

Sigurd Curman har själv vittnat om föräldrarnas betydelse för hans tidiga 
kulturintresse. Inte minst tycks moderns nordism ha inspirerat. I en självbiografisk 
artikel från 1943 skrev han: 

Musik var daglig kost i hemmet, i rikt mått gifven af min mor, som också tidigt förde oss in i 
litteraturens lustgårdar. Hon var starkt nordiskt intresserad och satte i mina händer danska 
och norska böcker redan då jag var 8 —9 år gammal. Min första danska bok var "Ved 
Nytaarstid i N0d debo Praestegaard". Jag minns hur jag sedan under gymnasistårens somrar 
slukade Björnssons, Ibsens och Jonas Lies böcker. D e skandinaviska språken blefvo därför 
aldrig några problem för mig, lika litet som franskan, hvil ket språk vi fingo grundligt och 
ganska smärtfritt i oss genom en fransk guvernant under hela uppväxttiden. 

I samma artikel erinrar sig Sigurd även sin fars smittande bildningsideal: 
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Min far som i s in ungdom länge tvekat mellan att bli skulptör eller läkare men slutligen valt 
det senare kallet, hade mycket starka konstnärliga och humanistiska intressen, materialise
rade bland annat i ett stort bibliotek, som jag under mina gossår katalogiserade. Det är 
märkligt, hvad ett sådant till synes mekaniskt arbete ändå "smetar af sig" på den, som hands
kas med böckerna. Min far var en klassisk humanist, s om gärna läste sina latinska och 
grekiska auktorer, då han gått och lagt sig på kvällarna.2 

Den som, vid sidan av Sigurd Curman själv, skrivit mest om Carl Curman och hans tid är 
konsthistorikern Bo Grandien. I hans Rönndruvans glöd beskrivs Carl som "ett av de 
många namn som förekommer i den svenska konsthistoriens utkant". Han var 
anatomiprofessor och undervisade i plastisk formlära vid Konstakademien. På fritiden 
ägnade han sig åt teckning, skulptur och fotografering. Samtidigt var han läkare vid 

Karolinska institutet.3 

Enligt Grandien hämtade Carl Curman i sin ungdom visst stöd i sina studier hos 
prosten Anders Jacob Cnattingius, vilken var skandinavist och främst blivit ihågkommen 
som översättare av den prosaiska Eddan till svenska samt som en av grundarna till det 

göticistiska Manhemsförbundet.4 

Det idémässiga arvet från nygöticismen vävdes samman med studentskandinavismen 
i Uppsala. Carl Curman deltog själv i de ungdomliga manifestationerna vid det stora 
skandinavistiska studentmötet i Stockholm och Uppsala år 1856. Denna student- eller 
docentskandinavismens höjdpunkt, lämnade uppenbarligen outplånliga minnen hos den 
då 23-årige studenten. År 1906 skrev Carl Curman till en av deltagarna i 1856 års 
manifestation, Lorentz Dietrichson, att: "Det är just nu femtio år sedan vi Nordens 
ungdom på Uppsala högar gåfvo löftet och tömde mjödhornet tillsammans, med 

flammande ögon och klappande hjertan. Jag ser och hör det som i går."5 Det löfte 
Curman talade om var löftet om ett enat nordiskt brödraskap i både politiskt och 
kulturellt hänseende. 

Dessa förhoppningar hade dock ganska snart grusats i och med kriget mellan 
Preussen och Danmark 1864, då den svensk/norska unionen inte ingripit till 
brödralandets försvar. Efter den händelsen övergick det skandinavistiska projektet, som 
nämnts, till att verka som en praktisk kulturskandinavism. Ambitionerna var nu i 
huvudsak att ena de nordiska länderna på ett kulturellt plan. I kulturskandinavismens 
organ, den Nordiska Nationalföreningen i Stockholm, slöt Carl Curman tidigt upp. 

Unionsupplösningen 1905 blev emellertid en kritisk vändpunkt för 
kulturskandinavismen som fick ett grundskott genom Norges förmenta svek. Calla 
Curman skrev i artikeln "Bref till en norsk dam", publicerad i Aftonbladet och 
Jyllandsposten 1906, att: "Detta var oss ett knytnäfslag i ansigtet från hela det norska 
folket. Från den dagen blefven I oss främlingar".6 Nationalromantik och skandinavism 
fick söka sig andra vägar: Från och med nu börjar alltså "Det Svenska" utformas till det 
vad det är för oss i dag. Hembygds-, ungdoms- slöjd- och naturskyddsföreningar 
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grundades raskt under de följande decennierna. Det blågula kulturarvet profilerades med 
det nya nationalområdet som historiskt betingat och kulturellt ödesbestämt. 

Syskonen Curman vid runstenen i Antuna park cirka 1890. Från vänster: Sigurd, Nanna, Ingrid, Carl, samt 
den schweisiske guvernanten Antoinette. Foto: ATA, SCA. 

Sigurd Curmans uppväxt var ur många aspekter typisk for den högborgerliga 
samhällsklass han föddes in i. Carl och Calla Curmans son Sigurd (namngiven efter 
Sigurd Fafnesbane) kom att präglas av nationalromantikens patriotism och 
auktoritetsdyrkan. Men Sigurd hade också fötts vid gränsen för åttiotalisternas 
uppgörelse med det gamla samhällets förlegade idealism. Trots att han endast var en 
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parvel då Strindberg släppte sin Röda rummet, hade det tankeklimat som präglade Sigurd 
Curmans ungdom också, vill jag mena, försänkningar i den åttiotalistiska andan. Men 
skall man kategorisera, så präglades nog Sigurds uppväxt till avgörande grad av det som 
skulle bli den nationalromantiska motreaktionen under 1890-talet. I detta kulturklimat 
fann sig hans far, Carl Curman, särdeles väl till rätta. 

Carl Curman 
Carl Curman är i dag mest känd för sina så kallade fornnordiska villor i Lysekil. Hans i 
samtiden mest betydande livsgärning återfanns dock inom hygienismens och 

klimatologins områden.7 Med ett liv som till stora delar präglades av pe rsonlig ohälsa, 
parad med en konstnärlig läggning, var hans val att studera till friskvårdsläkare, så kallad 

balneolog, inte förvånande.8 Bo Grandien menar att Carl Curmans hemförhållanden 
spelade stor roll för dennes framtida yrkesval.9 Det är främst faderns, Samuel Johan 
Curmans, dystra levnadsöde som åsyftas: "Det tycks som om han varit hemfallen åt ett 
omfattande alkoholmissbruk. Detta var den mörka skuggan över Carl Curmans uppväxt 
och kanske ett av skälen till att han kom att ägna sin livsgärning åt hygien och 
hälsofrågor."10 

Carl Curman påböljade sina mediko-filosofiska studier i Uppsala år 1853. På grund 
av de knappa hemförhållandena — samt en ögonskada som nedsatte läsförmågan — 
tvingades han emellertid att redan efter den första terminen försörja sig som 

informator.11 Studieuppehållet innebar tydligen en synnerligen lycklig vändning i Carl 
Curmans liv. Livet som inf ormator erbjöd fasta arbetsrutiner och därmed gott utrymme 
till fritid. Här kunde Carl utveckla sina konstnärliga talanger i såväl teckning som 
skulptur och han arbetade ständigt med nya skisser. De flesta motiven hämtades ur den 
klassiska och den fornordiska mytologins föreställningsvärldar, vilket var typiskt för 
nygöticismens stileklektiska förhållande till det förflutna. 

Sensommaren 1854 företog Carl Curman, i likhet med många av hans generations
kamrater, fotvandringar i Norge.12 Med skissblock i hand och ideologiskt bagage från 
nygöticismen och studentskandinavismen, vandrade han in i det urprungsland som 

Norge, med dess särpräglade natur och kulturliv, var för dåtidens fomtidssvärmare.13 

Fotvandringen upprepades sommaren 1858 och nu skedde dokumenteringen medelst 
bland annat akvareller och laveringar. I de mängder av skisser och teckningar som 
resorna resulterade i, hade Carl själv på äldre dagar framhållit en i sammanhanget viktig 
teckning som härstammade från resan 1858.1 förgrunden står två timmerhus, varav den 
ena är en så kallad "stabbur", en förvaringsbod på stolpar. På teckningens baksida har 
Carl senare skrivit: "Huru min stuga tillkom. — Vänd." Att Curmans fornnordiska villor 
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ritades med inspiration från det norska arkitekturspråket, är med andra ord 
odiskutabelt.14 

Efter ett uppehåll som bruksläkare i Lesjöfors i Värmland, tenterade den 26-årige 
Carl Curman i Stocholm, våren 1859, första avdelningen av kirurgisk magisterexamen. 
Från och med den tidpunkten kom friskvården och de egna studierna att bedrivas 
parallellt. Sommarhalvåret arbetade han som badläkare i Lysekil, med anställning hos 
grundaren av badanläggningen, J.G. Mollén, och under vinterperioden fortgick 
licentiatstudierna vid Karolinska och Konstakademien.15 Hans skrala hälsa tycks 
emellertid ha sinkat den planerade licentiatexamen och han övervägde att avbryta 
medicinstudierna för att helhjärtat satsa på konstnärsyrket. Emellertid ansåg han att 
konkurrensen från en samtida mycket lovande skulptör, Frithiof Kjellberg, allvarligt 
skulle förhindra sistnämnda yrkesbana; konstnärsplanerna slogs därför ur hågen. De 
konstnärliga talangerna fick i stället komma till uttryck under fritiden.16 

På Karolinska gavs han även tillfälle att utveckla sitt intresse för det nymodiga 
fotograferandet. Han erhöll tillstånd att, för vetenskapliga ändamål, inreda en fotografisk 
ateljé på övre våningen i Karolinska institutets bibliotekshus. Detta skedde under året 
1862 då fotograferandet fortfarande var en esoterisk teknikalitet. Carl Curman blev 

därmed en av de svenska pionjärerna på området.17 

Fotografisk dokumentation och konstskapande i fornordisk stil kan tolkas som två 
sidor av den minnesvårdande mentaliteten. För samtidens fornvårdare gällde att bygga 
framtiden med minnet om det förgångnas kvaliteter så intakt som möjligt. Med det målet 
i sikte var nyttjandet av moderna tekniker inget hinder, utan en förutsättning. Fotografiet 
kunde gestalta bilder av samtidens miljöer för framtiden. Det dokumenterade — med en 
anakronistisk terminologi — det materiella kulturarvets gestalt. Men fotografiet var även 
ett tidsbundet medium, dömd att åldras så fort det kommit till. Den fornordiska konsten 
kunde å sin sida förmedla en känsla för det förflutnas moraliska kvaliteter och "tidlösa" 
värden; det vill säga det som benämns som det andliga i kulturarvet. Båda aspekterna — 
ideala värden och förgängligt uttryck, samt hur detta skulle hanteras — utgjorde det 
tudelade perspektivet för den restaureringsdebatt som böljade göra sig hörd vid slutet av 
1800-talet. Vi återkommer i nästa kapitel till detta. 

I maj år 1864 tog så Carl Curman sin medicine licentiatexamen, människans anatomi 
blev hädanefter hans huvudsakliga arbetsområde. Efter att under ett par års tid verkat 
som extra ordinarie professor i plastisk anatomi vid Konstakademien, anställdes han år 

1869 som ordinarie professor i ämnet.18 Som professor blev den privata ekonomin 
stadgad och han behöll befattningen i trettiotre år fram till 1902. 

Det var emellertid i havsbadet i Lysekil som Carl Curman kände sig mest fri och 
hemma. Redan sommaren 1859 hade han där, på inrådan av Anders Retzius, anställts 
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som badläkare av föreståndaren Mollén. Badanläggningen befann sig då i sin 
"primitivaste form och utveckling, mest bestående af bärgade kajutor m.m. från förlista 

fartyg".19 Inte långt efter Carl Curmans anställning avled dock föreståndare Mollén och 
huvudansvaret för anläggningen tilldelades Curman. 

År 1863 bildade han i samarbete med andra intressenter — främst arvingar till Molén 
— ett bolag: Lysekils Nya Badhus AB. Syftet var att köpa in den gamla 
anläggningstomten för att bygga nytt. Sedan intressenterna avslutat uppköpen fick Carl 
Curman uppdraget att ansvara för badanläggningens nyuppförande. Redan sommaren 
1864 startade arbetet med att bygga ett nytt varmbadhus och sedan tillkom i en följd av 
några år en restaurangbyggnad, stora träbryggor och hytter, samt som kronan på verket 
Societetshuset, slutfört 1871. 

Lysekils badanläggning hade då, trots avståndet, förvandlats till en av 
stockholmarnas populäraste och mest moderna badanläggningar. Som jämförelse från 
Moléns period erinrade sig Gustaf Retzius att han där som sextonåring år 1858 hade 
bevistat anläggningen jämte totalt tretton inskrivna badgäster, familjen Retzius 
inbegripen. År 1880 uppgick badgästernas antal till ett tusental.20 Den sociala för

delningen var tydlig; cirka 70% av badgästerna tillhörde den övre samhällsklassen.21 

Posten som badintendent och läkare sköttes till en början med mottagningskontor i 
varmbadhuset. Så småningom ansåg dock Carl det vara nödvändigt att uppföra en egen 
villa som kombinerad bostad och mottagningscentral, för "särskilda patienter".22 Det var 
nu, 1873, den första så kallat fornnordiska villan i Lysekil, "Storstugan I", kom att 
byggas. Den brann emellertid ner midsommaren 1878. En ny villa, "Storstugan II", 
uppfördes därför 1880. Storstugan II, jämte en anslutande byggnad "Lillstugan" (1878), 
står fortfarande kvar på platsen och har varit föremål för ett flertal konsthistoriska studier 
under åren. "Stugorna" är numera klassade som byggnadsminnen och upptagna på 
Europarådets lista över kulturminnesskyddade byggnader i Sverige. 

De curmanska villorna i Lysekil 
Den utförligaste beskrivningen över stugorna finns att hämta i Grandiens Rönndruvans 
glöd. Jag har här endast ambitionen att lyfta fram och kommentera vissa element i den 
miljö med fornnordiska inslag som Carl Curman skapade i Lysekil. En korfattad 
fingervisning ger Anders G. Wide i sin minnesskrift. Han presenterade "Storstugan I" på 
följande sätt: 

År 1873 byggde Curman sin "Stuga" i Lysekil. Denna var enligt hans egen uppgift inspirerad 
af de "fornordiska" konststräfvanden, som en tid gjorde sig gällande i Sverige under 1860-
och 70-talen. Då gjorde P. A. Gödecke sin öfversättning af Eddan, då verkade Winge m ed 
sina fornordiska gudataflor, Malmström med sina illustrationer till de gamla isländska 
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sagorna. Drakslingorna upptogos i Ornamentiken o. s. v. I samband därmed stod äfven intres
set för de gamla väfnaderna, hvilket resulterade i Handarbetets vänners stiftande för den 
gamla textilkonstens återuppväckande.23 

Att samtliga i citatet uppräknade konstnärer hade del i formgivningen av 
Lysekilsstugornas interiörer, visar dessa "curmanska villors" centrala position vad gällde 
tillämpandet av den fornnordiska konststilen. 

Inspirationen kom från den fornnorska arkitekturen. Men den kunde även hämtas 
hemma i Sverige. Carl Curman var ju, som medlem i Nordiska Nationalföreningen, en av 
deltagarna i det Skandinaviska Konstnärsmötet i Göteborg 1869, vilket hade varit 
upptakten till grundandet av Svenska Fornminnesföreningen. Konstnärsmötets 
huvudsakliga dagordning hade kommit att gälla frågan om en skandinavisk, men ändå 

inhemsk, konststil var möjlig eller önskvärd.24 På sistnämnda fråga var al la eniga: den 
nationella konsten hade en framtid även i Sverige. Det "fornordiska" formspråket var 
därmed det givna alternativet. Med den framväxande arkeologin och den kraftiga 
ökningen av fyndmaterial runt om landet, var kopplingarna mellan konsthantverkets 
mönsterförlagor och arkeologins resultat självskrivna. Detta kunde även överföras till 
arkitektur. I mötessalens vestibul hade redan Stockholms dåvarande stadsarkitekt Victor 

von Gergerfelt ställt ut ett modellförslag på en villa i fornnordisk stil.25 

Den fornnordiska stilen var alltså redan etablerad som ett arkitektoniskt formspråk. 
Den idémässiga klangbottnen fanns i den historicism som Götiska förbundet hade 
grundlagt. I Finland hade det blivande nationaleposet Kalevala utkommit år 1835 och 
där, liksom hemma i Sverige, skapade utgivningarna av de fornnordiska myterna och 
sagorna en grogrund för konstnärlig illustrering. På världutställningen i Paris 1867 hade 
exempelvis Sveriges bidrag till uppvisande av nationell byggnadskonst varit en — starkt 
modifierad men skalenlig — kopia av Ornässtugan.26 

Allt detta innebar emellertid inte att det rådde fullständig enighet i frågan om det 
fornnordiska stilens uttryck. Det fanns en stark tradition sedan nyklassicismens dagar att 
låna stildrag från den antika konsten i framställningar med "fornnordisk" ambition. 
Bakom detta fanns såväl en praktisk som ideologisk bakgrund. Vad beträffar alstren från 
Götiska förbundets konsttävlingar i "fornordiskt" stiluttryck, var den konkreta bristen på 

historiska stilmodeller uppenbar och de kända antika kom här att fungera som bas.27 När 
det gäller den fornnordiska stilen i Carl Curmans stugor förflyttar vi oss ett halvt sekel 
framåt i tiden. Vid det laget var artefakter från forntiden betydligt talrikare och mer 
noggrant studerade. Trots detta kombinerades fortfarande "fornnordisk" konst och stil 
ofta med klassiska antika drag och inlån. Sigurd Curman förklarade stileklekticismen hos 
sin fars sommarvillor i Lysekil genom att hänvisa till Carl Curmans personliga läggning 
och, framförallt, den lärda gemenskap som förenade vännerna på såväl Karolinska 
institutet som i Konstnärsklubben: 
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Det bör först som sist sägas ifrån, att den byggnad, som Carl Curman skapade åt sig i 
Lysekil, på intet sätt av hon om avsågs att vara någon sla gs rekonstruktion av ett "fornnor
diskt" hus. Så var ingalu nda fallet. Det skall uppfattas såsom ett försök att med användande 
av åldriga nordiska timm erhus och av ornament från nordisk vikingatid, främst runstensor-
namentik, såsom inspirationskällor skapa åt ett nytt bostadshus en arkitektonisk dräkt, som 
skulle ge uttryck för de nygötiska stämningar, som vid denna tid härskade i ganska vida kret 
sar och som länge hade anammats av byggherren själv. Man handskades här lika fritt med de 
gammalnordiska motiven, som ungrenässansens arkitekter med den klassiska antikens form
förråd. Det var ett medvetet fritt diktande av en kunnig man, so m var glad åt att få låta sin 
fantasi arbeta med i och för sig gamla, men dock nya motiv. — Så jag diktar, ty så roar mig 
att dikta! — Det var e n fantasifull konstnär; inte en arkitekturhistoriker, som byggde 
stugorna i Lysekil.28 

Det finns ett centralt budskap i Sigurd Curmans klarläggande ovan: den fornnordiska 
stilen tillämpades aldrig med ambitionen att vara h istoriskt korrekt. Samtidigt får man 
inte glömma det ideologiska allvar som låg bakom forntidsidealiseringen. Carl Curman 
var en representativ deltagare i den fornnordiska intressegemenskapen genom sin sto ra 
kulturhistoriska lärdom. De fornordiska villorna härstammar från en tid då 
minnesvårdens normativa aspekter och implikationer var minst lika viktiga, och även 
naturliga, att beakta som de rent vetenskapliga motiven för forn- och folklivsforskning. 
Som vi skall se, främst i avhandlingens sista kapitel, kom Sigurd Curman också att 
besjälas av denna inställning till minnesvård. 

Den föreställda fornmänniskan och dennes livsvärld framträdde — oftast i vikingens 
skepnad — fortfarande vid slutet av 1800-talet ytterst diffust, trots hjälp av ett växande 
arkeologiskt material. Stileklekticismen mellan antikt och "fornnordiskt" uttryck 
fortsatte därför. Men detta tydde också på förmedlandet av ett idealiserat och normativt 
budskap. Det antika formspråket förmedlade en humanistisk allmängiltighet som 
förenade det provinsiella och fornnordiska med det universella och djupt mänskliga. 
Motsättningen mellan antikt formspråk och fornnordiskt uttryck var med andra ord på 
detta vis aldrig riktigt akut. Denna universella humanism med götcistiska stiluttryck var 
tydligt representerade i Curmans fornordiska villor. 

I Storstugan I manifesterades den nygöticistiska humanismen i formspråk och 
stilmässiga uttryck. Exteriören har berörts i tidigare sammanhang. Husets interiör 
kännetecknades i synnerhet av fornordiskt inspirerad textilkonst och möbelsnickeri. Här 
fanns Signe Sohlmans dukar med drakslingor, August Malmströms möbler i vikingatida 
stil och Hanna och Mårten Eskil Winges på juteväv målade bildfris av Eddans och 
Volsungasagans berättelse om Sigurd Fafnesbane och dennes bedrifter. Makarna Winges 
frismålning krönte väggarna i den så kallade "Stora salen" på stugans övervåning och gav 
så, enligt Sigurd Curmans förmenande, husets inredning "dess mest karakteristiska 
konstnärliga utsmyckning". Bilderna var, i analogi med den nämnda stileklekticismen, 
åtföljda av förklarande texter på latin. 

57 



Fädernesland och framtidsland 

Att det var just Sigurdssagan som fick stå modell för bildfrisen var, som Bo Grandien 
påpekat, av största sannolikhet ingen slump: 

Skandinavismen till trots rådde det en viss konkurrens mellan de nordiska länderna om 
vilket som kunde åberopa de mest genuina fornnordiska tradi tionerna. Där befann sig Sver
ige i ett underläge. Danskarna hade sin Saxo och norrmännen kunde hänvisa till att Eddorna 
och de andra sagorna och sångerna om asar och hjältar alla hade upptecknats i Norge eller på 
Island. Men i Sverige fanns det inga direkta bevis för att samma sagor och samma tro exis
terat också där, endast indirekt a i form av ortnamn och dunkla antydningar p å runstenar. Så 
mycket större blev därför tillfredsställelsen då professor Carl Säve sommaren 1868 efter en 
inspektion tillsammans med brodern Per Arvid Säve och Eddaforskaren Mårten Richert 
kunde identifiera ristningarna på Ramsundsberget och Gökstenen i Sörmland s om klara och 
otvetydiga bevis för att Eddasångerna också levat i Sverige. Iakttagelserna bekräftades av 
Oscar Montelius.29 

Textilierna hade en central ställning i inredningarna av såväl Storstugan I som Storstugan 
II. Även här var stilvalen i högsta grad symboliska. 

Det borgerliga hemmet hade av tradition översvämmats av textilier och den rika 
förekomsten i de Curmanska villorna utgjorde inget undantag. Det fanns dessutom ett 
inflytande från främst tyskt håll som ytterligare bidrog till textilkonstens betydelse i 
framställningen av fornordisk Ornamentik. Det kan främst härledas till Gottfried Semper, 
Jacob von Falke och tidkriften Gewerberhalle. Impulserna underblåste en, vid tiden 
1860-70, redan etablerad tradition inom estetiska kretsar att samla allmogetextilier. 
Exempelvis ägde August Malmström liksom makarna Winge betydande samlingar. Den 
mest namnkunnige i detta sammanhang är dock Artur Hazelius som mer eller mindre 
grundlade sin etnografiska samling på insamlade allmogetextilier. 

Att allmogens konstalster ansågs ligga närmast forntiden och det "ursprungliga" var 
en etablerad tanke redan hos folklivsforskarna vid mitten av 1800-talet. Gottfried Semper 
hade emellertid, influerad av darwinistiska tongångar, sökt förankra den i ett 
konstvetenskapligt teoribygge och utarbetat en egen form av utvecklingslära för den 
ornamenatala konsten. Textilkonsten blev i detta sammanhang, enligt Grandien, den mest 
autentiska och ursprungliga formen av dekor: 

Liksom han [Semper] räknade med konstnärliga grundformer och urtyper ansåg han att det 
också funnits en urteknik, ett urmaterial, vid vars behandling den konstnärliga gestaltningen 
framträtt i sin första form. Denna var textilkonsten, so m i Sempers lära får sin stora bety
delse genom att den uppfattas som grunden för alla andra former och bildar utgångspunkten 
för vad han kallar konstsymbolerna.30 

Sempers idéer förmedlades inte enbart genom hans skrifter utan populariserades och 
spreds vidare i andra artiklar. Det är högst troligt att dessa teorier också gav åter
verkningar i Sverige. 
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Sigurd Curman påpekade sambandet mellan den framväxande handarbetsrörelsen31 

och beställningarna till de fornordiska villorna, i synnerhet Carl Curmans. Här 
framträder Hanna Winge som en av förgrundsfigurerna: 

Även i övrigt vid val eller tillverkning av de för stugan nödvändiga eller önskvärda textili
erna medverkade Hanna Winge och fröken Molly Rothlieb (1836-1914), en konstnärligt 
högt begåvad textilamatör, som under många år hört till Lysekils badgäster.32 

Den form av modernitet som kom till uttryck i textilkonstens drakslingor hade också sin 
motsvarighet inom litteraturen. Här fanns återigen starka kopplingar till skandinavismen 
och dess krav på ett återupprättande av förlorade värden inom fornordiskt språk och 
litteratur. I det sammanhanget kan ännu en parallell dras till Curmans villor i Lysekil. 
Efter att "Storstugan I" brunnit ned vid midsommaraftonen 1878, hade Carl Curman låtit 
uppföra en ny byggnad, "Storstugan E", som stod färdig lagom till sommarsäsongen 
1880. Hanna Winge färdigställde än en gång Sigurdsfrisen i övre våningens "högaloftsal" 
och Malmströms fornordiska möbler fick en än mer framträdande pregnans. En ny 
inredningsdetalj infördes även. Utöver den latinska bildtexten vid Sigurdfrisen tillkom 
"götiska tankespråk" som återfinns målade på väggar och takbjälkar litet här och var i 
huset. Bildtexterna författades av en samtida storhet inom området Peter August 
Gödecke, med Sigurd Curmans ord, "folkhögskolemannen och förkämpen för den 
gammalnordiska litteraturens återuppståndelse såsom ett medel till svensk fosterländsk 
väckelse". Gödecke hade i Lysekil lärt känna Carl Curman, och kom som redaktör för 
Aftonbladet åren 1876-79 i nära beröring med de konstnärskretsar, som samarbetat kring 
hans fornnordiska stuga. 

År 1877 utgav Gödecke sin Edda-översättning, som tilldrog sig ett stort intresse, och det är 
således mycket naturligt, att Curman, so m ju just under åren 1 878-79 var sysselsatt med 
planerandet av sin "andra omarbetad e upplaga" av Storstugan också därvid känt ett starkt 
behov att inarbeta något av den märgfulla fornnordiska litteraturens vittnesbörd.33 

Det kan tilläggas att de fornnordiska tankespråken författades på svenska. Kanske 
böljade nationalromantiken göra sig mer gällande i takt med att kunskaperna om den 
"svenska" forntiden och riksbildningen växte. Det fria förhållningssättet att beblanda 

stilar från forntida kulturer och epoker kom så sakta att betraktas som osaklig romantik.34 

En som dock aldrig sviktade i sin tro på det skandinaviska folkkynnets kvalitéer, även 
då den fosterländska nygöticismen blivit obsolet, var det andra överhuvudet i familjen 
Curman: Calla Curman. 
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Calla Curman 
Calla Curman var en god representant för den upplysta borgerliga kvinnan vid 
sekelskiftet. Hon var litterärt bildad; de franska och engelska språken respektive 
kulturerna var hennes starkaste ämnen. Förutom dem var musicerandet ett starkt 
intresseområde. Enligt Gurli Linder var det först tänkt att hon skulle fortsätta att utbilda 
sig inom detta. Hon kom dock att sjutton år gammal giftas bort till bataljonsläkaren 
Adolf Liljenroth. Enligt tidens konventioner var därmed de fortsatta studieplanerna 
överspelade för unga fru Calla Liljenroth. Men äktenskapet blev kortvarigt. Adolf 
Liljenroth avled år 1874, efter endast sex års samvaro. Det var här Carl Curman kom in i 
bilden. De ingick i äktenskap fyra år senare, 1878.35 

Calla Curmans olika engagemang bekräftar bilden av henne som en 
samhällsengagerad kvinna. Hon var exempelvis ledamot av styrelsen för Handarbetets 
Vänner 1880-1904; ledamot av Sällskapet Nya Iduns nämnd 1885-1912; ledamot av 
styrelsen för Stockholms läsestuga på Kungsholmen 1898-1900; ledamot av styrelsen 
för Samfundet för unison sång 1908-15, och av lokalstyrelsen i Stockholm för 
Riksföreningen för Svenskhetens bevarande i utlandet 1918-24 I sistnämnda förening 
blev hon även utsedd som hedersledamot år 1928. 

Calla Curman var, precis som maken, en varm anhängare av kulturskandinavismen. 
Vi har redan mött hennes åsikt om det förmenta sveket från Norges sida vid 
unionsupplösningen 1905. Dessförinnan hade hon ett gott öga till Norge och deltog 
gärna i makens fotvandringar i grannlandet. Den berömde skalden och skribenten 
Björnstjerne Björnson hyste hon beundran för, trots att denne tidigt ställde sig skeptisk 
till kulturskandinavismens brödratanke.36 Passionen för nordisk litteratur och bildning 
tog sig uttryck på många vis; bland annat i grundandet av den kvinnliga salongen Nya 

Idun.37 

Sällskapet Nya Idun bildades den 7 februari 1885. Calla Curman räknas som 
initiativtagaren, bland de övriga fanns Ellen Fries, Ellen Key, Amelie Wikström och 
Hanna Winge. Sigrid Leijonhufvud, som själv invaldes fyra år senare, skrev år 1935 en 
kort historik över s ällskapet. Hon intygade att sammanslutningens tillblivelse hade sitt 
ursprung i den Curmanska villans salong (som vi skall återkomma till): 

Idén till Nya Idun rann upp i en miljö som för eftervärlden verkar sym bolisk. Det var en 
kväll i böljan av år 18 85 i den Curmanska villans atrium, vittberömt i Stockholms säll
skapslivs annaler, som värdinnan, den strålande fru Calla, inom en liten krets damer väckte 
tanken på en kvinnlig motsvarighet till det ett par decennier tidigare stiftade manliga sällska
pet Idun, dit herrn i huset just hade begivit sig. Calla Curmans idé mottogs med acklamation 
och fick något senare fast form vid ett sammanträde hos den s om konstnär och som person
lighet lika fullödiga fru Hanna Winge i den stora, med vävnader i fornnordisk stil ombonade 
ateljé vid Klara norra kyrkogata, som hon delade med sin man, historiemålaren Mårten Eskil 
Winge.38 
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Ellen Fries, historiker och Sveriges första kvinnliga filosofie doktor, valdes till 
ordförande. Vice ordförande blev Ellen Key och till sekreterare valdes Amelie Wikström. 

Sällskapets uppgift och mål var redan från början inställt på diskussioner och 
föreläsningar om framtidens moral, vetenskap och teknik. Det första samkvämet innebar 
att det nya klädesmodet och "modegalenskapen både ur estetisk och praktisk synpunkt" 
fördömdes. 

Nya Idun arrangerade även informella konstutställningar för kvinnliga konstnärer, 
som med tidens patriarkala yrkesordning, inte kunde etablera sig på annat vis. I denna 
fråga blev sällskapet att betrakta som en institution: "Det finns väl knappast någon av 
Stockholms betydande kvinnliga konstnärer som inte åtminstone någon gång utställt på 

Nya Idun".39 En ständigt återkommande punkt var annars resereportaget, vilket började 
med att Agda Montelius år 1889 presenterade resa till Aten. Sedermera ingick även i 
denna punkt inte sällan avrapporteringar från deltagande i någon av de stora 
internationella kvinnokongresser som arrangerades efter sekelskiftet. 
Föredragningslistan speglar mycket väl sammanslutningens öppna hållning till bildande 
samtal.40 

De curmanska mottagningarna 
Lärda salonger var vanliga bland det övre borgerskapet vid tiden för sekelskiftet. En av 
de mer berömda av dessa mottagningar var de som arrangerades via familjen Curmans 
ordinarie hem på Floragatan 3 i Stocholms då nyplanerade villastad, norr om Kungliga 
biblioteket och Humlegården.41 Den curmanska villan hade ritats av arkitekten Fritz 
Eckert, enligt Carl Curmans direktiv och kom att formges enligt ett antikiserat stilideal 
med drag av såväl romerskt som antikt grekiskt formspråk. Anders G. Wide 
kommenterade Carl Curmans bevekelsegrunder bakom designen: "Uppslaget till husets 
planläggning är att finna i de antika privathusens anordning med ett atrium såsom 
centralrum, kring hvilket de öfriga rummen gruppera sig, och mot hvilket de öppna sig 
genom vida dörrar. Naturligt nog är detta atrium icke såsom det antika öppet, utan 
öfvertäckt med ett glastak. [ ] Såväl det inre som det yttre har en antikiserande 
formgifning, som dock icke direkt kopierar någon bestämd förebild, utan kan sägas vara 
en fullt själfständig skapelse, inspirerad af klassiska konststudier."42 

Beträffande mottagningarna och den umgängesordning som bland annat initierat 
sällskapet Nya Idun, kom Sigurd Curman själv att kommentera dessa i en tidningsartikel 
år 1964. Artikelförfattaren, med signaturen Corinna, hade som syfte att beskriva det 
sociala livet på Floragatan vid sekelskiftet. Då intervjun är unik och berör 
mottagningarna förtjänar Curmans svar att här återges i sin helhet: 
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De Curmanska mottagningarna var vida berömda i det dåtida stockholmska sällskapslivet. 
Dit kom alla som räknades till konst- och kulturkretsarna. Hur var det egentligen, undrar en 
sentida intervjuare? 

—Vi barn såg det hela i fågelperspektiv, säger Sigurd Curman. Vi höll ju till uppe i 
övervåningen och skådade ner på de stora. Huset var byggt som en representationsbostad 
med atrium, ett slags pastisch om man så vill på romerskt atrium . D et fanns utrymme och 
man hade tid att umgås och man hade tjänstefolk. 

—Mottagningarna var kanske inte så märkliga, som man velat göra dem till. Det var ett 
minimum av anrättningar och ett maximum av vänner! Det serverades påbredda smörgåsar, 
te och öl inne i matsalen. Man kom och gick, pratade och musicerade. De herrar som inte 
tyckte om musik, satte sig i pappas rum och drack punsch och pratade. Ibland hände det att 
någon läste upp en dikt eller ett kapitel ur någon ny bok. 

—Det kom ungefär 50-60 gäster varje gång. Det var min fars läkarvänner Axel Key, John 
Berg och Santesson, det var Gustaf Retzius m ed sin fru Anna Hierta-Retzius, det var Mon-
telius och Hans Hildebrand, det var folk från högskolan, GyIdéns, Mittag-Leffle r och Sonja 
Kovalewsky, den ryskfödda matematikern, vår första kvinnlig a professor. Viktor Rydberg 
kom — min mor var sondotter till "gamle Lundstr öm" i "Träs nittet i psalmboken" — Ellen 
Key hörde till stamgästerna. Hon var mycket älskad av min mor, mindre av min far. Det var 
Palmes och Gurli Linder och många andra. Men vi barn såg dem alla uppifrån och hade sär
skilt roli gt åt damernas turnyre r. Vi såg ju hur svårt damerna hade det, då de skulle sätta 
sig43 

Damernas dräkter blev för övrigt, som mycket annat under det debattglada 80-talet, 
utgångspunkten för reformsträvan. Flera modeller på så kallade reformdräkter kom att 
komponeras, inte minst av den för oss bekanta Hanna Winge. Ursprunget till den svenska 
reformdräktsrörelsen skall, enligt Gurli Linder, ha varit en av Artur Hazelius hållen basar 
1885 till förmån för Nordiska museets väntande nybygge. Till festdagarna hade en 
fornordisk ryggåsstuga uppförts, vilken befolkats med levande modeller, såväl manliga 
som kvinnliga och iklädda "stiltrogna dräkter" som komponerats av Hanna Winge, med 
lånade stildrag från Nordiska museets fatabur av äldre textilier. "Dessa dräkter slogo så 
pass an, att flera insändare i pressen uppmanade till ett mera allmänt anläggande av en 
liknade kostym. I samband därmed diskuterades den gängse kvinnodräktens 
onaturligheter. Och 80-talets framstegskvinna, alltid ivrig att arbeta på sitt 'höjande', tog 

genast saken på allvar.'44 

Efter flera intressenter anmält intresse, samt en amerikansk bok med titel 
Reformdräkten hade översatts, bildades "Dräktreformföreningen" den 1 april 1886, under 
ordförandeskap av Ellen Key. Till en böljan var det uppenbart att reformsträvandet 
inskränktes till att isolerat gälla festdräkterna. Calla Curman, som hade varit en av 
modellerna på Hazelius basar 1885, uppträdde själv i festdräkt som kopierats efter fru 
Winges förlaga från nämnda bok. De första dräkterna hade av självklarhet mer eller 

mindre uppenbara stildrag från föreställningen om de vikingatida kvinnodräkten.45 Så 
småningom kom dräktreformföreningen att representera en mer utpräglad "social" 
ambition och de nygöticistiskt nationalromantiska anspelningarna tonade bort.46 
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Epilog 

Carl Curman drog sig mot slutet av sitt liv med förkärlek tillbaka i sitt bibliotek där han 
botaniserade bland sina otaliga band i klassisk konst och litteratur.47 Han avled åttio år 
gammal den 19 oktober 1913. 

Calla Curman fortsatte efter sin makes bortgång att engagera sig i 
föreningsverksamheten och de förtroendeuppdrag detta innebar. Vid Borggårdstriden tog 
hon av självklarhet ställning för förs vars vännerna och bondetåget. I sonen Sigurds hem 
på Karlavägen 32, inhyste han och makan Signhild några för manifestationen ditresta; 

troligen motsvarades även de n gästfriheten i hemmet på Floragatan 3.48 Calla Curman 
gav en kort tid därpå, efter världskrigets utbrott, även offentligt uttryck för sin 
fosterlandskänsla, vid Svenska Folkförbundets möte sommaren 1915. I artikeln "Vår 
fana" framställdes de i samtida högerläger vanliga uppfattningarna om den "ryska faran" 

och de tyska kulturfränderna.49 Lika vanligt i det sammanhanget var också de moraliskt 
förpliktigande anspelningarna på de svenska hjältekonungarna, inte minst Karl XII: 

Hör hur vår fana susar med väldigt brus öfver vårt folk på en tid, då detta lilla, m en ändå så 
stora Sverige vågade vara bålverket mot österns barbarer, tvåhundra år tidigare än våra tyska 
stamfränder, som i detta nu fortsätta den blodiga kamp vi en gång begynte och länge med 
öfvermänsklig tapperhet och offervilja kämpade.50 

Calla Curman skänkte en svensk fana som vandringspris i Folkförbundet. "När den tre 
gånger vunnits af samma lokalförening stannar den såsom välförtjänadt segerpris." Det 
framgår inte av artikeln hur egentligen denna vandringspris skulle förtjänas, men klart är 
att det innebar ideellt arbete för social rustning och värn. Prisets ideologiska 
symbolvärde inskärptes också av Calla genom att påminna om att inget, utom den 
svenska flaggan, kunde så "elda gammal och ung till arbete för vårt Sverige! 'Hon är ditt 
fosterlands symbol, Är forntids minne, framtids mål"'. Den sistnämnda frasen hade 
uppenbarligen lånats från fornminnesvårdens fatabur. 

Calla Curman kom i fortsättningen att engagera sig i stockholmsavdelningen för 
Svenskhetens bevarande i utlandet, där hon som sagt 1928 blev hedersledamot. Vid 85 
års ålder avlider hon år 1935. Vid det laget var sonen Sigurd Curman sedan länge 
etablerad som den ledande kraften i svensk kulturminnesvård. Vi skall i det följande ta 
del av hur den etableringen tedde sig. 
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4. En kulturhistorisk byggnadsvård 
RESTAURERINGSDEBATT, KARRIÄR OCH UNDERVISNING 

Sigurd Curman tog sin mogenhetsexamen vid Norra latin i Stockholm år 1897 och sin 

filosofie kandidatexamen i Uppsala år 1900.1 Vid den tidpunkten var hans håg mest 
riktad mot naturvetenskapliga studier och han skrev själv långt senare att han var starkt 
motiverad att bli "elektrisk ingenjör". Lusten att bli ingenjör stämde väl med tidens ideal. 
Nationalromantikens tidevarv var också ingenjörernas decennier. 1897 års stora industri-
och konstutställning spädde ytterligare på den då nyblivne latinstudentens fascination för 
såväl den samtida konsten som framtidens teknik.2 Enligt honom själv var det emellertid 
när han som sjuttonåring kunde följa sina föräldrar på en två månader lång resa till 
Italien, som hans "ögon öppnades för en helt ny värld".3 Den nya värld han då upplevde 
var det italienska kulturlivet och dess klassiska arv. Mottagligheten för det kontinentala 
och klassicistiska kulturarvet hade emellertid, som vi sett, underbyggts redan i 
barndomen. 

Efter upplevelsen i Italien kände den unge Curman sig kluven angående valet av 
framtida karriär. Hans filosofie kandidat examen bestod av matematik, fysik och kemi, 
samt, franska och estetik (vilket låg helt i linje med tidens sed att inte strikt dela 
naturvetenskap och humaniora). Den breda inriktningen skulle hålla dörrarna öppna 
inför det framtida yrkesvalet. Curmans tvekan varade dock inte länge. 

Redan året efter examen, 1901, påbörjade han sina licentiatstudier i konsthistoria — 
med särskild tonvikt på arkitektur. För att skaffa sig de nödvändigt praktiska kunskaperna 
tog han kontakt med faderns gode vän Isak Gustav Clason vilken då var lärare i 

arkitektur vid Tekniska högskolan.4 Syftet med de framtida studierna stod, efter en tids 
diskussioner med Clason, nu klart för Curman. Han skulle bli restaureringsarkitekt och 
kulturhistoriker. Riktlinjer för framtiden drogs upp, vilket resulterade i att han skrevs in 
som tillfällig elev vid Tekniska högskolan mellan åren 1901 och 1903.5 Studiegången 
bedrevs således parallellt mellan Uppsala universitets seminarier och Tekniska 
högskolans arkitekturundervisning i Stockholm. 

Vanskapen med Clason skulle framöver bli av stor betydelse för Curmans fortsatta 
yrkesbana. Curman menade själv att han därigenom kom under inflytande av "den man 
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som näst min far betydt mest för hela mitt lifs inriktning".6 Det blev I.G. Clasons 
entusiasm som förmådde den unge Sigurd Curman att renodla en karriär som expert i 
svensk arkitekturhistoria och restaureringskonst. Efter en tvåårig lärdomsresa ute i 
Europa kom han, efter en viss prövotid, att erbjudas anställning som amanuens åt Clason, 
som nu var förste intendent vid Överintendentsämbetet. Från och med år 1910 anställdes 
så Curman som tjänstgörande arkitekt vid Överintendentsämbetet. Han kombinerade den 
posten med ett annat uppdrag, nämligen som biträdande lärare i svensk arkitekturhistoria 
vid den Konstakademie som vid det laget hade reorganiserats till Kungliga 
Konsthögskolan. 

Sigurd C urman (stående längst bak till vänster) som deltagare i Oscar Almgrens seminarium i nordisk 
fornkunskap vid Uppsala universitet, omkring 1906-07. Knut Stjerna höjer blicken från boken, till höger 
om Almgren i bildens mitt. Sune Lindqvist skymtar i b ildens högra kant. Foto: ATA, SCA. 

65 



Fädernesland och framtidsland 

Tiden mellan sekelskiftet och 1910 kan ses som etableringsdecenniet för såväl Curmans 
personliga karriär som för den svenska moderna kulturminnesvården i stort. Vi den 
tidpunkten, och även senare, stödde I.G. Clason Sigurd Curmans karriär och åsikter vad 
gällde svensk kultur- och byggnadsminnesvård. Men, som vi skall se, så fanns det 
inspiration att hämta från fler håll, inte bara i Sverige. 

Bildningsresan 
Ar 1903 avslutade Sigurd Curman sina specialstudier på Tekniska Högskolan genom att 
företa en tvåårig bildningsresa i Europa. Med sig hade han rekommendationer från 
Clason. Han besökte Tyskland, Frankrike och Italien, men gjorde även ko rtare stopp i 
andra länder. I Tyskland kom han b l.a. i kontakt med konsthistorikern Paul Clemen från 
Bonn och fick möjligheten att följa dennes arbete under en hel sommar. Professor 
Clemen hade vid den tidpunkten blivit provinsialkonservator i den tyska Rhenlandet och 
kunde därför lotsa den unge Curman runt för att studera lokala restaureringsarbeten. 
Clemen hade en modern syn på restaureringsfrågor och var kritisk mot den äldre, 
stilrestaurerande, skolan. Det var också Paul Clemen som informerade Curman om den 
långt gångna franska lagstiftningen inom byggnadsminnesområdet.7 

På rekommendation av Clemen begav sig därefter Sigurd Curman till Paris för att 
studera byggnadsvården i allmänhet och den franska lagstiftningen i synnerhet. Här var 
det i huvudsak restaureringsarbetena vid de stora domerna som gav anledning till studier 
och analys. Trots att ett äldre stilrestaureringsideäl i huvudsak fortfarande tillämpades, 
mötte Curman även nya tankegångar genom att besöka orter sydväst om Paris, där en 
modernare hållning till restaureringskonsten fanns företrädd. Ett par veckors v istelse i 
Poitiers innebar samvaro med den gamle jesuitpatern och restaureringsexperten Camille 
de la Croix. Denne gav under vandringar och inspektioner i staden många värdefulla och 
praktiska upplysningar till den unge studenten vilket, som Curman långt senare intygade: 

"sedermera varit mig till stor nytta."8 En av paterns centrala rättesnören angående 
restaureringar var "att aldrig låta en byggnad ljuga".9 Det huvudsakliga syftet bakom 
denna något kryptiska utsaga innebar att aldrig låta en restaurering ändra en byggnads 
utseende så ett dess egen historia kamouflerades. Det som var skulle få förbli. 

Italien blev Sigurd Curmans nästa resmål. Hösten 1904 befann han sig i Venedig där 
han bl.a. studerade återuppbyggandet av Markusplatsens kampanil, vilken på grund av 
misskötsel hade rasat samman ett par år tidigare. De restaureringsprinciper han stötte på i 
det sammanhanget imponerade stort på den vid det här laget mycket kunnige kandidaten. 
En rapporterande artikel skickades till Sverige för publicering i den nybildade tidskriften 

Kult och Konst och dess första nummer 1905.10 Curman redogjorde ingående och 
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gillande för de restaureringsprinciper och kunskaper han fått till sig livs genom att en tid 
praktisera hos chefsarkitekten för de venetianska restaureringsarbetena, Max Ongaro. 

Sigurd Curman möter sin forne instruktör och inspiratör, Paul Clemen , i Brügge under en resa i augusti 
1939. Foto: ATA, SCA. 

Föga förvånande tilltalade främst tillvägagångssättet att alltid göra utförliga och sakliga 
uppmätningar och analyser av en byggnad, innan restaureringen tog vid. Det var med 
hjälp av tekniska analyser och moderna metoder, vilka exempelvis inte drog sig för att 
ersätta stomverk och bärande delar med betong, som den pietetsfulla restaureringen 
bokstavligt talat skulle grundas. Konserveringens pietetsmoment kom därmed att inriktas 
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på byggnadens yttre skepnad, själva "huden", samt dess interiörer och eventuella 
konstnärliga utsmyckningar. Det konstnärliga och antikvariska uttrycket blev det primära 
och byggnadens grundstomme och byggnadstekniska utförande av underordnad 
betydelse: "Det är mig ju likgiltigt, om murmassan bakom mosaiken är gjord af gammal 
eller ny sten, blott den ha det gamla hvalfvets form, men det är mig ingalunda likgiltigt, 
om mosaiken är sammansatt af bröderna Zuccati själfva eller om det är en modern 
kopia."11 

Den italienska restaureringsprincip Curman förordade gick kortfattat ut på att 
konservera byggnaden i dess samtida skick. Det vill säga att alla kulturepokers synliga 
avtryck hos en byggnad skulle beaktas som potentiellt bevarandevärda. Konservera inte 

rekonstruera kom i förlängningen av detta att bli den nya restaureringsideologins lösen.12 

Det var en praktiskt och ideologiskt väl förberedd Curman som återvände till Sverige 
1905. Han hade samlat material för den doktorsavhandling han behövde i den planerade 
karriären, men på hemresan utsattes han för en stöld med katastrofal konsekvens. Den 

packsäck som innehöll anteckningar och fotografier för arbetet var borta!13 Av
handlingen försenades därmed några år, men Curman kände sig uppenbarligen inte 
slagen. I andra numret av Kult och Konst från 1906 dundrade Sigurd Curman på mot 
"stilpuristerna": "Vi ha skyldighet att söka bevara de historiska dokument vi fått, men vi 
ha rakt inte skyldighet att skriva reparationshistoria för framtiden med fetstil!" Det 
allmänna slagordet kom enligt "den nya tidens sakkunniga" att lyda: "Ge oss konst icke 
stil!"14 Curman vilade uppenbarligen inte på eventuella lagrar. Men orsakerna till dessa 
eldiga tongångar kräver också en bakgrundsteckning. 

Restaureringsstriden 

Restaureringsstriden hade i Sverige initierats av Gustaf Upmark d.ä.15 och Verner von 
Heidenstam, vilka i början av 1890-talet kom att resa kritik mot den typ av restaureringar 
som främst förknippats med arkitekten och överintendenten Helgo Zetterwall. Man kan 
kortfattat säga att det i huvudsak var John Ruskin, William Morris och den engelska Arts 
and Crafts-rörelsen som här stod som föredöme och inspiration bakom kritiken. 

Arts and Crafts-rörelsens estetik och konstideal var starkt romantiskt färgade. En 
byggnads upplevelsevärde och historiska traditionsvärde ansågs vara de viktigaste 
legitimerande faktorerna bakom ett bevarandeanspråk. Hemma i Sverige förmedlade i 
synnerhet Verner von Heidenstam dessa tankar vidare. Heidenstam ansåg, liksom 
Ruskin, att all form av restaurering, om- eller tillbyggnad av en historisk byggnad i 
princip var förkastlig. Allra sämst var det om en artefakt tilläts ersättas av en 
rekonstruktion, en kopia, detta var att betrakta som rent bedrägeri: 
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Just det, att vi i en restaurerad byggnad icke veta hvad so m är gammalt och äkta och hvad 
som nyss är ditlimmadt, inger köld och misstänksamhet. Hvart nytt penseldrag är här ett 
misstag, en irriterande onödighet, ty vi ha icke kommit för att få en kurs i konsthistoria. Ett 
restaureradt Pompeji vore ett ödelagt Pompeji, och detsamma skall sägas om ett stiliseradt 
Gripsholm, med nya vallar och karnaper. Hellre en ruin!16 

Förutom att det sanna upplevelse- och anekdotvärdet gick förlorat vid en rekonstruktion, 
omintetgjordes även senare antikvarisk forskning genom ingreppet. Heidenstam 
hänvisade framsynt i den nyss citerade stridsskriften Modern barbarism till tidigare 
restaureringsföretags fatala följder: "Erfarenheten har visat att de flesta restaureringar 
slutligen fått en bister efterskrift, och till och med från en så nära tid som Oskar I: s eller 
Karl XV:s visa de sig redan oförståndiga och störande.Vår tids skola röna samma öde."17 

Det var samtidens ideal att restaurera efter tolkad tidsstil som här fick sin hårda dom. 
Stilrestaurering skulle bara ett decennium efter Heidenstams inlägg vara ett närmast 
pejorativt begrepp bland arkitekter och i antikvariska kretsar. 

Bakgrunden till stilrestaureringarna 

Föreställningen att varje tidsperiod i historien representerades av en homogen 
arkitektonisk och estetisk tidsstil slog igenom på bred front i Frankrike under 1830-talet. 
Stiltänkandet verkade naturligtvis normerande för hur restaureringarna av historiska 
byggnader skulle genomföras. Kanske kunde man göra restaureringskonsten till en exakt 
vetenskap? Huvudfiguren bakom denna, för sin tid moderna, restaureringsideologi var 
arkitekten Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, vilken bland annat gjorde sig känd för sina 
restaureringar av Notre-Dame i Paris, medeltidsstaden Carcassone och borgen 
Pierrefonds. Hans arbeten har, precis som Helgo Zettervalls senare utförda 
restaureringar, brännmärkts av eftervärlden som historiskt förfalskande och vanvördiga 
gentemot byggnadernas tänkta integritet. Det var framförallt åsikten att en gammal 
byggnad borde återställas i den stil den en gång varit byggd i, eller borde ha varit byggd 
i, som tilldrog sig Heidenstams och eftervärldens hårda kritik. Den så kallade 
"stilpurismen" blev efter hand ett skällsord. Arkitekturhistorikern Eva Eriksson ger i sin 
historik en kärv karakterisering av de tidiga franska restaureringarna: "Det var alltså en 
stiltrohetens doktrin, där de gamla byggnadsstilarnas regler och inre logik spelade 
huvudrollen, inte byggnadsverket som sådant."18 

Viollet-le-Ducs restaureringsprinciper representerade med andra ord en strikt 
akademisk hållning till kulturhistoriska byggnaders värde. Hans föregångare hade varit 
starkt influerade av nyklassicismens antika ideal och antikvitetscentrerade synsätt.19 En 
motströmning hade även för en kort tid uppkommit i samband med den franska 
revolutionen, då ett antal monumentalbyggnader mer eller mindre raserats i försök att 
betvinga den äldre tidens repressiva maktsystem. En kommission — "Commission des 
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Monuments Historiques" — bildades år 1837 i syfte att reparera skadorna av 
revolutionsårens bildstormar.20 Det var här Viollet-le-Duc kom att anlitas. Han blev den 
förste att teoretisera problemen kring restaureringar och även den som konstruerade fasta 
principer för hur den ideala restaureringen skulle genomföras. Från tidigare antika ideal 
vändes nu blicken mot gotiken och renässansen. Målet med restaureringarna blev främst 
att rensa bort de element som tillkommit under rokokons och nyklassicismens tid. 

Vid en bildningsresa i Europa år 1862 kom den unge Helgo Zettervall i kontakt med 
Viollet-le-Ducs restaureringsarbeten. De ideal och principer för restaurering som han 
därigenom blev introducerad i kom han att göra till sina egna. En historisk byggnad 
skulle främst fungera som ett pedagogiskt exempel för den tidsstil den representerade. 
Som Viollet-le-Duc skrev, var en "precis kännedom om de förebilder som är 
karakteristiska för varje period" ett minimikrav för att rätt kunna genomföra en 
restaurering. Smaken och stilen hade ju enligt de nya normerna nått sin höjdpunkt under 
gotiken och renässansen; det var bara det tekniska utförandet som var ålderdomligt. Eller 
som Eva Eriksson väljer att beskriva det: 

Då [under gotiken och renässansen] hade smaken och stilen uppnått höjdpunkter man inte 
ansåg sig kunna överträffa under 1800-talet, däremot menade man sig vara dem överlägsen 
när det gällde teknisk kompetens. De ofullkomligheter som medeltida byggnader hade där
för att de var byggda med hantverksmässiga metoder, kunde man nu råda bot på. Den nya 
tiden hade ge tt möjligheter att med teknisk perfektion utföra vad de gamla stenmästarna 
tänkt. Resultatet blev en maskinmässig medeltid, som var 1800-talets egen.21 

Det var mot denna tidigindustriella historiesyn och materialhantering som Verner von 
Heidenstam och senare även Sigurd Curman — dock utifrån andra ideologiska premisser 
— skulle komma att revoltera.22 

Restaureringsdebatten i S verige 

I historiebeskrivningarna om sekelskiftets restaureringsstrider framstår inte sällan de 
respektive skolorna som oförsonliga antagonister och i allt väsentligt oense. Denna bild 
är lätt att få om man enbart studerar stridsskrifter och pamfletter. I realiteten så finns det 
dock ett flertal områden där synen på historisk stil, materialets användning och 
byggnadens gestaltning, samstämmer ganska väl. Enligt Viollet-le-Ducs 
restaureringsföreskrifter skulle faktiskt en byggnads senare tillägg behandlas med 
samma vördnad som det ursprungliga materialet. Syftet bakom denna hållning — som så 
långt är identisk med den efterträdande restaureringsidoktrinen -— var emellertid främst 
att genom studier av de senare tilläggen, få en djupare kunskap om de förhållanden som 
var rådande när byggnaden först uppfördes. De senare tilläggen hade, med andra ord, i 
stilrestaureringen inget direkt egenvärde som representant för byggnadens historia. Här 
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skilde sig alltså det teoretiska syftet bakom de praktiska tillämpningarna åt, även om 
ideologin vid första intrycket kan upplevas som identisk.23 

En direkt likhet mellan äldre och yngre restaureringssyn möter vi dock i Viollet-le-
Ducs uttalande om att: "Det bästa sättet att bevara en byggnad är att finna en uppgift för 

den".24 Denna åsikt kom att gå stick i stäv med den konserverings syn som Arts and 
Crafts-skolans representanter propagerade för. Under Sigurd Curmans tid kom emellertid 
devisen "att levandegöra det förflutna" att innebära att historiska byggnader, i görligaste 
mån, skulle brukas som avsett, för att inte förvandlas till döda reliker eller dammiga 
artefaktmagasin. Sistnämnda bevarandestrategi tillämpas för övrigt än i dag. 

Under tiden efter Verner von Heidenstams stridsskrift debatterades 
restaureringsprinciperna, åtminstone inledningsvis, flitigt bland de initierade i frågan. 
Det första mer kvalificerade inlägget i nittiotalsdebatten stod konstkritikern och 
tidningsmannen Edvard Alkman för. Detta skedde genom en artikel som publicerades i 
Svensk Tidskrift 1894. Lars Ljungström kommenterar artikeln i sin bok om den så kallade 
"gripsholmsfejden" : 

I nittiotalets restaurerings debatt var Alkman ensam om att entydigt formulera de teoretiska 
principer som legat til l grund för vårt århundra des antikvariska inställning. Han placerade 
byggnaden i sig — en individuell, reell och konstnärlig skapelse — på den hedersplats där 
Zetterwall hyllat den ursprungliga konceptionen och Heidenstam anekdoterna.25 

Ljungström betecknar den ideologi som Alkman företrädde som "positivistisk 

restaureringsideologi".26 Med detta menas att tonvikten nu förskjutits från en idealistisk 
historiesyn — där det generella och den stilmässigt typiska gestaltningen varit det 
väsentliga — till att det enskilda, konkreta, i en byggnad nu ges företräde att tala för sig 
självt. Byggnaden tilldelas med detta huvudrollen i tolkningen, i egenskap av historiskt 
dokument. Heidenstams åberopade anekdotvärde får här endast funktionen av sekundärt 
källvärde. 

Omställningen till det nya tänkandet skulle dock inte ske i en handvändning. Som vi 
skall se var ett generationsskifte inom arkitekt- och antikvariekåren nödvändigt innan de 
nya idéerna kunde ges allmän och statlig sanktion. 

Konstakademien startar debatt 

Att begreppet restaurera — återställa i ursprungligt skick — innebär något annat i dag än 
under 1800-talet, är tämligen uppenbart. Den moderna betydelsen av begreppet 
präglades vid sekelskiftet. Erik Fant anger i Ad patriam illustrandam till och med en viss 
dag, nämligen den 21 mars 1902, som den moderna restaureringsdoktrinens 
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initiationsdag: "Denna dag avlät nämligen Konstakademien en underdånig skrivelse till 
Konungen, härtill inspirerad främst av arkitekten Ferdinand Boberg, vari kraftigt 
protesterades mot det sätt, på vilket våra byggnadsminnesmärken 'förvanskas af 
pietetslösa restaureringar', och vari skisseras de metoder, som i stort sett senare blivit 

normgivande för behandling av äldre byggnader."27 

Skrivelsen hade förberetts av en kommitté, bestående av bland andra arkitekterna 

Carl Möller28, Isak Gustaf Clason, Agi Lindegren, Claes Grundström, Ferdinand Boberg 
och Fredrik Lilljekvist. Den estetiska sidan var representerad av konstnärerna Gustaf 

Cederström och Julius Kronberg.29 Även Carl Cu rman deltog i aktionen, i egenskap av 
ledamot av Konstakademien. I skrivelsen preciserades en hemställan om lagändring av 
det begränsade byggnadsminnesskydd som då var gällande och härstammande från 1776 
års kungliga författning. Ett av de centrala kraven gällde nödvändigheten av att upprätta 
en komplett förteckning över landets byggnadsminnesmärken. Därtill önskade man att 
åtgärder vidtogs för upprättande "af fullständiga uppmätningar, ritningar och 
beskrifningar af alla ifrågavarande minnesmärken, på det att så vidt möjligt fullständiga 
dokument må föreligga rörande deras utseende och historia".30 Syftet bakom detta 
resurskrävande önskemål, var att enligt utländsk (främst fransk) modell kunna upprätta 
en registreringsprincip, vilken skulle garantera att alla registrerade byggnader kom att 
klassas som historiska monument. Registrering skulle därmed innebära att byggnaden 
hamnade under samma lagstadgade skydd som fornlämningarna.31 

Skrivelsen förorsakade en massiv reaktion från centralt fornvårdande håll och 
riksantikvarien Hans Hildebrand svarade året därpå med en remiss till Kungl. Maj:t.32 I 
detta ställningstagande från Vitterhetsakademien underkändes i stort sett 
Konstakademiens samtliga yrkanden. Av motiveringarna framstår en tydlig 
motsatsställning mellan Vitterhetsakademiens officiella hållning och den opposition som 
nu höll på att växa sig stark. Hildebrand inleder sitt svar med att påpeka vikten av at t 
skilja mellan restaurering och konservering. Konservering hörde självklart hemma hos 
arkeologin och dess angränsande områden, men när det gällde upprustning av kyrkor och 
andra offentliga byggnader var restaureringen som regel ofrånkomlig. Hildebrand ansåg 
att Konstakademins krav på, mer eller mindre, total fridlysning av registrerade 
byggnader, skulle mer motverka sitt fornvårdande syfte än fungera som hjälp. En kyrka i 

bruk kunde exempelvis inte betraktas som en museilokal.33 För att nå framgång med 
kulturminnesvårdens sak fanns det endast ett medel: 

[...] vilket icke berörts i den underdåniga framställningen från akademien för de fria kon
sterna, och det vore den undervisning, som borde meddelas blivande arkitekter och övriga 
konstnärer. De borde uppfostras icke blott till kunskap om konstens lagar och konstens histo
ria utan ock till insikt om den grannlagenhet, som erfordrades för att företaga en restaure-
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Denna form av upplysningsverksamhet kom också så småningom att iståndsättas. Men 
det skulle vara andra än Hans Hildebrand som svarade för den insatsen, nämligen Sigurd 
Curman, Johnny Roosval, Axel Romdahl, samt de övriga av kult urminnesvårdens nya 
män. I Hildebrands remissvar anar man ett något surmulet försvar av redan uppnådda 
framgångar inom fornminnesvården. På konstakademiens krav att landets bestånd av 
fornlämningar skulle registreras och katalogiseras, hänvisade Hildebrand korthugget till 
sin egen skapelse Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) som fullt kompetent organ för 
nämnda registreringsuppdrag. Något nytt ämbetsverk för handhavande av 

byggnadsminnesärenden och registreringar såg Hildebrand hellre ingen mening med.35 

Riksantikvarien och hans "medhjälpare" (här anspelades på amanuenserna Emil Eckhoff 

och Otto Janse) hade ju själva möjligheten att gripa in och bevaka att lagen efterlevdes.36 

Sistnämnda ståndpunkt från riksantikvarien kan i dag kanske upplevas naiv, men blir 
inte så uppseendeväckande om man betraktar dennes utgångsposition. Dels hade 

riksantikvarien och Vitterhetsakademien den ekonomiska verkligheten att ta hänsyn till37 

och dels var antalet byggnadsminnesfrågor heller inte så mångtaliga vid sekelskiftet. 
Enligt en sammanställning av Bernhard Salin år 1914, uppgick antalet förvaltade 
byggnader (ej ruiner) under riksantikvarien och Akademien till totalt sju. De flesta 
byggnadsminnesvårdsäreden var av huvudsakligen granskande art. Noterbart är att 
antalet utgående skrivelser i profanbyggnadsärenden endast ökade från fyra år 1909 till 

tolv år 1913.38 Från 1918 — då Överintendensämbetet omorganiserades till att bli 
Byggnadsstyrelsen — accelererade antalet byggnadsärenden emellertid kraftigt. År 1920 
handlades dryga 200 ärenden beträffande kyrkor och profanbyggnader. År 1924 översteg 
antalet ärenden tusentalet. Här var det tydligt att Curmans inträde i 
riksantikvarietjänsten, från chefspositionen i Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå, 
var en bidragande orsak bakom ökningen. Personliga preferenser hos chefer och 
antikvarier i ämbetsposition spelade vid denna tid stor roll för verksamhetens inriktning. 
Den dominerande kategorin byggnadsärenden var också under hela perioden specifika 

kyrkovårdsärenden.39 För riksantikvarierna Hildebrand, Montelius och Sahn var det 
emellertid fortfarande tveksamt om denna kategori byggnader skulle klassas som 
antikviteter. 

Att man från centralt håll under seklets första decennium inte ansåg det föreligga 
något akut behov av att organisera ett mer effektivt ämbetsverk för kulturhistoriska forn-
och byggnadsärenden, är alltså ur vissa pragmatiska synvinklar förklarligt.40 Hildebrands 
avvisande reaktion var, utöver d e angivna skälen, även begripligt ur institutionshistorisk 
synvinkel. Vitterhetsakademiens och riksantikvariens yttre verksamhetsfält var av 
tradition liktydiga med begränsad fältverksamhet i form av grävningar och inspektioner 
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av hotade fornminnen och monument. De kyrkor och offentliga byggnader som användes 
i vardagligt bruk stod under Överintendentsämbetets ansvarsområde. För 
Överintendentsämbetet gällde att följa 1776 års Förordning angående kyrkor och publika 
byggnader, vilket i praktiken innebar att nybyggnationer, större tillbyggnader och 
kostnadsförslag granskades. Den historiska byggnadsvården, i modern mening, var alltså 
Vitterhetsakademiens ansvarsområde — men de befattade sig ju inte med offentliga 
byggnader i bruk (så kallade "levande byggnader")! Härav uppstod kulturminnesvårdens 
ännu inte inmutade område som, bland andra, Sigurd Curman arbetade för att göra 
synligt och inkorporera med den officiella minnesvården 

Tio år efter Hildebrands svar på Konstakademiens skrivelse såg alltså situationen 
radikalt annorlunda ut. Utvecklingen mot ett ökat antal byggnadsvårdsärenden — vilket 
också gällde de arkeologiska utgrävningarna — hade sin grund i samhällsutvecklingen i 
stort, men även i den curmanska epokens breddning av fornforskningen till ett fält för 
bevarande. Man kan påstå att den nya kulturminnesvårdens män på sitt sätt både skapade 
förutsättningarna för den moderna kulturminnesvården och skyndade på behovet av den, 
genom att synliggöra och därmed definiera vilka kulturminnesvårdande fält som var i 
akut behov av åtgärd.41 

Debatt i kulturföreningen Urd 

År 1906, ett år efter Curmans återkomst från sina europastudier, gick debattens vågor 
återigen höga. Liksom inför 1902 års skrivelse var det intressenter utanför den centrala 
fornminnesvården som tog initiativet. Avsaknaden av lämpliga och för tidens nya krav 
moderna restaureringsprinciper började bli alltmer akut. Stämningarna resulterade bland 
annat i en uppmärksammad diskussion i november samma år hos kulturföreningen Urd i 
Uppsala. Diskussionens tema var "Moderna restaureringsprinciper" och vid 
sammankomsten hade Norrlands nations stora mötessal fyllts till sista plats. Till mötet, 
som senare refererades i både Svenska Dagbladet och — mer utförligt — i Kult och 
Konst, slöt kärntruppen kring såväl den nya som den gamla restaureringsideologin och 
minnesvården mangrant upp.42 Där var Sigurd Curman, Johnny Roosval, Fredrik 
Lilljekvist, Nathan Söderblom, Carl Möller, Sune Ambrosiani, Emil Eckhoff, Isak 
Gustaf Clason och andra redan då kända, eller blivande kulturpersonligheter. Även 
Anders Zorn besökte mötet.43 Det ledande temat under diskussionen kom att bli huruvida 
problemen med stilrestaureringarna kunde övervinnas genom att tillämpa de nya 
antikvariska restaureringsprinciper som redan tillämpades på kontinenten. 

Det blev de ledande namnen på respektive område som satte dagordningen för 
debatten. Intressant att notera är att Zorn en vecka efter mötet skrev ett öppet brev i 
Svenska Dagbladet, ställt till Johnny Roosval.44 Denna artikel kan här få tjäna som 
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redovisning för diskussionens huvudargument. Zorn ursäktade inledningsvis att han inte 
yttrat sig hos Urd, men försvarade sig med att Sigurd Curman ändå framfört "de åsikter 
och önskningar jag känner i denna för vårt lands andliga odling så viktiga fråga." 
Speciellt gick Zorn till storms mot bruket att fylla i och komplettera de medeltida 
valvmålningarna vid kyrkorestaureringar ute i landet. Dokumentförfalskning hade 
Curman sagt och Zorn höll med: "Ett brott är det emot kommande tiders forskning och 
bildningssökande[...]". Orsaken till stilrestaureringarna var förvisso att "församlingen 
ville ha det så grant och fint", men detta var i praktiken inget större problem. Nej, 
problemet låg snarare hos den goda smakens företrädare i församlingen. Eller för att åter 
citera Zorn: "Sällan äro bönderna i detta fall bestämmande men väl andra, hvilka ännu 
stå på karamellpapperets nivå i sin skönhetsträngtan." 

Zorn fortsatte sin artikel med att peka på förslag att råda bot på det onda. Han 
framförde i det sammanhanget en princip för restaurering som han sammanfattade med 
beteckningen "framkalla och vidmakthålla". Angående exemplet med gamla 
valvmålningar som överkalkats, gällde det alltså att varsamt ta fram de målningar som 
fanns under murbruket och sedan konservera fragmenten utan komplettering eller 
restaurering. Zorn nyanserade även den principen med en ståndpunkt som skulle ge ett 
ledmotiv för de antikvariska restaureringarna. Han förordade att där något nytt 
stilelement kom till för att göra en nödvändig komplettering till den gamla målningen — 
vilken i sig kunde vara extremt fragmentarisk och otydlig — så skulle de nya tilläggen 
tydligt markeras och stiliseras. Principen att göra kompletteringar men att ärligt markera 
dem tydligt, skulle senare tillämpas av Curman vid kalkmålningsrestaureringarna i 
Strängnäs domkyrka år 1910. 

När Sigurd Curman hade hyllat de italienska restaureringsprinciperna i Kult och 
Konst, hade han med emfas förordat konserverandet som bärande princip — åtminstone 
vad gällde bevarandet av konstnärliga uttryck. De restaureringsprinciper han senare 
tillämpade tillät emellertid markerade nytillägg. Curmans restaureringar blev därför, som 
vi nu skall se, i praktiken ett antikvariskt och estetiskt avvägt mellanting mellan 
principen att framkalla och låta förbli, eller helt renovera nytt efter förmodad tids stil. 

De nya restaureringarna 
Restaureringen av Strängnäs domkyrka 1907-1910 har i historieskrivningen tilldelas 
rollen av pilotprojektet för den nya restaureringsdoktrinen. Arbetet leddes av arkitekten 
vi känner igen från gripsholmsfejden: Fredrik Lilljekvist. Åsiktsbröderna Johnny 
Roosval och Carl af Ugglas deltog också, dock engagerade inom konsthistoriska 
specialområden vid sidan av valvmålningarna. Restaureringen hade en lång förhistoria 
där Zetterwall tidigare hade figurerat som refuserad förslagställare och Lilljekvist så 
tidigt som 1893 hade getts uppdraget att åstadkomma ritningar samt 

kostnadsberäkningar.45 Det första förslaget vilade emellertid fram till år 1900 då 
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Lilljekvist återigen fick i uppdrag att göra nya ritningar för domkyrkans inre, samtidigt 
som också en restaureringskommitté tillsattes.46 Kungl. Maj:t bromsade emellertid också 
dessa förslag, med hänvisning till kostnaden. Ar 1905 tillsköt dock riksdagen pengar för 
ändamålet och Kungl. Maj: t godkände Lilljekvists ritningar.47 En ny 
restaureringskommitté tillsattes och som ytterligare en nyhet begärde Lilljekvist att en 
antikvarisk kontrollant nu skulle utses av Vitterhetsakademien. 

Restaureringen hade inledningsvis alltså inte alls varit avsedd som ett pilotfall för de 
nya restaureringsmetoderna; det var snarast så att Lilljekvist gradvis kom att modifiera 
sina planer i riktning mot de åsikter Sigurd Curman företrädde. Det var nämligen 
Curman — i egenskap av amanuens hos I.G. Clason och Överintendentsämbetet — som 
hade tilldelats uppdraget som antikvarisk kontrollant. Framförallt kom han att agera vid 

framtagningen och restaureringen av de medeltida valvmålningarna.48 

Själva det hantverksmässiga utförandet var då egentligen reserverat åt 
dekorationsmålaren Alfred Berg från Stockholm, vilken också arbetat för Lilljekvist vid 

tidigare restaureringsarbeten.49 Curman bestämde sig emellertid redan från början att 
tänja på sin övervakningsuppgift och själv delta i och organisera arbetet med 
valvmålningarna. Därigenom kom konst- och arkitekturlicentiaten från Stockholm, att i 
vit arbetsoverall sitta på byggnadsställningarna och knacka puts, tillsammans med en 
hantverkare. Eller som Erik Fant senare beskrev det: 

Han begärde att fö r egen del få disponera en skicklig arbetare, som skulle göras helt obe
roende av sin chef, och att med denne få göra ett valv färdigt utan inblandning av andra. Så 
satt kontrollanten på ställningen, knackade puts, experimenterade ut alsecco-målningens 
konserveringsteknik — ganska olika alfresco-målningarnas iVenedig — och utbildade sam
tidigt den förste skicklige kalkmålningskonservatorn. Så småningom och efter mycket tve
kan godtogs resultatet av arkitekt, myndigheter och byggherre, dock under 
dekorationsmålarens protester.50 

Det var alltså genom en slags konsthistorisk "kupp" som den nya restaureringsdoktrinen 
fick praktisk tillämpning, för att så småningom bli normerande för kompletta 
kyrkorestaureringar. 

Det var därmed inte så att Strängnäskyrkan i sin helhet restaurerades efter Curmans 
principer.51 Domkyrkan gavs en inre gestaltning med interiörer i enlighet med den 
jugend-stil som då var modern. Omgestaltningen var på sina håll radikal i den meningen 
att tidigare restaureringar och omdisponeringar av interiören, helt enkelt togs bort till 
förmån för nytillverkad inredning. Att valvmålningarna i stor utsträckning enbart 
konserverades, utan påmålning, kan dock tillskrivas Curmans ideologi och Lilljekvists 
ledarskap. Enligt Lars Ljungström så skulle Curman nämligen: 
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[...] aldrig kunnat åstadkomma ett sådant resultat, utan att Lill jekvist flera gånger frånträtt 
sin ursprungliga mening, som sanktionerats av förre r iksantikvarien Hildebrand och överin
tendenten Carl Möller. Det var också på Lilljekvists initiativ som restaureringskommittén i 
Strängnäs anhöll hos Vitterhetsakademien om att få en antikvarisk kontrollant.52 

Lilljekvist hade med andra ord tillträtt sitt restaureringsuppdrag med stilimiterande idéer 
enligt de då dominerande nygotiska idealen. Dessa planer hade emellertid efterhand 
förändrats, inte minst under intrycken från Konstakademiens skrivelse 1902 och Urd-
diskussionen 1906. Att han sedan förordade Curman som kontrollant pekar på hans 
ambitioner att följa de nya idealen, men initiativet var naturligtvis även ett sätt att hålla 
ryggen fri för eventuell framtida kritik. 

Skillnaden mellan de äldre stilimiterande arkitekterna och de moderna historiskt 

pietetsfulla, kan alltså inte reduceras till en enkel generationsuppgörelse.53 Det var en 
skillnad i utbildningsprofil och mentalitet, mer än ålder, som avgjorde vilken historiesyn 
som kom till uttryck genom restaureringarna. Den framtida kulturminnesvårdens 
förespråkare hade en annan syn på värdet av en utvecklad minnesvård. 

Äldre kyrklig konst som ett nytt fält för minnesvård, torgfördes även genom att det i 

anslutning till Strängnäsrestaureringen anordnades en sommarutställning år 1910.54 

Denna berömda utställning bestod av en ditintills oöverträffad mängd medeltida 
kyrkokonst vilket hade samlats in från sockenkyrkor runt hela Strängnäs stift. Ofta 
hämtades utställningsföremålen ur kyrkbodar och vindar dit de — av religiösa och 
smakmässiga skäl — blivit förpassade vid tidigare ombyggnationer. Föremålen hade ju 

som regel katolskt urprung.55 Utställningen blev mycket uppmärksammad i såväl 
massmedia som bland arkitekter och museimän.56 Den seriösa ansatsen förstärktes av 
utställningskatalogen, vilken omfattade 240 sidor och beskrev mer än 600 utställda 
föremål. Katalogen hade till största delen författats av Carl af Ugglas, med undantag av 

avdelningen "Målning" som författats av Johnny Roosval.57 

Utställningen i kombination med den nyrestaurerade kyrkan blev en kraftfull 
manifestation för såväl den kyrkliga minnesvården som de nya restaureringsprinciperna. 
Curman, liksom Roosval och af Ugglas, höll själva kurser och föredrag för museimän 
och konsthistoriker som vallfärdade till Strängnäs.58 Exempelvis höll Svenska 
museimannaföreningen sitt sommarmöte på platsen av denna anledning. Johnny Roosval 
hade då guidat. Intrycken redovisades därefter bland annat i Fataburen. Här framgick det 
pedagogiska syftet och intrycken från utställningen tydligt: 

Hufvudsynpunkten hade varit den kronologiska, men man hade också tagit så mycke t som 
möjligt hänsyn till andra, framför allt den estetiska, som redan däri kom till sin rätt, att man 
från början utvalt endast vackra saker i och för exponerande. I rummen hade föremålen 
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utställts så, att det karakteristiska hos dem fått framträda. På väggarna hade föremålen 
upphängts ur den synpunkten, att de bildade en arkitektonisk enhet. Dessutom hade man 
sträfvat efter att närställda föremål också ägde ett inbördes psykologiskt samband. 59 

Vari egentligen det nämnda "psykologiska sambandet" bestod, klargjordes inte. Men 
även Axel L. Romdahl hyllade i en artikel för Handelstidningen de nämnda aktörerna, 
samtidigt som han också kritiserade Lilljekvists pietetslöshet angående kyrkans nya 

jugendinredning.60 "Vinnarna" från strängnäsrestaureringen var utan tvivel de tre 
nämnda konst- och arkitekturhistorikerna samt de restaureringsprinciper de företrädde. 

"Strängnäsmetoden " 

På Curmans femtioårsdag hyllades den dåvarande riksantikvarien bland annat med en 
vänskapsbok som med fotografier och korta texter illustrerade hans kyrkorestaureringar. 
Om restaureringen av Strängnäs domkyrka sammanfattade professor Martin Olsson: 

Restaureringen av Strängnäs domkyrkas kalkmålningar är det första modärna restaurering 
sarbetet i sin art i Sverige. Målet var att finna en metod, med vilken konstverkens äkthet och 
historiska värde kunde bevaras, utan att den konstnärliga helhetsverkan gavs till spillo. Prob
lemet har lösts så, att skadade eller förlorade ornamentala detaljer, om vilkas utseende intet 
tvivel kunnat råda, kompletterats i den mån sådant av arkitektoniska skäl befunnits önskvärt. 
Vidare ha målningarnas färger först ärkts, där så varit nödvändigt för kompositio nens sam
manhållande. I historiskt och konstnärligt avseende mera känsliga detaljer såso m ansikten, 
händer, viktigare dräktdelar o. dyl. ha däremot icke kompletterats. För att de nymålade parti
erna skola kunna bestämt särskiljas från originalmålningarna, äro de förra utförda i annat 
manér än de sistnämnda. De nya målningspartierna ha prickade konturer och streckade färg-
plan dock av sådan beskaffenhet, att de varken äro i ög onen fallande eller inverka oförmån
ligt på helhetsintrycket, utan så utförda, att de upptäckas först vid en närmare granskning. — 
Dessa principer för målningsrestaurering äga numera allmän tillämpning i vårt land. 61 

Citatet ger en god beskrivning av principerna i den nya restaureringsdoktrinen. Men av 
citatet kan vi också se att de nya restaureringarna inte bara krävde en god kulturhistorisk 
bildning, utan även en känsla för konstnärlig helhetsverkan. De moderna 
restaureringarna kunde — hur pietetsfullt och varsamt de än var utförda — vara nog så 
omfattande och innebära stora förändringar i kyrkorummens interiörer. Även om man 
värnade om de enskilda detaljernas historiska värde, så avgjorde till stor del det estetiska 
helhetsintrycket, i kombination med den kulturhistoriska bedömningen och byggnadens 
användning, hur restaureringen skulle gestaltas. "Konstnärlig helhetsverkan" var i själva 
verket ett honnörsord hos Curman. Han kommenterade långt senare syftet med specifikt 
målningsrestaureringarna: 

Principerna äro ganska enkla och självklara. Det är deras tillämpning, som kräver omtanke, 
uppfinningsförmåga och smak. 
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Vad är det jag önskar vinna med ett dylikt arbete? Naturligtvis den gamla originalmålnin
gen så orörd som möjligt, men också befriad från sådana defek ter, som bidraga att göra den 
onjutbar. Man önskar behålla hela den patina, som utgör ålderns charme, men inte de 
plumpa fläckar, som allsköns oförnuft eller olyckshändelser lämnat efter sig.62 

Den nuvarande ambitionen att även bevara byggnadernas stomme och grundmaterial, 
gällde dessutom som vi vet in te på samma vis under Curmans tid. Parallellerna med 
Viollet-le-Duc och Helgo Zettervalls ambitioner är i det fallet slående, vilket i sig endast 
visar att restaureringssynen aldrig är statisk över tid. Sverker Janson har träffande 
karakteriserat det verkliga resultatet av restaureringarna: "Curmans restaureringar är i 

själva verket metaforer, nyskapelser i en förvandlad tradition."63 

Det var alltså en ny tids smak — i viss mån ännu mer expertinriktad — som gjorde 
sig gällande. Högst på dagordningen stod den enligt tidens definition bildande konsten, 
vilken konsekvent utdefinierade många av 1700- och de flesta av 1800-talets 
stilriktningar. Männen bakom de pietetsfulla restaureringarna hyste, trots ambitionen att 
respektera alla tidsperioders stilarter och tillägg, föga sympati för stilrestaureringarnas 
alster. Samma uppfattning hade man även om 1800-talets empirestil, vilken ofta 
karakteriserades som ett tecken på kulturell förflackning och ett splittrat samhälle i 
avsaknad av ett "äkta" stilspråk. Därför bortrestaurerades dessa inredningar i mycket stor 
omfattning. En outtalad värdeskala är här uppenbar. Den äldsta kyrkokonsten, det vill 
säga den medeltida, var det genuina och ur kulturhistorisk synvinkel mest 
bevarandevärda. Därefter föll både det antikvariska och det estetiska värdet gradvis i takt 
med objektens sjunkande ålder. Det ligger nära till hands att ana en intuitivt uppfattad 
degenerationstanke bakom värderingarna. Nationalkulturernas framväxt hade med nya 
anspråk på stil och smak så att säga korrumperat det autentiska och "sanna" från det 

förflutna.64 

Ett exempel från Urd-diskussionen 1906 är här på sin plats: Vitterhetsakademiens 
amanuens Emil Eckhoff påtalade då att restaureringsfrågan inte endast var en fråga för 
experterna. Församlingarnas bristande smak och historiska kunskaper kunde leda till 
alltför kompromissartade restaureringar, vilket i sig komplicerade problematiken. 
Gemene man visste ju så att säga inte att skilja mellan sann antikvitet och kitsch. En 
annan aspekt av risken med kompromisser såg Eckhoff just i bedömningen av 
inventariernas bevarande värde: 

En ytterligare svårighet ligger uti att kunna bedöma det gamlas värde, då ju ej allt gammalt 
har samma värd e. En del tillsatta detaljer fr ån 1700-talet och en del af 1800-talet äro endast 
ett uttryck för råhet, ej för tidens verkliga förmåga. Dels kan också det gamla ha en så enkel 
form, att det ej ökar vår kunskap om tiden, och det bör då vika för ett nytt, verkligt karakter
istiskt arbete. Det är ej lätt att g e något recept för alla de nämnda svårigheternas avhjäl
pande.65 
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H—1 

Målningsrestaureringslaget vid Strängnäs domkyrkas restaurering, där Sigurd Curman tillsynes aktivt del
tog i arbetet. I detta foto från 1908 står Curman i mitten av laget, omgiven av J. Hedlund till vänster och 
C.L. Lundin (Curmans tilldelade hantverkare) till höger. E. Almgren si ttande. Foto: ATA, SCA. 

Eckhoffs uttalande speglade tydligt de skilda värderingar som rådde vid brytningsfasen 
mellan det gamla och det nya bevarandeparadigmet. Några moment i problematiken är 
emellertid allmänt giltiga för minnesvården: En artefakts bevarandevärde ökar med dess 
ålder. Detta hänger intimt samman med artefaktens sällsynthet. Ju äldre en artefakt är 
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desto mer sannolikt är det att den är sällsynt och därmed viktig för forskningen. En nyare 
artefakt — under Eckhoffs tid härrörande från 1700-tal och yngre — behöver emellertid 
inte av nödvändighet vara vanligt förekommande. Om så är fallet kan andra 
bevarandekriterier träda in. Artefakten kan exempelvis tillskrivas en tidsstil. Dess värde 
kan beräknas efter dess förmåga att ge kunskap om tidens tekniska kunnande, estetiska 
smak och kanske även mentalitet. (Eller så kallad "representativitet".) 

Problemet är dock att artefakter utan skrift inte talar i bildlig mening! Huruvida en 
artefakt tillhör den eller den tidsstilen, om den har en "enkel form" eller om den ger oss 
någon ökad förståelse för tidsperioden, är förbehållet den sakkunnige att avgöra. Att 
kriterierna för detta bevarandeomdöme måste följa såväl personliga preferenser, 
tillgodogjord utbildning, som tidens värderingar är uppenbart. Den något märkliga 
ordalydelsen från ovanstående citat: "Dels kan också det gamla ha en så enkel form, att 
det ej ökar vår kunskap om tiden", speglar mycket väl synen på vad som skulle bevaras. 
Det var det originella, och framförallt det konstnärligt högtstående, som utgjorde själva 

spjutspetsen i kulturens evolutionära bana.66 Därför skulle också bevarandeanspråken 
först och främst riktas mot artefakter som exemplifierade och bekräftade denna 
kulturuppfattning. 

Stilrestaureringarna utgjorde vid tiden för Urd-diskussionen i stort sett ett avslutat 
arkitekturhistoriskt kapitel.67 Diskussionen gällde nu i stället hur den moderna 
restaureringen skulle organiseras. Här gick meningarna isär. Emil Eckhoff var i egenskap 
av forskande tjänsteman inom Vitterhetsakademien anhängare av den äldre 
fornvetenskapens pragmatiska inställning: Forntida objekt hade inget självständigt värde 

utöver det vetenskapliga eller det eventuellt estetiskt tilltalande.68 I sitt tal om 
målningsrestaureringarnas problematik ansåg han därför att endast två vägar var möjliga 
att följa: Antingen gjorde man en ny överkalkning av målningen, vilket inte gav någon 
glädje åt samtiden. Eller så tvingades man, av hänsyn till församlingen, göra så kallade 
"uppfriskningar", vilket saboterade verkets autenticitet. Eckhoff var tydligen blind inför 
den tredje möjligheten att endast konservera en framtagen målning, även om den med 
detta skulle förbli ofullständig. Bristen på centralt fastslagna riktlinjer var uppenbar: 

Att söka fastställa, huru mycket eller huru litet som skall åtgöras under vissa förutsättningar, 
vore lönlöst; härtill fordras en debatt inför h vaije enskildt fall, och äfven då ansåg talaren, 
[Eckhoff] att där två eller tre fomvänner voro församlade, skulle det finnas två eller tre olika 
meningar. Hela restaureringsverksamhe ten i fråga om d e gamla kyrkomålningarna vore en 
kompromiss emellan olika och stridiga kraf och vore därför så ytterst svårlöst. 69 

Det var mot "uppfriskningarna" av målningar och inredningar som Curman med flera så 
framgångsrikt kom att propagera genom att förespråka en varsamhet som i sin tur föll 
tillbaka på nödvändigheten av att utveckla det "historiska sinnet".70 Curman ansåg det 
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inte alls vara problematiskt att tillämpa individuella avgöranden inför varje 
restaureringstillfälle. Det var så att säga artefaktens individualitet och den historiska 
situationen som själv skulle beredas möjlighet att "tala" till betraktaren; vilket i sig 
krävde särskilda studier och bedömningar inför varje restaurering.71 För att uppskatta det 
färdiga resultatet förutsattes det emellertid som sagt att betraktaren var bildad i 
antikvariskt seende. Om detta var Curman och meningsfränder fullt medvetna och de 
aktiviteter de initierade under 1900- och 191 O-talen kan inte betraktas som annat än ett 
kulturminnesvårdens upplysningsprojekt — i syfte att vinna förståelse för 
fornlämningarnas spegling av det mentala kulturarvet och därmed vikten av att 

lämningarna bevarades intakta.72 

Strängnäsutställningen resulterade inte bara i inspiration och upplysning om medeltida 
kyrkokonst, utan också i att fler fornsaker kom i dagen och kommenterades i den 
konsthistoriska forskningen. De uppsatser som följde av inventeringsarbetet och 
utställningen publicerades år 1913 av Curman, Roosval och af Ugglas — den sistnämnde 
redigerade verket som omfattade två band om cirka 500 sidor.73 Förordet författades av 
Sigurd Curman och bjuder på en programförklaring för den nya kulturminnesvården. 
Tonen av folkfostrande projekt lyser här uppenbart igenom. Syftet med de kyrkliga 
utställningarna var inte att samla föremål till huvudstadens centralmuseer, utan att 
levandegöra det lokala kulturarvet och förebygga fortsatt förstöring. Projektidén bakom 
det nystartade Sveriges kyrkor vävs också in i presentationen. De inventeringar som 
företagits i samband med utställningen förordades stå som modell för en utökad, 
landsomfattande, inventering av rikets totala konsthistoriska bestånd. 

Att målet med verksamheten var framtidsinriktad och inte tillbakablickande 
betonades av Curman. Den för curmanska epoken så centrala idén om en syntes mellan 
det gamla och nya i den levande kulturen inskärptes än en gång: 

Måhända är det icke alltför förmätet att hoppas, att förståelsen af de gamla konstverken 
också skall bereda jordmånen för en något allmännare förs tåelse för äfven den nya, äkta 
konsten eller med andra ord ute i bygderna höja den allmänna konstnärliga nivån, so m nu 
tyvärr ofta kännetecknas däraf, att dussinkramet eller i bättre fall medelmåttigheten före-
drages framför den verkligt äkta och goda konsten. Ty icke blott med gammal konst önska vi 
våra kyrkor prydda, utan äf ven med sådan ny konst, som själf kan tåla att siktas genom 
århundradenas sofrande såll. Enbart konservering af det gamla är sällan möjligt, då det gäller 
lefvande byggnader. En fornminne s vård, som icke går hand i hand med en sund och 
målmedveten sträfvan efter konstnärlighet, är därför endast half. Foraminnesvårdens högsta 
mål måste vara att, med häfdande af de vetenskapliga krafven, söka sammansmälta den 
gamla konstens bevarande med den nya tidens bästa konstnärliga sträfvanden till en högre 
enhet. D å först kan den anse sig hafva nått sitt mål, att vara en verkligt sund, fördjupande 
och utvecklande kulturrörelse.74 
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Det är långt mellan Hans Hildebrands program för arkeologins vetenskapliggörande75 

och Sigurd Curmans tal om fornminnesvård som en fostrande kulturrörelse. Men det är 
också långt mellan Verner von Heidenstam puristiska inställning till historisk 
byggnadsminnesvård, där allt enbart skulle konserveras, och Curmans pragmatiska 
nyttjande av moderna byggnadsmaterial i byggnads stommen, samt repetitiva 
matrisfigurer som ersättning för söndervittrad dekormålning. 

Curmans vision om att söka smälta samman det bästa av samtidens konstnärliga 
strävanden med de historiska stilarna var tydlig redan i artiklarna från Kult och Konst. Då 
påpekade han — med adress till arkitektkårens modernistiska falang — att 
bevarandeanspråken inte borde tillåtas verka hämmande för den moderna arkitekturen. 
Vördnad för den gamla byggnaden var en självklarhet, men: 

Helt annorlunda ställer sig ju saken, då det gäller af praktiska behof påkallade utvidgningar 
och tillbyggnader till gamla mo nument. Där bör arkitekten stå helt fri och endast ha för 
ögonen att lösa sin uppgift så praktiskt och konstnärligt tillfredsställande som möjligt, full
ständigt oberoende af alla band af stilkateketisk art. Är han kon stnär (andra borde inte släp
pas på dylika uppgifter), så söker han alltid att anpassa sitt verk efter det gamla, vare sig han 
väljer en historisk stil eller en friare, modern formgifning. Och jag skulle vilja betona, att vi 
icke böra hindra en nyare tids formspråk att blanda sin röst med de gamla stilarnas.76 

Behovet av att anpassa byggnadsvården efter den nya tiden var en tidig angelägenhet för 
Curman som han aldrig övergav; ambitionen är därför också tydlig i den minnesvård och 
museipraktik han kom att organisera. Att levandegöra kulturarvet var själva 
nyckelbegreppet i Curmans verksamhet. Det ingick som ett led i nationalromantikens 
strävan att skänka Sverige ett traditionsrikt och enande förflutet. Till samtidens jugendstil 
hade Curman uppenbarligen ett gott öga — förutsatt att den hölls separerad från de 
historiskt "äkta" stilarna! Om det organiska sambandet mellan forntid och samtid skulle 
upprätthållas måste även moderniteten tillåtas göra sina avtryck i anknytning till de 
historiska minnena. Det fanns så att säga modernism och modernism. Den sunda 
modernismen visste att uppskatta sitt historiska arv och inte förneka det. Ett antikvariskt 
tänkande var förutsättningen för en en korrekt byggnadsvård likväl som en sund 
kulturutveckling. 

Curmans restaureringsprinciper i praktiken 

Curmans restaureringar är redan analyserade och kommenterade av andra forskare, 
främst i Victor Edmans och Anna Elmén Bergs avhandlingar. Syftet är därför inte här att 
ge en heltäckande beskrivning av Curmans restaureringsuppdrag. Några valda 
hållpunkter har i stället valts för fortsatta kommentarer om Curmans 
restaureringsideologi och hur denna speglade hans syn på det svenska kulturarvet. 
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Sigurd Curman var, redan vid tiden för strängnäsarbetet, engagerad i en rad andra 
restaureringsuppdrag, vilka pågick fram till 1925.77 De två mest kända är Vreta och 
Värnhems klosterkyrkor. Vreta kloster i Östergötland restaurerades under Curmans 
ledning mellan åren 1914 och 1917. Restaureringen omfattade även en utgrävning av 
klosterområdet. Undersökningarna i samband med detta avslutades först 1926 och anses, 
tillsammans med en motsvarande undersökning av Värnhems klosterområde, som de 
första moderna medeltidsarkeologiska utgrävningarna i Sverige. Värnhems klosterkyrka 
restaurerades i direkt följd efter Vreta, mellan åren 1918 och 1923. Dessa två 
restaureringsarbeten omfattade alltså respektive klosterområde i dess helhet och utgjorde 
de största antikvariska företagen i sitt slag vid denna tid. Båda restaurerings- och 
utgrävningsföretagen blev därför starkt exponerade och omdebatterade av såväl pressen 
som inom den egna yrkeskåren. 

Restaureringsuppdraget i Vreta kommenterades under 1960-talet av Curman i 
artikeln: "Vreta Klosters kyrka: Min första stora kyrkorestaurering". Rubriken talar för 
sig själv. Curmans första självständiga restaureringar gällde emellertid mindre 
sockenkyrkor. Hans första tjänsteuppdrag gällde dock just Vreta. Som ett första prov 
inför en eventuell anställning vid Överintendentsämbetet hade Curman redan 1905 fått i 

uppdrag av Clason att kommentera den då förestånde restaureringen av klosterkyrkan.78 

Kritiken hade då blivit sträng från den unge Curman, som med 24 tätskrivna sidor till 
Clason fokuserade på föregånde undersökningens brister vad gällde sakkunnighet, 

historisk förståelse och respekt för den individuella byggnaden.79 Kritiken fick avsedd 
verkan och restaureringsärendet stoppades fram till 1914 då Kungl. Maj:t godkände ett 

nytt restaureringsförslag.80 Detta förslag hade då långt innan utarbetats av Curman själv, 
vid tiden efter nyåret 1908, då han anställts som amanuens vid Överintendentsämbetet. 
Året före anställningen hade han på uppdrag av Clason, och tillsammans med arkitekten 
Anders Roland, utfört mätningar samt provarbeten på platsen. Han hade då även forskat i 
litteratur och arkiv om byggnadens bakgrundshistoria samt cistercienserordens 
byggnadskonst i stort.81 Curmans färdiga rapport till Överintendentsämbetet innehöll 
därför en grundlig byggnadshistorik som dömde ut de tidigare, stilhistoriskt under
byggda, försöken till tolkning.82 

Hans restaureringsplan från 1908 inleddes med en programförklaring, som Curman 
senare framhöll var den första i sitt slag från en statlig myndighet med 
byggnadsvårdande ansvar: 

—Förslaget avser, sade s det, "att: l :o avlägsna alla de brister oc h olägenheter som utgöra 
faror för kyrkans materiella bestånd; 2:o sätta kyrkan i stånd att på lämpligaste sätt fylla sitt 
nuvarande ändamål, därvid iakttagande (och det är det viktiga!) att 3:o låta kyrkan p å ett så 
ärligt och tydligt, men även så estetiskt tilltalande sätt som möjligt berätta sin historia och 

84 



4. En kulturhistorisk byggnadsvård 

visa sina särdrag, varvid även senare tid ers verk böra respekteras lika väl so m äldres, om de 
utgöra något karakteristiskt för sin tid."83 

Programförklaringen utgjorde ett koncentrat av de ståndpunkter och krav som debatterats 
under åren. Att det nu framfördes med välsignelse från en statlig myndighet betecknade 
Curman "såsom inseglet på, att oppositionen på detta område hade segrat".84 När 
restaureringen av kyrkan väl s atte igång under 1915 blev de t på många sätt Curmans 
mästarprov. Punkterna i programförklaringen från 1908 skulle nu konkretiseras. 

De ut- och invändiga förändringarna av kyrkan blev, som Victor Edman framhåller, 
stora. Edman menar även att Curman i vissa fall inte var konsekvent mot sin 
bevarandedoktrin; då han exempelvis lät kyrkans östgavel återfå tre fönster som tidigt 
murats igen.85 Enligt min mening kan detta omdömme dock ifrågasättas. Vi har tidigare 
sett att han aldrig förespråkade en ensidig konservering av levande byggnader. Det 
konstnärliga helhetsintrycket — och brukbarheten — var ett lika starkt krav som det 
renodlat antikvariska. I programförklaringen från 1908 faställdes att äldre och senare 
tiders tillägg skulle respekteras; med det viktiga tillägget "om de utgöra något 
karakteristiskt för sin tid". Att bevara allt utan en kritisk värdering, var aldrig Curmans 
uttalade mål. 

Curmans andra stora restaurering är Värnhems klosterkyrka i Västergötland 1918-23. 
Undersökningsarbetena och förstudierna pågick här mellan åren 1911 och 1914. 
Åtgärdsprogrammet var liknande det som utfördes med Vreta kyrka, men dock som Erik 
Fant påpekat mindre komplicerat.86 Victor Edman sammanfattar: 

Värnhem var i likhet med Vreta ursprungligen ett medeltida cistercienserkloster. Åtgärderna 
blev liksom i Vreta omfattande och följde i stort sett samma mönster. Taket täcktes med 
spån, putsen knackades ned från fasaderna som lagades och fogströks. Grunden förstärktes 
med betong runt hela byggnaden och marknivån sänktes och dränerades. Hela klosterområ
det i anslutning till kyrkan grävdes ut och ett museum inrättades för de arkeologiska 
fynden.87 

De inre restaureringarna blev även här omfattande. Väggputs knackades ned, murar 
fogströks och valven fick en tunn slamning i ljusgrå kulör. De medeltida målningarna 
och dekoren konserverades efter Curmans principer. Golvet sänktes och några medeltida 
muröppningar rekonstruerades. Bland interiörena kom orgelläktaren och orgelfasaden 
från 1870-talet, i konsekvens av Curmans syn på 1800-talets konstnärliga kvaliteter, att 
rivas. En ny läk tare rekonstruerades i stället efter förlagor från en 1600-talsläktare och 
orgelfasaden uppfördes som en 1600-talspastisch. Överhuvudtaget eftersträvades ett 
återskapande av den medeltida rumskaraktären och stämningen; stilelementen från 
barocken ansågs i samband med det samspela väl med de medeltida murytorna.88 

85 



Fädernesland och framtidsland 

Vad utmärkte då Curmans restaurering av Vreta och Värnhem kloster? Det första kravet 
— som även hade varit en av huvudpunkterna i Konstakademeins skrivelse 1902 — var 
en historiskt förankrad förundersökning vilken placerade byggnadens individuella 
bakgrund mot en allmän kulturhistorisk fond. Det krävdes nu därför en förberedande 
dokumentation vilket även innebar fotografering interiört och exteriört och dessutom 
ställdes också krav på kulturhistoriskt förankrade motiveringar bakom förslag om större 
förändringar.89 Curmans restaureringar förutsatte med andra ord en hög sakkunskap 
parad med en konstnärlig och praktisk förmåga. Vad som krävdes inför en restaurering 
var en för ändamålet specialutbildad expert och inte, som tidigare, en traditionellt bildad 
arkitekt. De gamla mästarna skulle hedras, hade Curman skrivit, men det innefattade inte 
konsthistoriens klåpare. Det krävdes specialistkunkaper för skilja de konsthistoriska 
agnarna från vetet. Som Edman kommenterar, kretsade Curmans analyser kring vissa 
utvalda epoker och vissa bestämda arkitekter i konsthistorien.90 

Den konsthistoriska analysen av en enskild byggnad var därmed aldrig neutral. Vissa 
epokers arkitektoniska uttryck stod högre än andra. I valet mellan att behålla en puts från 
1600- eller 1700-talet, frilades i allmänhet muren till förmån för den medeltida 
gestaltningen. Att ett smakdömande val hade föregått beslutet var självklart, men 
knappast problematiskt i samtiden. Resultatet beskrevs i retoriken senare generellt som 
ett befriande av byggnaden och ett återställande av en autentisk skepnad.91 Den tidigare 
stilrestaureringen hade förespråkat en idealiserad tidsdräkt; den senare doktrinen 
förespråkade pietet mot den individuella byggnadens "sanna" skepnad. Båda 
ideologierna förutsatte omfattande ingripanden, men de konkreta resultaten blev i högsta 
grad artskilda. 

Curmans restaureringar kan presenteras som antikvariska i den meningen att de, till 
skillnad mot stilrestaureringarna, respekterade den individuella byggnaden som ett 
historiskt dokument. Att konservera byggnaden i dess befintliga skick var emellertid 
sällan förenligt med ett aktivt brukande. En värdering av det bevarandevärda — de 
representativa elementen och de förgängliga tilläggen — ingick vid Curmans samtliga 
restaureringar. I händelse av nödvändiga kompletteringar markerades nu det nya, så att 
det vid en närgranskning lätt kunde skiljas från det ursprungliga partiet. Den curmanska 
restaureringen tilläts så att säga lämna sitt avtryck i det historiska dokumentet, skillnaden 
mot tidigare var att detta tydligt redovisades. 

Curman var emellertid även ett barn av nationalromantikens samhällssyn och 
historieuppfattning. Vad gällde kyrkornas belysning ägnade han stort intresse och här var 
hans förordanden klara. Levande ljus skulle premieras före elektrisk ljussättning. I Vreta 
klosters kor arrangerade Curman rader av ljusstavar enligt medeltida förlaga, samtidigt 

som dagsljuset mildrades genom nyinsatta antikglas i fönstren.92 Elektriskt ljus tilläts 
endast förekomma där det hade en alldaglig uppgift; exempelvis i vapenhus, sakristia och 
vid trappor. Detta mönster återupprepades vid de flesta av hans övriga restaureringar. Det 
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gällde att återskapa en stämning, en vördnad för det andliga, men även byggnaden som 
sådan. Att stora ljusstavar sotar ner och även rimligtvis innebär avsevärda brandrisker, 
fick alltså här ge vika för ett argument om autenticitet och stämning. 

Den objektiva restaurationen 

De flesta av Curmans kyrkorestaureringar har vid senare rengörings- och 
underhållsarbeten kommit att revideras i större eller mindre utsträckning. Undantagen är 
dock, som Anna Elmén Berg påpekar, de restaurerade ödekyrkor vilka Curman hade 
utpekat som en nationell hederssak att upprätta: 

I jämförelse med Curmans restaureringar framstår dock ödekyrkorna som än mer autentiska. 
Avvisandet av 1800- talet, som var en inkonsekvens i Curmans restaureringsdoktrin [...], var 
inget problem i de övergivna kyrkorna. Där fanns, med få undantag, ingen 1800-talsinred-
ning att välja bort. På så sätt va r ödekyrkorna den antikvariska restaureringsideologins ideal
iska uppgift. Detta har ocks å gjort att resta ureringarna av eftervärlden kommit att uppfatt as 
som näst intill objektiva och därmed definitiva. Därför har de undgått att utsättas för motres-
taurenngar. 

Kanske bör man därför i stället för Vreta och Värnhem, hellre exempelvis utpeka 
restaureringen av Ballingsta ödekyrka i Uppland som det genuina skolexemplet på 
curmansk restaureringsdoktrin? Ödekyrkan, som restaurerades mellan åren 1918-19, 
hade stått övergiven se dan 1872 vilket innebar att större delen av interiören var to talt 
raserad. Restaureringen fick därvid, vad gäller interiören, mer karaktären av en 
nykonstruktion av e tt medeltida rum. Olle Hjortzberg och Filip Månsson anlitades för 
nymålningar och formgivning. De medeltida målningsfragment som återstod 
konserverades och den kvarvarande predikstolen från 1658 återinsattes på ursprunglig 
plats. Nytillverkade bänkar med slutna rader kom, tillsammans med övrig ny, 
antikvariskt anpassad, inredning att komplettera bilden av ett enhetligt kyrkorum med 
anor. Det hela blev en slags parafras av ett medeltida dokument vilket en gång för alla var 
utplånat. Restaureringen av Ballingsta ödekyrka blev skolbildande för fortsatta 
restaureringar av den kategorin kyrkor.94 Då den återinvigdes 1919 var såväl 
ärkebiskopen Nathan Söderblom, som kronprinsen Gustav Adolf, kronprinsessan 
Margareta och prins Eugen närvarande. 

Som ett talande exempel för den nya antikvariska medvetenhet Curman och hans 
kollegor lyckades etablera, bör även som avrundning nämnas att tegelkyrkan från 1872 
— vilken alltså då hade ersatt den gamla kyrkan i Ballingsta — i sin tur revs år 1934. 

Den gamla och övergivna kyrkan hade med andra ord tilldelats status av kulturarv, 
medan den nya kyrkan representerade den modernisering som på många vis var det 
antikvariska tänkandets motsats. Då den nya kyrkan i nygotisk stil hade stått färdig vid 
början av 1870-tale t, hade den säkerligen varit bygdens stolthet. Då den revs 1934 var 
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den utdömd som ett exempel på pietetslöst formgivande. Under loppet av 50-år hade ett 
nytt antikvariskt tänkande etablerats, vilket kommit till uttryck genom den nya 
församlingens ställningstagande för den gamla kyrkan. 

Som en följd av det antikvariska tänkandets logik, hålls emellertid numer 
friluftsgudstjänster på platsen för den rivna kyrkan, där det ursprungliga läget också 

markerats med ett kors.95 Kulturminnesvårdens credo äger idag allmängiltighet. När 
Sigurd Curman år 1923 talade till hembygdsvårdarna om kyrkornas kulturvärden, 
underströk han vikten av upplysningens spridning; för den lokala liksom den statliga 
minnesvårdens fortsatta etablering: 

Men icke blott för forskarna äga kyrkornas gamla inventarier e tt oskattbart kulturellt värde. 
De äro ju även konstverk, som fortfarande böra kunna skänka skönhet och glädje eller åtmin
stone intresse åt le vande människor. Men gammal konst kan i allmänhet ej njutas utan vissa 
förutsättningar, som tyvärr alltför ofta saknas. Det är bristen på kunskap, som här, liksom så 
ofta är det stora hindret. Man måste känna något om förutsättningarna för den gamla kon
stens formspråk, veta, vad den vil l framställa. Man måste också i v issa fall genom vetande 
kunna för sitt inre öga komplettera de defekter som ofta vidlåda de gamla, stundom illa farna 
bilderna. Först när sådana kunskaper, s om vunnits genom vetenskaplig forskning, genom 
skolundervisning och folklig litteratur, föredrag och självstudier blivit allmänt spridda kunna 
dessa gamla ting komma fullt till sin rätt och fylla sin stora, förädlande uppgift att ute i 
bygderna höja den allmänna konstnärliga nivån, samtidigt so m den fornminne s vård, staten 
söker utöva, därigenom vinner en detta som på andra områden oundgänglig förutsättning: 
det stora, hela folket genomsyrande förståelsen för dess syften.96 

Sigurd Curman som restaureringsarkitekt och lärare 
Det har tidigare berörts hur Sigurd Curman, genom Clasons försorg, anställdes som 
amanuens vid Överintendentsämbetet.97 Detta skedde vid nyåret 1908, vid samma tid 
som Vitterhetsakademien och Överintendentsämbetet inledde de första interna 
utredningarna kring byggnadsminnesvårdens framtida organisering. Curman hade strax 
dessförinnan, i november 1907, tagit sin licentiatexamen i ämnet "konsthistoria med 

konstteori" 98 Den 24 maj 1910 befordrades så Curman till tjänstgörande arkitekt vid 
Överintendetsämbetet. Det ämbetsverk där hem blev arkitekt kom under det tidiga 1900-
talet att tilldelas ett antikvariskt ansvar av rätt så betydande omfattning, vilket kräver en 
särskild presentation. 

Överintendentsämbetet 

Överintendentsämbetet sorterade fram till sekelskiftet 1900, liksom Vitterhets
akademien, under ecklesiastikdepartementet. Under 00-talet övergick ansvaret till 
finansdepartementet. Ämbetet hade instiftats redan 1697 som direkt följd av branden i 
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Stockholm slott. Dåvarande överintendenten, Nicodemus Tessin, tilldelades uppgiften att 
ansvara för bygget av det nya slottet. År 1747 tilldelades överintendenten uppgiften att 
bevaka ny- och tillbyggnader av samtliga publika byggnader i riket. Detta uppdrag 
preciserades sedermera till att gälla alla byggnationer som bekostades med allmänna 
medel. Från år 1759 innebar detta även granskning av planerade kyrkobyggen. 

I Överintendentsämbetet tjänstgjorde år 1800, förutom överintendenten själv, elva 
arkitekter. Dessas arbetsinsatser varierade högst betänkligt. Problemet var, i analogi med 
Vitterhetsakademiens situation, att pengar för löner knappast existerade. Den lösliga 
tjänsteordningen skärptes emellertid 1818 då Ämbetet tilldelades ett eget anslag och fast 

föreskrivna förvaltningsobjekt.99 Instruktionerna för ämbetsverket utfärdades dock först 
den 18 juni 1864. Som vi skall se i det kommande kapitlet var det från och med denna tid 
som Överintendentsämbetet böljade ställa krav till Kungl. Maj:t angående skötseln och 
bevakningen av offentliga byggnadsföretag i riket. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
ämbetets roll under hela 1800-talets var förvaltande av offentliga byggnader, inte 
antikvariskt vårdande}00 

Överintendentsämbetets kopplingar till Vitterhetsakademien var således obefintliga 
under större delen av 1800-talet. Det fanns emellertid vid samma period starka 
kopplingar mellan Överintendentsämbetet och Konstakademien. Överintendenten var, 
enligt Konstakademiens stadga från 1773, ständig preses i akademin (en arbetsordning 
som upprätthölls fram till år 1882). Konstakademiens arkitekturskola anställde 
regelbundet lärare från Överintendentsämbetets tjänstestab och Ämbetets arkitekter var i 
sin tur som regel utbildade vid Konstakdemiens arkitekturskola. Vidare var även 
förvaltningen av Nationalmuseum, samt samlingarna vid Gripsholms slott och 
Livrustkammaren, fram till år 1868 underställda ämbetet. 

Sammankopplingen med det antikvariska fältet blev dock aktuell mot slutet av 1800-
talet. Nya ämbetsinstruktioner utfärdades år 1879, vilket innebar att överintendenten 
tillsammans med en första intendent nu ansvarade för samtliga byggnadsärenden i 
landet. Till sin hjälp hade de en kader av så kallade arkitekter utom stat, vilka i praktiken 

utförde en stor del av ämbetets praktiska arbetsupgifter.101 Det är från denna tid och 
framåt som restaureringsärendena i Överintendentsämbetets regi blev föremål för kritik 
och debatt och som Helgo Zetterwalls restaureringar av bland andra Lunds och Uppsala 
domkyrkor, av en ny generation arkitekter och minnesvårdare kom att kritiseras som 
antikvariskt pietetslösa. 

Restaureringsarkitekten 

Sigurd Curman kom att bli den första egentliga restaureringsarkitekten i Sverige. 
Tidigare arkitektkollegor hade sett restaureringsuppdragen som ett åtagande bland en 
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mängd andra uppdrag. Någon särskild utbildning för restaureringspraktik och 
antikvariska principer hade då inte existerat.102 Curman bestämde sig som bekant, med 
stöd från I.G. Clason och på inrådan av fadern Carl, att specialutbilda sig som expert i 
ämnet. Han ville a rbeta för den praktiska byggnadsvårdens utvecklande i Sverige. Att 
han därför renodlade sina konsthistoriska studier, med arkitekturhistoria som inriktning, 
var naturligt. Hans formella kompetens blev därmed unik bland samtidens antikvarier 
och arkitekter, vilket var en nyckel till Curmans framgångsrika karriär. 

Curmans inflytande på arkitektkåren baserades därmed inte enbart på de konkreta 
restaureringar han ledde. Han kom, parallellt med restaurerings- och 
utredningsuppdragen, att från och med år 1910 undervisa i ämnet arkitekturhistoria vid 

Konsthögskolan.103 Två år senare erhöll han en nyskapad professur i "nordisk och 
jämförande arkitekturhistoria samt restaureringskonst". Den tilldelades samma år som 
han disputerade för sin doktorsgrad i Uppsala.104 Curman kom genom sin undervisning 
vid Konsthögskolans avdelning för byggnadskonst att utbilda en nydanande generation 
av arkitekter som Sven Brandel, Erik Fant, Ragnar Hjort och Erik Lundberg. Det var för 
övrigt den sistnämnde som, enligt Sverker Janson, kom att vidareutveckla Curmans 
restaureringsdoktrin: "Det är i den dokumentariska delen av restaureringar och i 
detaljfrågor, som Curman har fått skickliga lärjungar och efterföljare. Idémässsigt har 
han i själva verket endast en elev, den framstående arkitekturhistorikern och i 
restaureringsfrågor så kontroversielle Erik Lundberg, också han arkitekt."105 

Erik Lundberg var i sitt tjänsteutövande väl m edveten om arkitektkårens betydelse 
för moderniseringen av fornminnesvården i Sverige. År 1946 kommenterade han 
framväxten av den nationalromantiskt anstrukna, så kallade "svenska stilen" och 
upprättandet av den inhemska, historiska arkitekturen: 

Det är värt att lägga märke till att det var arkitekter na, som togo upp detta studium av vår 
breda bebyggelse, inte vetenskapsmännen. Artur Hazelius och Georg Karlin gripa emellertid 
verken an ur en något annan synvinkel — samlarens. Deras strävan att bevara tar sin utgång
spunkt helt och hållet från den fo lkliga bostadskulturens synpunkt och d e följa i spåren av 
hembygdsrörelsens pionjärer. Men all denna vårdande verksamhet är privat till sin natur. 
Först längre fram blir den brett folklig. Statlig är den förvisso på intet sätt.106 

Som Lundberg mycket riktigt påpekar var den byggnadsantikvariska frågan till en början 
initierad av "privata" krafter. Dessa personers engagemang och upprop i massmedia kom 
efter hand att påverka den statliga fornminnesvården i riktning mot en mer folkligt 
förankrad kulturminnesvård. Denna förankring uppstod emellertid inte spontant, utan var 
ett resultat av e n professionellt grundad propaganda för den nya kulturminnesvårdens 
idéer och värderingar. Genom att införa ett mer specialiserat kulturhistoriskt moment i 
arkitekternas grundutbildning, kom arkitektkåren gradvis att spela en viktig roll för 
kulturminnesvårdens bredare etablering. 
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Arkitekturhistoria kom att bli ett självständigt inslag i utbildning av arkitekter under 
senare delen av 00-talet. Grundutbildningen för blivande arkitekter hade år 1877 flyttats 
från Konstakademien till den då nya Tekniska högskolan. På grund av 
arkitekturprofessorn, A.T. Gellerstedts, personliga preferenser kom den svenska 
byggnadstraditionen att inkorporeras i undervisningen. Gellerstedt efterträddes senare av 
Magnus Isaeus och vidare I.G. Clason (professor 1890-1904). Erik Lallerstedt övertog år 
1905 Clasons professur och från denna tidpunkt utkristalliserades också 
arkitekturhistoria som ett eget ämne vid KTH. Den första läraren i ämnet blev för övrigt 
arkitekten Gustaf Lindgren, vilken behöll denna tjänst fram till sin död 1930. 

Den andra aktören i arkitektutbildningen var den redan bekanta Konstakademien. 
Här bedrevs uppenbarligen också undervisning för blivande arkitekter; oberoende av den 
undervisning som organiserades via KTH. Konstakademien bytte från och med 1908 
namn till Konsthögskolan och vid samma tid bildades där — efter dansk förebild — 
Arkitekturminnesföreningen av arkitekturstuderande elever vid högskolan. Föreningen 
kom bland annat att ägna sig åt uppmätningsresor och smärre inventeringar.107 

Sigurd Curmans koppling till Arkitekturminnesföreningen är självskriven. I sin 
egenskap av lärare i ämnet arkitekturhistoria vid Konsthögskolan kom Curman — 
inspirerad av Roosvals sommarkurser — att organisera inventeringsexpeditioner per 
cykel i samband med arkitekturminnesföreningens verksamhet. Det insamlade materialet 

bearbetades och publicerades senare som artiklar i serien Svensk Arkitektur.108 

Sambandet i undervisningen av arkitekter mellan KTH och Konsthögskolan blev i 
och med Curmans professur 1912 intimare. När han tillträtt denna tjänst vid 
Konsthögskolan kombinerades hans undervisningsskyldighet med en speciallärartjänst i 
samma ämne vid KTH. Tekniska högskolan erhöll därmed två lärare i ämnet 
arkitekturhistoria: Lindgren och Curman. Samarbetet mellan högskolorna upprätthölls 
fram till 60-talets mitt.109 

Professuren 

Curmans professur var resultatet av en hemställan till Kungl. Maj;t från 
Teknologföreningens avdelning för husbyggnadskonst.110 Skrivelsen hade avsänts redan 
den 12 november 1907 och berörde ett kommittéförslag om ny ordnad undervisning vid 
Tekniska Högskolan. Detta sistnämnda hade i sin tur formats med utgångspunkt från 
önskemålen i Konstakademiens skrivelse från 1902, där en nyordning av 
arkitektutbildningen för ett främjande av byggnadsvården var en av grundfrågorna. 
Förslaget hade inte fallit i god jord hos Teknologföreningens representanter, där frågan 
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redan var under behandling internt. I Teknologföreningens egen tidskrift Arkitektur 
sammanfattades det komplicerade sakläget enligt följande: 

Närmast med anledning af ett föredrag af arkitekt C. Westman vid Afdelningen för husbygg
nadskonst sammanträde den 28 okt. 1907 tillsatte Afdelningen en kommitté bestående af 
herrar Clason, Lallerstedt, Tengbo m, Westman och Östberg, för utredande af frågan om 
lämpligaste sättet att ordna arkitektutbildningen i vårt lan d. Frågan hade nämligen vid denna 
tidpunkt kommit i ett kritiskt läge, i det att såväl Akademien för de fria konstern a till Kungl. 
Maj:t ingifvit förslag till omorganisation af Statens under dess inseende ställda Konsthög
skola som en Kungl. Kommitté aflämnat sitt förslag t ill omorganisation af Tekniska Hög
skolan. Beträffande arkitekturundervisningen hade m an på ömse håll arbetat oberoende af 
hvarandra; i den Kungl. kommittén hade ej ens en arkitekt haft säte. 

På förslag af ofvannämnda kommitterade ingick Afdelningen den 12 no v. 1907 till 
Kungl. Maj:t med en underdånig skrifvelse, i hvilken påpekades bristen på enhetlighet i den 
föreslagna undervisningen och framhölls dels vikten af att denna ordnades i ett sammanhang 
för de förberedande skolorna och Konsthögskolan, de ls några andra önskemål; i första rum
met, att ett särskildt professorat i sve nska byggnadskonstens historia upprättades vid Kon
sthögskolan.111 [Min kursivering.] 

Arkitektutbildningen sattes med anledning av Avdelningens skrivelse på ytterligare 
utredning. Ecklesiastikministern tillsatte tre sakkunniga — Clason, Grundström och 
Lallerstedt — för att utarbeta ett nytt förslag i undervisningsfrågan. Förslaget 
presenterades i januari 1909 och gick sedan på remiss till de berörda parterna.1121 svaret 
från Teknologföreningen stöddes, inte oväntat, i stort hela de sakkunnigas nyarbetade 
förslag. Detta innebar främst att den efterfrågade enhetligheten beträffande 
arkitektutbildnigen skulle organiseras och att en professur i svensk arkitektur skulle 

inrättas vid Konsthögskolan.113 Också de övriga instanserna verkar i stort ha tillstyrkt 
skrivelsen, vilket alltså ledde till att Curman slutligen tilldelades professuren år 1912. 
Han behöll därefter sin professur i endast sex år, då han 1918 avsade sig den till förmån 
för en chefspost i den nyinrättade Byggnadsstyrelsen. Arkitekten Martin Olsson övertog 
då professuren som han upprätthöll fram till 1946 för att sedan efterträda Curman som 
riksantikvarie. 

Under tiden som lärare och professor i restaureringskonst hade Curman även varit en av 
de centrala figurerna bakom den omfattande utredningen om fornminnesvårdens 
ordnande, som påbörjades år 1913. Det är till den och dess bakgrund vi vänder oss i nästa 
kapitel. I fortsättningen handlar redogörelsen om Curmans verksamhet som ämbetsman 
och organisator. 
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5. Den planerade minnesvården 
KOMMITTÉER, LAGUTREDNINGAR OCH ORGANISERINGS

FRÅGOR 

Detta kapitel är avhandlingens mest detaljerade vad avser utredningar inom 
minnesvården. Orsaken är att de sakfrågor och idéer som ventilerades i 00- och 10-talets 
kommittéer och utredningar blev grundläggande för den följande utvecklingen inom den 
offentliga minnesvården. Problematiken angreps då också mer förbehållslöst än senare, 
eftersom hela fältet kulturminnesvård var nytt och många av sakfrågorna aldrig tidigare 
utretts. Av de tta följde förslag som i vissa stycken fortfarande är aktuella och då de 
presenterades låg, med en anakronistisk anspelning, långt före sin tid. Flera av de frågor 
som togs upp för diskussion vid 1970- och 80-talets kulturutredningar hade faktiskt 
redan behandlats i dessa tidiga överläggningar, trots att de senare framställdes som nya. 
Det är med andra ord här, med det tidiga 1900-talets utredningar samt den respons de 
fick, som riktlinjerna för den följande kulturminnesvården drogs upp. 

Som det kommer att framgå gällde diskussionerna till övervägande del 
monumentvårdens utformning. Det viktiga var att få till stånd en effektiv 
organisationsform och lagstiftning. Argument för skydd och vård av kulturminnens 
närmiljöer konkretiserades i realiteten först långt senare, med en begynnande inledning 
vid 1930-talets skydd av så kallade fornlämningsområden på Björkö och Gamla Uppsala. 

De utredningar som presenteras här bör även placeras i ett tidssammanhang där 
kartläggande och utredande av naturskyddsfrågor, emigrationens alla aspekter, samt 
allmogens seder och bruk, pågick parallellt med fornminnesvårdsutredandet. Av 
utrymmesskäl har jag helt lämnat detta utanför det som redovisas här, men denna kontext 
av nationellt inventerande är värd en påminnelse.1 

Forn- och kulturminnesvård som arena 
Vitterhetsakademien hade av hävd från 1800-talet specialiserat sig på det museala och 
den exklusiva monumentvården. Verksamheten hade centrerats till den fornforskning 
som antikvarierna bedrev, vilket också var huvudargumentet för att ge Statens historiska 
museum det statliga fyndmonopolet. Men hegemonin över den minnesvårdande 
forskningen hade vid sekelskiftet 1900 böljat förflyttas från Akademien och Historiska 
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museet till den akademiska världen, där företrädarna för de olika kulturvetenskaperna 
alltmer kom att utmana den traditionella fornminnesvården.2 Kritik kom också från 
representanter för regionala museer och fornminnesföreningar. Att en nyordning var av 
nöden blev efter hand uppenbart för de flesta aktörerna. Hur den skulle komma till stånd 
och gestaltas, och vilka konsekvenser den nya lagstiftningen samt organisationsformen 
skulle få, var dock inte givet. Det gällde att hitta välavvägda lösningar på de krav som 
rests. 

1902 års skrivelse från konstakademien hade som vi sett inte lett till någon 
omedelbar omorganisation. Det kom att dröja till våren 1907 innan Över-
intendentsämbetet och Vitterhetsakademien gemensamt tillsatte en kommission att 

utreda frågan om den offentliga byggnadsvården.3 Den kan ses som en upptakt till den 
stora utredningen om "kulturminnesvårdens ordnande", eller fornminnesvårds-
kommittén, vilken tillsattes år 1913 och avslutades 1921. 1907 års kommission kom 
nämligen att behandla eller beröra merparten av den efterföljande utredningens frågor. 
Och här var Sigurd Curman otvivelaktigt den som formulerade merparten av de bärande 
förslagen och därmed den som innehade problemformuleringsprivilegiet, vilket inte var 
oväsentligt när beslutsunderlagen kom att konkretiseras. Han var dock långt ifrån ensam 
om att lansera och framföra nya kulturvårdande idéer. Hans roll var snarast att verka som 
en katalysator för de krav och organisationsförslag som hävdades från flera håll. 

I det följande skall först Curmans tidiga organisationsförslag diskuteras mot 
bakgrund av de interna utredningar som pågick inom såväl Vitterhetsakademien som 
Överintendentsämbetet. Detta kommer också att relateras till den kritik som fanns 
utanför de centrala ämbetena. I detta sammanhang har jag valt att låta merparten av 
kritiken representeras genom intendenten Georg J:son Karlin från Lund. Däremellan 
kommer det även att presenteras ett lag- och organisationsförslag från Curman samt 
några representativa museimän år 1908 och slutligen två motioner från 1911, vilka blev 
betydelsefulla för utvecklingen. Efter det att riksdagens och Vitterhetsakademiens svar 
på dessa motioner har presenterats, övergår jag till att redogöra för de därpå följande 
utredningarna om Överintendentsämbetets och fornminnesvården ordnande, vilka pågick 
fram till 1915 respektive 1921. 

Curman arbetar fram modeller för minnesvårdens framtida organisation 

Curman hade år 1908, som följd av de båda myndigheternas kommission, gjort en 
sammanställning av kulturminnesvårdens situation på kontinenten.4 Där presenterade 
han detaljerade beskrivningar av andra länders lagstiftning och organisationsformer, allt i 
syfte att hitta organisationsförslag för de minnes vårdande myndigheterna i Sverige. 
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Initiait engagerade sig Curman särskilt för behovet av skydd för privatägda 
byggnader.5 Han förordade en lagstiftning enligt fransk modell med frivillig registrering 
och statliga bidrag för underhållskostnader. Eftersom frågorna kring byggnads-
minneslagstiftningen berörde såväl Vitterhetsakademien som Överintendentsämbetet, 
kom Curman i egenskap av amanuens i sistnämnda myndighet att skissa på två olika 

förslagsmodeller. Det ena förslaget presenterades år 1911, det andra 1912.6 Båda 
förslagen innefattade en lagdel och en organisationsdel. Det första förslaget från 1911 
hade främst varit riktat till Vitterhetsakademien och gällde ett inrättande av ett nytt och 
från Akademien fristående Riksantikvarieämbete (med ansvar för monumentvård och 
museiväsen). Till det förslaget hade en lagdel gällande "konst- och kulturhistoriska 
minnen från historisk tid" också presenterats. Det andra förslaget från 1912 berörde 
Överintendentsämbetet och inrättandet av en kulturhistorisk avdelning för byggnadsvård. 
Det vidhängande lagförslaget rörde "byggnadsverk med konst- och kulturhistoriskt 
intresse".7 

Redan vid denna tidpunkt var med andra ord huvudpunkterna i den kommande 
organisationsformen under utredning i de två myndigheterna. En intressant aspekt på de 
två förslagen är att de så tydligt konkretiserade intressekonflikten mellan den etablerade 
fornminnesvård och den framväxande kulturminnesvård, som i huvudsak hade växt fram 
ur restaurerings striderna och problemen kring den eftersatta byggnadsminnesvården. 
Båda förslagen visar hur krisartad situationen upplevdes vara. Detta gällde dels 
situationen inom ämbetena och dels den generella samhällssituationen med 
föreställningar om en accelererande kulturförstörelse. Förslagen förordade exempelvis 
ett i samtiden mycket radikalt försök till fredande av enskilt ägda byggnader. Den av 
Sigurd Curman förordade frivilliga registreringsprincipen enligt fransk modell 
åberopades här. Registreringen skulle borga för att alla rivnings- eller ändringsförslag 
först passerade Kungl. Maj:t innan beslut fattades. Beträffande de eventuella ägare som 
av en eller annan anledning kunde tänkas trilskas och motsäga sig den frivilliga 
registreringen, skulle (om synnerliga bevarandeskäl stod på spel) staten kunna gripa in 

och expropriera byggnadsverket inklussive dess omgivning.8 Som vi ska se i kommande 
kapitel, kom Sigurd Curman dock senare att i sin riksantikvarietjänst företräda en något 
mjukare linje. 

Kritik och debatt 

Samtidigt med organisationsförslaget från Överintendentsämbetet år 1912, presenterade 
Vitterhetsakademien å sin sida ett lagförslag som innefattade hela den antikvariska 
verksamheten. Det kom att förorda vissa skärpningar angående skydd av fasta 
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fornlämningar men också underlättnader i reglerna för att överlåta fynd från Statens 
historiska museum till andra museisamlingar. Den brännbara frågan var dock den 
antikvariska myndighetens inställning till de profana byggnadsminnena utanför den 
offentliga sfären; det vill säga det svårhanterliga temat kring privatägda kulturbyggnader 
samt konstnärligt, men ej nödvändigtvis antikvariskt, bevarandevärda byggnader vilka 
var i behov av skydd. Här förordade Vitterhetsakademien, som vi kommer att se, en 
betydlig försiktigare hållning än den Curman hade gett uttryck för. Den enskildes 
förfoganderätt kunde inte kränkas menade man. 

Inget av förslagen ledde till någon ny lagstiftning eller omorganisering. Turerna kring 
10-talets lagstiftningsfrågor kan trots — eller kanske tack vare — detta ändå lära oss en 
hel del om den statliga minnesvårdens ställning vid den tiden. Fältet stod öppet för 
alternativa organisationsmodeller. Många röster gjorde sig hörda. Som jag nämnt bidrog 
kritiken utanför centralmyndigheten till att utredningarna kom till stånd. Framförallt 
började representanterna för de regionala museerna att höras all tmer i offentlig debatt. 
Den konkreta orsaken till Vitterhetsakademiens utredning om minnesvårdens 
organisation, hade varit två identiska motioner i riksdagens bägge kamrar år 1911. 
Motionen i första kammaren var undertecknad av professorn och föreståndaren för 
Kulturen i Lund, Pontus Fahlbeck. Den andra motionen hade undertecknats av 
landshövdingen i Östersund, Johan Widén. Krav hade rests på både ny lagstiftning och 
organisation för den centrala fornvården.9 

De båda riksdagsmotionerna från 1911 var en slags kulmen på en sedan länge 
förekommande kritik från de så kallade landsortsmuseernas representanter.10 Kritiken 
kom tydligast fram i den i Lund baserade kvartalsskriften Kulturhistoriska meddelanden. 
Här förespråkades bland annat förslag till nyordning av såväl lagstiftning som själva 
riksantikvarieämbetets organisationsform. En i sammanhanget central artikel — 
"Fornminneslagstiftning och fornminnesvård i Sverige" — från samma år som 
motionerna, var författad av den stridbare intendenten för det kulturhistoriska museet i 

Lund: Georg J:son Karlin.11 

Karlin var något av fornminnesvårdens gossen ruda som även tidigare hade drivit en 
decentralistisk linje beträffande statens fornminnesvårdspolitik.12 Ola Wetterberg noterar 
att Karlins namn aldrig nämns i vare sig betänkandet från fornminnesvårdskommittén 

eller den officiella historieskrivningen om ämnet.13 Orsakerna är enligt Wetterberg 
lättförklarliga: "Han [Karlin] anklagade bl.a. vitterhetsakademien för att med eget 
'patent' dela ut 'kaparbrev' för 'razzior' mot regionernas kyrkor; för att inte svara på brev 
och kritik; för att förvandla de regionala museerna till centralmuseets 'skaffare' och till 
dess 'insamlingscisterner'; riksantikvarien kritiserades för att missköta sin inspektion av 

kyrkorna."14 Sådan kritik var na turligtvis inte välkommen inom Akademien. Men den 
berörde kända problem i organisationsstrukturen och kunde inte utan vidare avfärdas. 
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Förutom kritiken fanns faktiskt hos Karlin också flera av de organisationsförslag som 
kom att formuleras i fornminnesvårdutredningens betänkande från år 1921.15 

Karlins huvudtanke var att de regionala huvudmuseerna skulle tilldelas statliga 
anslag för sin verksamhet och att staten i gengäld skulle ombesörja att tillsätta utbildad 
personal vid varje regionalmuseum; allt för att tillförsäkra sig att de centrala direktiven 
kunde efterföljas och att riksantikvarien skulle erhålla det regionala ansvarsstöd han 
behövde.16 Karlin påpekade också det olämpliga i att riksantikvarien inte bara var 
sekreterare för Vitterhetsakademien, utan även chef för Historiska museet. Den dubbla 
ämbetspositionen var inte lyckad med tanke på att riksantikvarien borde förhålla sig 
ämbetsmässigt neutral till samtliga museer i landet. Dessutom tog museichefspositionen 
alldeles för mycket tid och kraft från de huvudsakliga åliggandena i 

riksantikvarietjänsten.17 Därför var exempelvis kontrollen av antikvitetsförsäljning eller 
fornlämningsförstöring ytterst bristfällig.18 Utöver dessa missförhållanden var det nog i 
främsta rummet det statliga depositions systemet som väckte Karlins och 
"landsortsantikvariernas" onda blod: 

Återstår så depositions systemet, det i många afseenden betänkligaste, därför att det seglar 
under en meleradt vetenskaplig och fornminnesvårdande flagga. Det må då först framhållas, 
att detta system är i lika hög grad stridande mot lag och förordning s om de båda förut 
nämnda formerna för kyrkoutrensnin g. Det är ett af Kungl. Vitterhetsakademien fritt sank-
tioneradt institut, naturligtvis gjordt i bästa afsikt, men därför icke mindre betänkligt, ej 
minst därför, at t man icke gärna kan begära, att församlingarna skola respektera en fornmin-
nesförordning, som icke respekteras af den myndighet, som är satt att vara dess högste väk
tare. Det är naturligtvis ick e svårt att finna de orsaker, som framkallat denna modernaste 
form af bildstorm. Protestantisk kyrklig purism och steril prydlighetskänsla å ena sidan, 
falsk museinit och missriktad fornminneskärlek å den andra hafva tillsammans skapat denna 
svåra form af kyrklig fornminne svård. 

Det är ej nog med att Vitterh. Akad., a lias Riksantikvarien, alias Statens hist, museum, 
själf tagit sig denna rätt; de hafva också med en rörande frikostighet meddelat den åt andr a, 
endast med det förbehållet att i sin ordning få gallra i det sålunda samlade provinsma terialet. 
Så snart därför e tt museum nybildats, har det sökt att förvärfva ett såda nt depositionspatent 
och med detta, jag skulle helst vilja kalla det kaparebref, i hand h ar man sedan gjort sin raz
zia genom provinsens kyrkor. På ej så få ställen har man på grund af obekantskapen med 
lagen trott sig vara tvungen af ett sådant bref och den icke så sällan pockande tonen i de 
ansökningar, som blifvit en följd af desamma, att utlemna sina bilder. Ingenstädes har denna 
bildstorm under den sista tiden gått så grundligt fram som öfver Lunds stift.19 

Kärnfrågan var alltså de påstådda "kaparebreven". Hur det i själva verket förhöll sig med 
detta kan vi i dag endast spekulera om. Protesten ledde emellertid så småningom till 
avsedd reaktion. I motiveringen till förslaget om lag angående kulturminnesvården, från 
betänkandet 1921, hette det: 

Såsom en nödfallsutväg har hittills anlitats det s.k. depositionssystemet. Vitterhets-, historie-
och antikvitetsakademien har meddelat lice nser åt vissa museer att på begäran av försam-

97 



Fädernesland och framtidsland 

Ungarna mottaga och bevara kyrkligt rörligt gods. Det lider intet tvivel, att genom detta för
farande från undergång rädda ts många kyrkliga minnesmärken. Emellertid har det å andra 
sidan, i den form det hittills tillämpats, varit behäftat m ed en del svagheter. Ytterst torde 
dessa hava sin grund däruti, att akademien medelat [sic!] licens generellt utan att taga känne
dom om, hur den i det särskilda fallet använts, och utan att skaffa sig garantier för, att den 
brukats endast där ett verkligt beh ov av bättre skydd för minnesmärken förefunnits. Det 
torde förtjänas återgivas vad den ovan citerade författaren [d.v.s. Kar lin] anfört om ett dylikt 
felaktigt bruk av en depositionslicens i20 

Karlin citerades härefter, ordagrant men anonymt, enligt ovan. De sakkunniga tillade att 
licenserna förvisso endast hade förekommit i undantagsfall, men att förekomsten av dem 
ändå pekade på brister i "systemet". Fornminnesvårdskommitténs sakkunniga gav alltså 
Karlin rätt i hans kritik. Problemet hade varit det alltför stora godtycket i 
urvalsprocessen. Karlin hade förordat ett aktivt ställningstagande från den antikvariska 
myndigheten i vaije enskilt fall där deponering av minnesmärken till museisamlingar 
stod för dörren.21 Kommitténs förslag låg i linje med önskemålet om ökat mått av 
myndighetskontroll, men det skulle senare visa sig att denna strategi inte uppskattades av 
alla företrädare för kyrkans intressen. 

I slutbetänkandet från 1921 framgick det tydligt att den statligt organiserade 
minnesvården ägde företräde framför såväl den enskilda församlingens önskningar som 
de regionala museernas interna samlingsiver. Alla bevarandevärda föremål inom 
exempelvis en kyrkofastighet skulle först och främst registreras hos den statliga 
myndigheten. Vidare skulle deponeringssystemet förbättras genom att registrerade lösa 
fornlämningar inte fick flyttas utan riksantikvariens tillstånd. "Genom detta stadgande 
har riksantikvarieämbetet satts till vaktare såväl gent emot församlingarnas iver att 
komma ifrån ansvaret för sina lösliga kyrkliga minnesmärken som mot museernas 
strävan att erhålla så många kyrkliga minnesmärken som möjligt bland sina samlingar."22 

Att stor del av debatterna kom att röra depositionsrätten av kyrkliga fornsaker är inte 
märkligt. Av gammal hävd var framförallt de lösa kyrkliga minnessakerna tidigt föremål 
för antikvariskt lagskydd.23 Fornminnesvårdskommittén ville också skärpa den gällande 
lagstiftningen till att inte bara gälla avyttring utan även all form av förändring, flyttning 

eller reparation av fast kyrklig inredning.24 

Curman och museimännen önskar en nyordning 

Det var nu inte bara Karlin som föranledde debatt. Den kritiska hållningen mot 
Vitterhetsakademiens hantering av fornminnesvården var också ett framträdande drag i 
Sigurd Curmans attityd mot centralmyndigheten, under såväl 00-talet som 10-talet. Han 
hade exempelvis år 1908, efter initiativ från Svenska fornminnesföreningen och i 
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sällskap med Stockholms ledande museimän, lämnat in ett förslag till en nyorganisering 
av monumentvården. Skrivelsen hade riktats till "Kommitterade från Öfverintendents-
Ämbetet och Vitterhets- Historie och Antikvitets Akademien", vilket åsyftade den 
internutredning mellan myndigheterna som initierats av Carl Möller på 
Överintendentsämbetet 1907. 

Det var främst frågorna om kyrkornas vård och förvaltning som föranledde 
skrivelsen. Gruppen föreslog, i likhet med Konstakademien 1902, att en "direkt under 
Ecklesiastikministern stående kommission" skulle upprättas, för att åstadkomma en mer 
effektiv hantering av byggnadsminnesärendena. Kommissionen skulle bestå av tre 
ledamöter: en museiutbildad kulturhistoriker som var specialiserad på medeltiden, en 
dito som var specialiserad på nyare tiden och en arkitekt. Vitterhetsakademien och 
Överintendentsämbetet skulle äga jämbördigt inflytande genom att förorda respektive 
ledamöter. 

Gruppens åsikter om den föreslagna kommissionens arbetsuppgifter, visar tydligt att 
den yttre minnesvården fortfarande under 00-talet var en begränsad och småskalig 
verksamhet. Man tänkte sig fyra huvuduppgifter: "att utöfva den direkta vården af fasta 
fornlämningar från medeltid och nyare tid" enligt fornminnesförordningarna från 1867 
och 1886; samt "att pröfva, utarbeta och fastställa alla förslag till ändring m.m. af kyrkor 
[samt] att förteckna, beskrifva och inspektera sagda monument [samt] att upprätta 
utförliga redogörelser för utförda arbeten och om möjligt publicera resultaten af 
kommissionens verksamhet." Allt detta skulle alltså skötas av kommissionens tre 
ledamöter(!); man förutsåg dock det sannolikt att "en à två amanuenser" skulle vara 
"ständigt arbetande i kommissionens ärenden med fast lön". Dessutom skulle den ha ett 

antal arkitekter och kulturhistoriker löst knutna till sig i form av objektanställningar.25 

Förslaget föranleddes som sagt främst av behovet av bättre organisering av den 
kyrkliga monumentvården. Eftersom lagskyddet dock redan var relativt tydlig på detta 
område, var det därför främst det praktiska organiserandet som diskuterades. Det var 
emellertid sämre ställt med lagskyddet för statens profana byggnader. För dessa "saknas 
i praktiken hvarje skydd ur kulturhistorisk synpunkt". Den personalstyrka som 
omnämndes i förslaget motsvarade på ett ungefär de "medel och arbetskrafter, som redan 
nu användas af såväl Ämbetet som Akademien för vården af våra kyrkliga monument".26 

Om också den nödvändiga vården av de profana byggnaderna i offentlig ägo skulle 
inbegripas i statens minnesvård, behövdes det förstärkningar i form av ökade medel och 
arbetskraft.27 Man visste att detta skulle ta tid men ville dock försöka åstadkomma en 
snabb omorganisering av myndigheterna för att senare kunna utvidga i etapper. 

Curman hade år 1908 publicerat en artikel där han offentligt tog upp frågan om 

bevarande av privatägda profanbyggnader.28 Formuleringar från det nyss redovisade 
förslaget återfinns där, vilket pekar på att Curman nu börjat axla rollen som språkrör i 
byggnadsminnesdebatten. Artikelns innehåll är synnerligen intressant — Curman berör i 
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den korta texten några av de mest brännbara frågorna i den kommande debatten om 
fornminnesvårdens ordnade under 1910-talet. Inledningsvis påpekade han att kyrkorna 
redan hade ett jämförelsevis gott lagskydd, men att slott och herrgårdar från renässans-
och barockarkitekturens dagar i allmänhet var privatägda och därmed inte rymdes inom 
de samtida bevarandeparagrafernas hägn. Likaledes förhöll det sig med allmogens gamla 
byggnader. 

Sigurd Curman hänvisade till den kontinentala lagstiftningen och framhöll 
Frankrikes och Italiens skyddslagar som föredömen. Den italienska skyddslagen från 
1902 var den strängaste och tillät registrering av privatägd byggnad mot ägarens vilja. 
Men den var för rigorös och skulle inte "vara tänkbar i ett germanskt land med dess 
sakramentala uppfattning af den privata äganderätten." Bättre var då att blicka mot den 
franska lagstiftningen från 1887 "som i klarhet och tydlighet är ett mönster". Den byggde 
på en registreringsprincip enligt kulturminnesklassning. När en byggnad hade blivit 
klassad som ett historiskt monument kunde den varken rivas, repareras eller exproprieras 
innan den monumentvårdande myndigheten — "Commission des monuments 
historiques" — hade hörts i saken. Registrering av privategendom kunde dock endast ske 
efter ägarens samtycke, eller om denne skriftligen hade begärt det. Registreringen följde 
sedan byggnaden i framtiden även efter ägarbyten. Grannlandet Danmark hade också 
lyckats bra genom "frivillighetens och öfvertygelsens väg". Här hade den år 1907 
instiftade Föreningen til gamle Byggningers Beväring verkat för en upplysning och 
organiserat ett nätverk av regionala ombud, vilka skulle slå larm om någon värdefull 
byggnad hotades att förstöras. 

I Sverige var dock läget mindre lysande. Visserligen hade vi ett nät av forn- och 
hembygdsföreningar, men varken de eller de centrala myndigheterna hade engagerat sig 
särskilt mycket för den sida av minnesvården som Curman här talade om: 

Dessa föreningar såväl som vår fornminnesvårds offici ella institution hafva inriktat sin huf-
vudsakliga verksamhet på den allra gråaste forntiden oc h sakna oftast allt intresse för det, 
som dock borde ligga oss minst lika nära om hjärtat nämligen de ännu lefvande representan
terna för de senaste århundradenas svenska byggnadskonst, i hvilken vår ege n har elle r 
åtminstone borde hafva sina djupaste rötter . Men detta är blott en af orsakerna till det klena 
resultatet. En annan är den beklagliga brist på initiativ oc h handlingskraft, so m är utmär
kande för en stor del af dessa föreningar. De föra en vegetativ tillvaro, som i bästa fall mani
festeras af ett tidskrifthäftes utkommande hvart fjärde, femte år.29 

Curmans beska kritik av såväl fornminnesföreningarna som Vitterhetsakademien var 
alltså tudelad: de satt fast i den traditionella fornforskningens värdekriterier och var 
endast slentrianmässigt engagerade i verksamheten. Den franska lagmodellen var 
naturligtvis önskvärd. Men den samtida svenska organisationen saknade möjlighet att 
klara ett sådant åliggande. Den föreslagna lagstiftningen förutsatte därför att en central 
myndighet för fornminnes vården kunde organiseras: "För att en sådan servitutsinstitution 
skall få någon verklig betydelse, förutsättes naturligtvis, att vi få en väl organiserad, 
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central myndighet för fornminnesvården i riket, hvilken kan utöfva en kraftig och 
initiativrik verksamhet utan att vara alltför mycket bunden af byråkratiska former, hvilka 

alltid måste verka afskräckande på byggnadsägarne."30 

Fahlbecks och Widéns motioner 

Kritiken mot de fornvårdande myndigheterna fick alltså, som redan nämnts, gehör i 
riksdagen. I de två likalydande motionerna av Pontus Fahlbeck och Johan Widén år 

1911, kom krav från landsorten att resas.31 Motionerna listade i stort sett alla de teman 
och krav på fornminnesvården som Karlin vid samma tid framförde. Den allvarligaste 
kritiken gällde den statliga fornminnesvårdens bristande skydd av "de kyrkliga 
antikviteternas bevarande".32 Motionerna utmynnade i önskemål om fornminnesvårdens 
decentralisering och ett reducerande av riksantikvariens i grunden omöjliga arbetsbörda. 

Fahlbecks motion angreps hårt i Första kammaren av Vitterhetsakademiens 
dåvarande preses, Ivar Afzelius, som menade att de åberopade problemen var 
uppmärksammade i Akademien och att den gamla författningen redan var under intern 

utredning.33 

Motionerna bifölls emellertid i riksdagen och i dess skrivelse från den 20 maj 
framhöll man särskilt att fornminnesförordningen från 1867 i väsentliga delar var 
föråldrad och att i synnerhet det kyrkliga kulturarvet riskerade stor skada, inte minst 
genom antikvitetshandel på kommunal nivå samt depositions systemets brister. Vidare 
framhölls olägenheten med riksantikvariens dubbla poster som sekreterare i 
Vitterhetsakademien samt chef för Statens historiska museum. Sistnämnda museums 
fyndmonopol ifrågasattes också med hänvisning till Norges indelning av landet i 
arkeologiska rayoner och provinsiella ansvarsmuseer som föredömligt alternativ. 
Riksdagen avrundade dock sin kritik genom att försäkra att den endast ville peka på vissa 
centrala brister och lämna den organisatoriska frågans lösning till Kungl. Maj:t. 

Regeringen remitterade därför frågan vidare till Vitterhetsakademien för utredning.34 

Vitterhetsakademien fick alltså finna sig i att tillsätta en utredning som kom att ledas 
av ledamöterna Oscar Montelius och Bernhard Salin. Dessutom medverkade Emil 
Eckhoff samt Akademiens antikvarier Ture Arne, Otto Janse och Otto Frödin. 

Vitterhetsakademiens svar på motionerna 

Utredningen kom i huvudsak att handla om behovet av att få till stånd en utökad 
hembudsplikt av fornfynd till staten, att utöka lagstiftningen beträffande fasta 
fornminnen och att utöka skyddet att även gälla profana byggnader i statlig eller offentlig 
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ägo. De organisatoriska problemen inom Vitterhetsakademien och ansvarsproblematiken 
mellan Överintendentsämbetet och Akademien, hamnade därmed i skymundan. 

Salin och Montelius menade nu att tiden var mogen att låta statens åtaganden 
utsträckas från en institutionell fornminnesvård, till en bredare kulturminnesvård. Den 
vård man hänvisade till var emellertid traditionellt objektsinriktad. Bevarandegrupperna 
såg de naturligt indelade i tre: "1) den förhistoriska, 2) gruppen med rörliga föremål 
yngre än hednatiden samt 3) byggnadsgruppen." Varje grupp skulle representeras i den 
planlagda lagen om kulturminnesvård. De båda påpekade emellertid att de endast skissat 
i stora drag på den nya organisationen: "För att kunna ingå i någon mer detaljerad 
behandling kräves en mångsidigare belysning av frågorna än den en kommitté av 

uteslutande kulturhistoriska fackmän kan giva."35 

Intressant är här att Montelius och Sahn alltså beskrev sig själva som kulturhistoriker. 
De hade uppenbarligen tagit intryck av de debatter som förts under 00-talet. Riktningen 
för den nya kulturminnesvården behövde nu snarast pekas ut. Det agrara kulturarvet 
förvittrade allt snabbare i industrialismens spår och därmed även själva fundamentet för 
folksjälen, det icke materiella kulturarvet. I sin motivering framhöll därför Montelius och 
Salin vikten av att även uppmärksamma denna kulturhistoriska del i fornminnesvården. 

Förordningen av den 2 9 november 1867 och de till denna fogade tillägg syssla huvudsakli
gen med skyddandet av de materiella minnesmärkena av förgångna tider. Under de senaste 
årtiondena har emellertid uppmärksamheten i synnerligen hög grad bl ivit riktad på det 
förhållande, att även mycket av våra förfäders andliga egendom ännu kan räddas undan 
förintelsen. Man har nämligen konstaterat det sakförhållande, att hos företrädesvis allmogen 
kvarlever eller har ända intill det sista kvarlevat åskådningssätt och föreställningar, som från 
generation till generation fortplantats ända från kulturens allra mest primitiva stadier . Män 
som Dybeck, Säve, Hyltén-Cavallius, Djurklou m.fl. hava nog i viss mån haft ögonen öppna 
för dessa sakförhållanden, men det är först under de senaste årtiondena, framför allt genom 
engelska vetenskapsmäns forskningar, som detta kulturhistoriska material blivit på ett fullt 
vetenskapligt sätt bearbetat, och har därigenom blivit fastslaget dess ofantliga betydelse för 
förståendet av folkens utvecklingshistoria. Dessa kvarlevor försvinna dock snabbt även hos 
oss, allt för snabbt. Industrialismen i hela dess omfattning och folkupplysningen i ett visst 
skede äro de makter, som nedriva dessa minnesmärken, de kunna ej genom något lagbud 
skyddas.36 

Den bisats Salin och Montelius lade in om lagstiftningens begränsningar, i slutet av 
citatet, är avgörande för det fortsatta syftet med deras lag- och organisationsförslag. Trots 
den "öppna" hållningen och talet om folkens utvecklingshistoria, var det nämligen inte 
tal om att överge den traditionella monumentvården. Salin och Montelius inledning var i 
själva verket utformad för att motivera deras förslag till skydd av vissa folkliga 
profanföremål. Dessa "i materiellt hänseende i allmänhet ganska värdelösa föremål" 
beskrev man som naturföremål "vid vilka märkligare åldriga bruk eller sägner äro 

fastade".37 Det hela gällde alltså ett eventuellt utvidgande av den redan existerande lagen 
från 1909 om naturminnesmärkens fredande. Fortsättningsvis ägnade också Montelius 
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och Salin väsentligt mer utrymme åt de problemområden som nog låg dem närmare om 
hjärtat; det vill säga vård och skyddsproblematiken kring fasta fornlämningar och lösa 
fornminnen. Här gällde det definitionsfrågor av vad som kunde räknas som 
fornlämningar, hur fornlämningar skulle skyddas mot anläggningsföretags framfart, om 
rätten att expropriera "omistliga fornminnen" samt, hjärtefrågan, om hur hembudsplikten 
och det privata samlandet av fornföremål skulle hanteras. 

Vården av landets kyrkor ägnades dock särskilt utrymme. Synen på kyrkorna som ett 
extraordinärt vårdintresse för kulturarvet hade befästs under den pågående 
restaureringsdebatten och i Fahlbecks och Widéns motioner hade det utpekats som 
särskilt viktigt. Det fanns även ett starkt stöd från den teologiska sidan då den så kallade 
ungkyrkorörelsen, med sitt starka fäste i Uppsalas teologiska fakultet, hade etablerat 

tanken på en renässans för den så kallade folkkyrkan.38 Det samtida lagskyddet för 
kyrkorna var förvisso starkt i förhållande till det obefintliga skyddet för 
profanbyggnader. Men skyddsparagaraferna behövde ses över. I förordningen från 1867 
fastslogs endast att: 

Äldre kyrkor, utmärkta genom ovanligt byggnadssätt eller åldriga arkitektoniska prydnader, 
eller vid hvilka något historiskt minne är fästadt, eller som äro försedda med målningar och 
inskrifter å hvalf, tak och väggar, må ej nedbrytas, föränd ras eller till annat ändamål använ
das, e j heller målningar och inskrifter genom rappning eller ny målning utplånas, innan 
anmälan i vederbörlig ordning blifvit hos Oss gjord, på det Vi, efter vederbörande hörande, 
må efter omständigheterna kunna afgöra hvad som bör bibehållas eller genom afteckning 
och beskrifvning åt efterverlden bevaras innan nedbrytning eller ändring företages.39 

Av lagtexten framgår skillnaden mellan 1800-talets pragmatiska bevarandesyn och 
generationen Curmans betoning på pietet och vördnad för originalobjekten. I realiteten 
kom ett flertal kyrkor under 1800-talet att rivas efter att enklare avbildningar och 
beskrivningar hade utförts. 1867 års förordning uttalade sig inte heller om en eventuell 
tillbyggnad av befintlig kyrka. Här förekom knappast någon kontroll från antikvarisk 

myndighet, fram till böljan av 1900-talet.40 Men nu ville Montelius och Salin likställa 
äldre kyrkor och fasta fornminnen och föreslog därför en ny formulering angående 
bevarandet av äldre kyrkor: 

Kyrkor äldre än 50 år, må ej nedbrytas eller förändras innan anmälan i vederbörlig ordning 
blivit hos Kungl. Maj:t gjord, på det Kungl. Maj:t efter vederbörandes hörande må e fter 
omständigheterna kunna avgöra, huru förfaras skall. 

Samma lag gäller även äldre kyrkogå rdsmurar, samt kyrkogår dsportar, klockstaplar och 
övriga kyrka tillhöriga byggnader.41 

Som motivering för 50-årsgränsen anförde de att samma tidsgräns användes i andra 
länder. Dessutom kunde knappast församling eller domkapitel avgöra frågan om antikva
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riskt bevarandevärde.42 En allmängiltig och till objektet fastslagen tidsgräns var därför 
det bästa. 

Avslutningsvis föreslogs att församlingar som ägde en ödekyrka skulle göra anmälan 
hos Kungl Maj:t för att erhålla prövning om "byggnaden må på Statens bekostnad 
underhållas". Staten skulle i sådana fall, och för att förhindra olovlig rivning, tillskrivas 
äganderätten. Också denna passus innebar en ny bevarandestrategi och de bådas förslag 
kan nog som helhet betraktas som i tiden radikalt.43 

Montelius och Salin representerade förslaget i sin helhet, medan Eckhoff, Arne, Janse 
och Frödin på olika sätt reserverade sig. Vad gällde privatägda antikviteter och 
konstföremål, ansåg Eckhoff att gränserna för registreringarna skulle bli "ej allenast 
fullkomligt godtycklig utan även mycket föränderlig efter de inregistrerande 

myndigheternas rent subjektiva tycken på olika tider".44 Även vid registrering av de 
privatägda profanbyggnaderna skulle det "fullkomliga godtycket" vad beträffar stil och 
subjektiv smak bli alltför stort. Dessutom skulle exempelvis de för forskningen så viktiga 
allmogehusen näppeligen komma att registreras. De var ju levande byggnader i 
användning — var det då troligt att en "allmogeman i t.ex. ett avlägset landskap" skulle 
känna sig förpliktad att anmäla en eventuell förändring av sitt hem, för att invänta en 
långsam utredning? Eckhoff ansåg att hela frågan om registrering av privat egendom 
borde utgå från lagförslaget.45 

Ture Arne förespråkade att bronsplikten beträffande lösa fornfynd borde återinföras. 
Om dessutom landets museiväsen kunde moderniseras och organiseras i önskvärd 
riktning ansåg han att en fullständig hembudsplikt, enligt 1828-års fornminnes-
förordning, borde övervägas. Janse och Frödin instämde i stort med Arne: "En i allo 
tillfredsställande lösning på dessa svårigheter [att lagskydda de s.k. depotfynden] vinnes 
enligt vår uppfattning endast på det sättet, att hembuds skyldigheten utsträckes till att 
omfatta alla lösa fornsaker av vad slag och material de än månde vara."46 

Man var således inte överens i Vitterhetsakademien och dess skrivelse från 3 september 
1912 utmynnade i ett vagt förslag vilket, som Vilhelm Gödel frankt konstaterade, var 

"föga bärkraftig".47 Eftersom interna utredningar hade påbörjats även innan riksdagen år 
1911 hade ålagt Akademien att utföra sin utredning, motiverade man saken med att läget 
nu blivit alltför splittrat. Man anförde endast några kommentarer som till vissa stycken 
tillstyrkte Montelius och Salins förslag, men i andra delar modifierade i riktning mot 
Eckhoffs reservationer. Fornminnesvårdens utsträckande till naturföremål och 
profanbyggnader, i statlig eller publik ägo, tillstyrktes utan reservation. Men att 
framtvinga ett skydd för privatägda byggnader var alltför djärvt: "Att söka utsträcka 
denna uppsikt och kontroll till byggnader eller föremål i enskild ägo anser Akademien 
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icke vara förenligt med den i vårt land rådande uppfattningen av äganderätten och 
ägarens frihet att förfoga över vad som tillhör honom."48 

Dessutom ansågs Arnes, Janses och Frödins förslag om en allmän hembudsplikt vara 
orealistiskt, eftersom det skulle föranleda ett ständigt ingripande från myndigheternas 
sida. Därigenom skulle en skärpning av hembudet stjälpa mer än hjälpa. Icke desto 
mindre ansåg man att fängelsestraff för grova brott mot fornminneslagen skulle vara 
berättigat. Även häleri beträffande fornsakshandel föreslogs underkastas straffpåföljd.49 

Montelius och Salin hade i sitt förslag insett att riksantikvarien och hans tre eller fyra 
ordinarie tjänstemän inte skulle räcka till för framtidens krav på fornminnesvården. 
Därför ville de flytta över ansvaret för vissa ärenden från Akademiens sammanträden till 
riksantikvarien. Dessutom önskade de utöka och ytterligare formalisera den frivilliga 

organisationen av "riksantikvariens ombud i orterna", som redan hade etablerats.50 I 
Vitterhetsakademiens slutgiltiga utlåtande instämde man i det förstnämnda, men nämnde 
överhuvudtaget inte ombudsorganisationen och problemen att sköta den yttre 
fornminnes vården; eller det som nu också börjat beskrivas som kulturminnesvård. I 
realiteten kom också Vitterhetsakademiens yttre fornminnesvård under hela tiotalet att 
bestå av vården av kyrkorna, med undantag för ett antal borgar och ruiner av nationellt 

symbolvärde.51 

Att Vitterhetsakademiens skrivelse från 1912 hade blivit alldeles för urvattnad upprörde 
många som var engagerade i saken. Tiden ansågs nu verkligen vara mogen för en större 
förändring. Många krävde en förutsättningslös och genomgripande utredning för att lösa 
fornminnes vårdens organisation och lagstiftning. Antikvarierna i Svenska 
museimannaföreningen, representerade av Sune Ambrosiani, framlade för regeringen en 
namnlista som stöd för Montelius och Salins mer radikala linje i lagutredningen. 
Ambrosiani och museimännen, där även Curman ingick, kom också att argumentera för 
att riksantikvarien skulle frigöras från chefsposten i Historiska museet, för att därigenom 
kunna ägna större tid åt de regionala museernas intressen. Deras argument återupprepade 
de ståndpunkter som såväl Karlin som Curman med flera hade framfört i olika 
sammanhang tidigare.52 Vi återkommer till detta i kapitel 8 om landsantikvarie
organisationens bakgrund. 
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Två sammankopplade utredningar: 
Fornminnesvårdskommittén 1913-21 samt sakkunniga för 

omorganisation av Överintendentsämbetet 1913-15 
Fornminnesvårdskommittén sammanträdde första gången i plenum den 8 december 
1913. Den hade, endast ett par veckor innan, tillsatts av ecklesiastikministern Fridtjuv 
Berg. Inför ecklesiastikärenden, hållna i Stockholm slott den 21 november, erinrade Berg 
om Vitterhetsakademiens tidigare lagförslag samt de övriga uppropen från museimän, 
forskare och minnesföreningar. Han sammanfattade läget: 

Spörsmålet om förbättring av fornminnesvården har i vårt land ganska länge stått på dagord
ningen och lärer så mycket mindre böra vidare undanskjutas, som med den stigande insikten 
om fornminnesvårdens betydelse saknaden av betryggande bestämmels er i ämnet snart sagt 
med var dag blir allt mer kännbar och allt mer ägnad att ingiva oro för att viktiga kulturmin
nesmärken skola kunna förskingras och gå förlorade. [ ] Det synes mig därför, som om 
ärendet vore av natur att nu böra hänskju tas till en särskild kommitté, där plats beredes för 
såväl den kulturhistoriska som den juridiska insikten.53 

Tillsättandet var väntat då egentligen samtliga parter hade visat sig vara ense om 
nödvändigheten av att en grundligare utredning kom till stånd. Utredningen visade sig 
inte bara bli grundlig, utan även långvarig. Det dröjde till 1921 innan den redovisade sina 
resultat och förslag, vilket är liktydigt med Betänkande med förslag till lag angående 
kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården: SOU 1922:11-12. Be
tänkandet lämnades då utan att påverka ecklesiastikdepartementets proposition, men 
kom ändå på många sätt att ligga till grund för utvecklingen under 1920- och 1930-

talen.54 

Utredandet kom inledningsvis att delas mellan två kommittéer: dels den nämnda 
"fornminnesvårdskommittén" (hädanefter FMK), vilken representerade Vitterhets
akademiens intressesfär och dels de "sakkunniga för omorganisation och lönereglering 
av Överintendentsämbetet" (hädanefter ÖIÄ). De två kommittéerna var avsedda att 
drivas separata, men i samråd mellan de kommitterade i respektive utredningsgrupp. 
Detta ledde till två större gemensamma möten för att jämka samman de två 
utredningarna. ÖIÄ: s utredning avslutades därefter år 1915 medan den mer generella 
FMK kom att fortsätta fram till 1921. 

Berg hade förordat att sju personer skulle ingå i FMK. Till ordförande utsåg han 
Bernhard Salin; styresmannen för Nordiska museet som just blivit riksantikvarie efter 
Montelius. Salin var en arkeolog och konsthistoriker som utbildats i den montelianska 
skolan. Han ledde utredningen fram till 1918, då han av hälsoskäl lämnade över posten 
till Hjalmar Wijk. 
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Från Vitterhetsakademien kom även antikvarien Otto Janse som då hade medeltida 
kyrkoarkitektur som sin specialitet och den som starkast, tillsammans med Salin, 
representerade det fornforskande särintresset. Han var i konsekvens därav mest 
intresserad av kyrkornas inventarier, men även som Akademiens kontrollant i 
kyrkobyggnadsärenden väl insatt i samtidens debatt. Janse var tillförordnad 
riksantikvarie efter Salin från 1918 till 1923. Till den antikvariska expertisen hörde även 
Nordiska museets intendent Axel Nilsson. Han blev sedermera en av medgrundarna till 
Samfundet för hembygdsvård och var som "allmogeexpert" starkt engagerad i samtidens 
antikvariska debatter. Exempelvis kom hans byggnadsvårdsintresse till uttryck som 
speciallärare i träbyggnadskonst vid KTH sedan 1905. Nilsson företrädde, tillsammans 
med Curman, den reformvänliga sidan i utredningsgruppen, dock med den väsentliga 
skillnaden att Curman önskade förlägga makten över byggnadsvårdsärendena till 
Överintendentsämbetet, medan Nilsson värnade Akademiens antikvariska expertis i 
denna centrala fråga. 

Som representant för det regionala intressena utsågs major Ernst Hellgren, vilken 
även arbetade som intendent vid Gotlands fornsal. Hellgren var korresponderande 
ledamot av Vitterhetsakademien. Han kom ofta att sympatisera med Curman i dennes 
förslag angående förnyelse av byggnadsvården och minnesvårdens organisering. 

De politiskt sakkunniga i kommittén var affärsmannen Hjalmar Wijk från Göteborg, 
samt häradshövdingen Ludvig Sandberg från Eksjö. Sandberg blev kommitténs 
lagkunnige. År 1917 ersattes Sandberg av hovrättsrådet Adam Gierta. Sigurd Curman 
blev tillsatt av Berg som ledamot i egenskap av sin redan då framskjutna position 
beträffande kulturminnesvården. Till sekreterare tillsatte de sakkunniga slutligen 

notarien i Svea hovrätt, kandidaten John Gustaf Johnsson.55 

Som ordförande för ÖIÄ:s utredning, vilken hade tillsats den 24 oktober, utsågs 
grosshandlaren och riksdagsmannen Carl Swartz. Vidare utsågs I.G. Clason till ledamot i 
egenskap av förste intendent vid Överintendentsämbetet och representant för 
arkitekternas antikvariska intressen. Till såväl de antikvariska som de politiska 
sakkunniga kan även räknas redaktören och ledamoten av första kammaren, Anders Pers, 
som bland annat var aktiv vid bildandet av Samfundet för hembygdsvård. Renodlat 
politiska representanter i ÖIÄ var August Nilsson och Axel Lundblad, båda riksdagsmän 
från andra kammaren. Sigurd Curman deltog i ÖIÄ som utredningens sekreterare 
tillsammans med kanslisekreteraren Folke Stuart Lindroth. 

Bakgrund till utredningarna inom ÖIÄ 

Utredningen om Överintendentsämbetet föranleddes av de diskussioner som hade pågått 
inom myndigheten sedan 1860-talet. Ämbetsverket fick fast arbetsform under senare 
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delen av 1700-talet, men instruktionerna utfärdades egentligen först 1864.56 Året därpå 
påtalade Ämbetet bristerna i kontrollen av landets offentliga byggnadsföretag. Problemet 
låg främst i den obefintliga uppföljningen av de byggnadsplaner och ritningar som hade 
godkänts av Ämbetet. För att lösa detta och få till stånd en effektivare kontroll, föreslogs 
det att "särskilde byggnadskunnige tjenstemän, under benämning af länsarkitekter" 

skulle anställas och utbildas. Förslaget godkändes emellertid inte av riksdagen.57 

År 1877 aktualiserades återigen problemet med bristande personalresurser. Ämbetet 
efterfrågade särskilda anslag för inspektionsresor, samt medel för att anställa tjänstemän 
med arkitektkompetens. Nya ämbetsinstruktioner tillkom 1879 och lagstiftningen för 
offentliga byggföretag skärptes 1885. Men bristerna i förordningen från 1776, "om hvad 
vid publika byggnader bör iakttagas", böljade bli alltmer uppenbara allteftersom 

Ämbetets tjänsteåtaganden växte.58 

Några år senare, 1888, framfördes ånyo bristerna vad gällde de offentliga 
byggnadsarbetenas kontroll och Ämbetet lämnade genom dess chef Helgo Zetterwall, ett 
nytt lagförslag. Det gick ut på remiss och möttes av blandad kritik. Samtliga instanser 
ställde sig kritiska till en ökad kontroll från Ämbetets sida. Ärendet drog därmed ut på 
tiden och blev vilande ända fram till 1908, då Kungl. Maj:t begärde ett förnyat yttrande i 
ärendet. Inte heller nu nåddes det avsedda resultatet. År 1910 påpekade riksdagens 
revisorer behovet av en större planmässighet vad beträffade statens byggnadsverksamhet 
och riksdagen förde saken vidare till Ämbetet för utredning. Överintendentsämbetet 
svarade att detta krav från riksdagen inte kunde behandlas separat utan måste föras 
samman med de övriga utredningar som då pågick.59 

År 1913 kom dock ett utlåtande från Ämbetets sida där man urskuldade sig angående 
dröjsmålet genom att hänvisa till frågornas komplexitet. Man hade nu utrett och föreslog 
hur man tänkt sig att Ämbetet skulle förändras.60 Riksdagsuppdraget gällde att 
sammanföra statens totala byggnadsverksamhet under en gemensam ledning. (Det är 
högst troligt att Curmans förslag från 1912 hade kommit till som en konsekvens av detta 
önskemål.) Ämbetet ställde sig dock tveksamt till huruvida en centralmyndighet för 
rikets byggnadsverksamhet var ekonomiskt genomförbar. De planmässiga fördelarna 
skulle visserligen vara många men: 

Enligt ämbetets mening torde för närvarande icke föreligga tillräckliga skäl, att draga in 
under en gemensam ledning den byggnadsverksamhet, hvilken handhafves af med särskilda 
arkitektkontor utrustade verk, nämligen: armén och flottan, statens järnvägar, fångvårds- och 
medicinalstyrelserna, (lotsstyrelsen?).61 

Om Ämbetet i fortsättningen skulle tillåtas utföra all granskning av de offentliga 
byggnadsförslagen skulle ändå en landsomfattande, likformig, planmässighet kunna 
upprättas. För ändamålet föreslog man ett inrättande av en särskild Byggnadsbyrå, en 
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Stadsplanebyrå, samt en Intendentsbyrå där vården av de byggnader som var ställda 
under Kronan skulle organiseras. Slutligen tänkte man sig även att upprätta en 
kulturhistorisk byrå dit främst kyrkoärenden skulle förläggas. Syftet var att här stärka de 
kulturhistoriska sakfrågorna genom att tidigt koppla in församlingens önskemål. 
Församlingen skulle därmed bli tvungen att anmäla alla tilltänkta ändringar av kyrkan till 
denna K-byrå innan något beslut hade fattas av kyrkoråd eller kyrkostämma. På så sätt 
skulle inspektion och förslag från myndighetens kulturhistoriska representant förankras 
på ett helt annat sätt än vad som ditintills varit fallet — inte sällan var nämligen 
ändringen av kyrkan redan gjord när Ämbetets representant kom dit för inspektion. 

Den kulturhistoriska byrån skulle emellertid inte bara hantera alla 
kyrkobyggnadsärenden, utan även granska alla ombyggnads- och reparationsärenden 
beträffande de statliga byggnader som kunde betraktas som historiska monument. Därvid 
förutsattes också systematiska undersökningar, beskrivningar och en "pietetsfull 
omvårdnad".62 

För att organisationen skulle kunna upprätthållas önskade man även en 
ombudsorganisation i landsbygden. Det gamla förslaget från 1865, om länsarkitekter, 
återupptogs i något modifierad form. De skulle fungera som Ämbetets byggnadstekniska 

rådgivare samt vara ombud i tillsyns- och förvaltningsfrågor.63 

Curmans ståndpunkter år 1913 

Så långt bakgrunden till ÖIÄ. Varken Vitterhetsakademiens eller Överintendents-
ämbetets utredningar hade alltså lett till något bestämt, men Sigurd Curman hade 
utformat två organisations- och lagmodeller som båda blev grundläggande för den 
fortsatta utvecklingen. 

Vad gällde organisationsmodellen från 1911 hade Curman förordat att landets forn-
och kulturminnesvård skulle organiseras under en ny och från Vitterhetsakademien och 
Statens Historiska museum fristående myndighet, ett Riksantikvarieämbete. Curmans 
förslag hade utformats så att Riksantikvarieämbetets tänkta monumentavdelning ensamt 
ansvarade för all form av yttre fornminnes- och byggnadsminnesvård. Däri inbegrep han 
även de byggnader som endast ägde ett konstnärligt och allmänt kulturvärde. Denna 
organisationsmodell hade nog knappast reell förankring hos vare sig 
Vitterhetsakademien eller Ämbetet vid den tiden. Den skulle dessutom ha krävt ett 
kulturpolitiskt ställningstagande som, ur ekonomisk synvinkel, då knappast var 
realiserbart. 

Den andra modellen från 1912 var betydligt mer återhållsam ur organisatorisk 
synvinkel. Curman föreslog här att den historiska byggnadsvården skulle sorteras under 
Överintendentsämbetet. Saken skulle lösas genom att i den myndigheten upprätta en 
särskild kulturhistorisk avdelning. Denna historiska avdelning föreslogs organiserad med 
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en personalstat som motsvarade två antikvarier samt ett varierat antal amanuenser och 
"Korrespondenter i landsorten".64 

Båda organisationsmodellerna kom att diskuteras vid över läggningarna inom FMK 
och ÖIÄ. Det anmärkningsvärda är att de faktiskt båda kom att förverkligas. Den andra, 
mindre resurskrävande, modellen från 1912 blev inledningsvis den "vinnande" i och med 
upprättandet av Byggnadsstyrelsen med indelning i flera byråer, varav en kulturhistorisk. 
Den första modellen, vilken förutsatte ett nyorganiserat Riksantikvarieämbete, kom att 
bli den som förordades 1921 när fornminnesvårdskommittén avlämnade sitt betänkande, 
och var från det den modell Curman arbetade efter då han organiserade 
centralmyndigheten under 1920- och 1930-talen. Det ledde slutligen fram till det nya 
Riksantikvarieämbetet år 1938. 

När det blev dags för den tvådelade utredningen, hade Sigurd Curman försökt bringa 
ordning i de förslag och den kritik som föranlett hans ledamotskap i FMK och 
sekreteraruppdrag i ÖIÄ. Hans sammanställning återfinns på två lösa lappar i Curmans 
personarkiv. De i dag otydliga noteringarna i blyerts listade de enligt honom framförda 
bristerna i den äldre organisation som föranlett utredningarna: 

Karlins skrift 
Brist på inspektion af kyrkornas inventarier. 
Brist på snabbhet i behandl. af fynd [?] forniämningar. 
Brist på auktoriserad lokal representant för RA [riksantikvarien], (s. 25) 
R.A:s skiljande från St. Hist, museum, (s. 36) 

Konstakad. skrifvelse. 
Brist i [?] för byggnadsvårdens utöfvnad. 
Framhålla möjlighet af [upprätta nytt ämbetsverk?]. 

R.Ars P.M. af 3 0 maj 1903 
Kraf på samarbete mellan arkitekter å Vitterhetsakademien. 

Kungl. Mai:ts befalla om utredning, hvilka fråga om kyrkor, nu behövde Kungl. stadfästelse. 
[Syftar till skrivelse från E-departementet, jan. 1904, om rationalisering i handläggningen av 
vissa kyrkobyggnadsfrågor.] 

ÖIÄ:s å V.H.A.Akads förslag med anledning däraf. [Ämbetenas svar från dec 1912.] 

Wran gel i Föreningen Heimdals populärvetenskapliga tidningsartiklar 1908:9. 'Våra forn
minnen å deras vård'. 
Centralkommission af fackmän 
(däraf minst en arkitekt) 
Inventering i landsorten. 65 
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Som framgår hade Curman uppmärksammat huvuddragen i den kritik som framfördes 
under 00-talet mot Vitterhetsakademien — han hade ju också själv medverkat i att 
framföra den. 

Överläggningarna 

FMK och ÖIÄ sammanträdde gemensamt vid två tillfällen år 1914. De föregicks av 
interna möten inom respektive utredningsgrupp, vilket kom att bli normerande för de 
fortsatta överläggningarna. 

I december 1913 inledde FMK sina sammanträden. Som utgångspunkt för 
diskussionerna kring fornminnesvårdens organisation användes Sigurd Curmans båda 
organisationsmodeller. Diskussionerna fördes, som Wetterberg anmärker, i "en öppen 
atmosfär" och argument för eller mot såväl ett Riksantikvarieämbetsverk, som ett utökat 

Överintendentsämbete, tycks ha luftats tämligen förbehållslöst?6 

Curman förordade i första hand ett upprättande av en kulturhistorisk byrå inom 
Överintendentsämbetet. Fördelarna med en centralisering av minnesvården till en 
myndighet — ett Riksantikvarieämbete — var visserligen uppenbara, men det fanns 
också givna nackdelar. Curman framförde här två orsaker, a) Kostnadsfrågan: att upprätta 
ett nytt centralt ämbetsverk var alltför resurskrävande. b) Personalfrågan: det var enklare 
att rekrytera antikvariskt kompetenta arkitekter till Överintendentsämbetet, än att utbilda 
dem vid Akademien till den kompetens som skulle krävas för att förverkliga ett 
fungerande Riksantikvarieämbete, vilket i konsekvens även skulle handha 
byggnadsminnesfrågorna. 

Curmans argument att förlägga ansvaret för byggnadsvården till 
Överintendentsämbetet tycks inledningsvis ha fått ett visst medhåll från Akademiens 
sida. Ordföranden Salin tyckte till en början att den föreslagna uppdelningen mellan 
myndigheterna kunde vara bra, eftersom detta avlastade riksantikvarien och Akademien 
från byggnadsvårdsärendena till förmån för det förhistoriskt vetenskapliga arbetet. Janse 
var emellertid kritisk till den föreslagna indelningen. Argumentet var framförallt att 
monumentvården skulle bli alltför splittrad om den skulle komma att delas mellan två 
myndigheter. Vården av kyrkorna skulle till exempel kompliceras ytterligare om 
Akademien fortsättningsvis endast ansvarade för inventarierna och Ämbetet för själva 
byggnaden. Janse argumenterade därför för en kompromiss, vilken gick ut på att den 
byggnadshistoriska vården helt skulle läggas utanför Akademien till en annan 
kulturhistorisk myndighet, lämpligtvis Nordiska museet. 

Nordiska museets representant Axel Nilsson såg även problem i den föreslagna 
uppdelningen. Arkitekterna vid Ämbetet var inte disponerade att tänka i banor av 
bibehållande och konservering menade han, deras skolning var mer inriktad på 
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förändring och att "följa tidens krav" vilket gav minnesvården en låg prioritet i deras 
arbete. 

Ludvig Sandberg grep i det läget in med en lösning som alla tycktes enas kring: 
Monumentvården kunde organisatoriskt tilldelas Överintendentsämbetet, men i stället 
för en kulturhistorisk avdelning skulle riksantikvarien avdela en (!) tjänsteman att sköta 
de kulturhistoriska frågorna där. 

Förslaget visar hur oklar föreställningen om arbetsbördan för den framtida 
organisationen var. Att endast föreslå en tjänsteman i syfte att sköta landets samtliga 
kulturhistoriska ärenden vad gällde monumentvården, kan i dag upplevas som 
verklighetsfrämmande. Men Sandbergs förslag backades upp av såväl Bernhard Salin 
som Axel Nilsson. Sigurd Curman var dock av en annan mening. Han bedömde att 
ärendemängden skulle bli så omfattande att minst två tjänstemän skulle bli sysselsatta på 
heltid. Saken kom emellertid att kompliceras på grund av oenigheter angående vilka 
kulturminnen som skulle bli föremål för bevarandeåtgärder.67 Curman föreslog en 
uppdelning i "levande och döda" byggnader. Riksantikvarien skulle endast ha ansvaret 
för de "döda byggnaderna" — de som inte användes med ursprunglig funktion — där 
bevarandet inskränktes till konservering. De levande byggnaderna — av vilka kyrkorna 
utgjorde den övervägande delen — var emellertid föremål för både tillbyggnads- och 
restaureringbehov. De skulle därför tilldelas Överintendentsämbetet och dess föreslagna 
Kulturhistoriska byrå. 

Hellgren, Wijk och Salin höll med Curman, Axel Nilsson förhöll sig dock kritisk. 
Han ansåg att den kulturhistoriska kompetensen måste garanteras även vid restaurering 
av exempelvis kloster och kyrkor — här var behovet av kulturhistorisk kompetens större 
än arkitektonisk dito. Sandberg föreslog då en klassificering i kulturhistoriskt mer eller 
mindre värdefulla byggnader. Curman ansåg emellertid inte att det skulle underlätta 
hanteringen av vårdärenden. Uppdelningen skulle bli godtycklig och färgas av respektive 
ämbetes bedömningar. Att dela ansvaret mellan levande och döda byggnader skulle vara 

säkrare och garantera en korrekt ärendehantering.68 

Efterhand kom problemen med klassificering att överges helt. Samverkan mellan 
myndigheterna var lösningen, inte indelning och rangordning av minnesmärkena. FMK: s 
slutgiltiga betänkande förordade emellertid att monumentvården i dess helhet skulle 
förläggas till riksantikvariens verksamhetssfär. Vid det laget hade idén om att tilldela 
Överintendentsämbetet — som då reorganiserats till Byggnadsstyrelsen — ett totalt 
ansvar för byggnadsvården helt övergetts. Planerna på registrering var då också tillbaka. 

Det första gemensamma mötet mellan FMK och ÖIÄ ägde rum i februari 1914. ÖIÄ 
argumenterade för Curmans linje med en kulturhistorisk avdelning inom 
Överintendentsämbetet. Samarbetet med riksantikvarien skulle formaliseras med stöd av 
en registrering av byggnader i två grupper. Man tänkte sig en kategori som skulle 
innefatta byggnader av större kulturhistoriskt värde, vilket skulle beredas gemensamt 
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mellan myndigheterna. Den andra gruppen skulle tillfalla Överintendentsämbetets 
kulturhistoriska byrå för ensamt ansvar. FMK: s förslag angående en kulturhistorisk 
tjänsteman från Vitterhetsakademien i Ämbetets korridorer, förkastades därmed 
omedelbart från ÖIÄrs sida. Salin och Sandberg reagerade och försvarade 
Vitterhetsakademiens roll i byggnadsvården. Det negativa med två antikvariska 
myndigheter var upp enbart menade man. Allmänheten skulle inte veta säkert vart man 
skulle vända sig och dessutom fanns det ingen garanti att en kulturhistoriskt bildad 
arkitekt skulle förstå det bevarandevärda hos en byggnad i dess helhet, med såväl 

interiörernas delar som själva byggnaden att ta hänsyn till.69 De sakkunniga i de båda 
grupperna var därmed på kollisionskurs och det enda beslut mötet utmynnade i var att 
hålla ett nytt gemensamt möte längre fram. 

FMK: s inställning till Curman vid de nästföljande självständiga mötena lät inte vänta på 
sig. Hans roll som ledamot i båda utredningarna blev nu ytterst bekymmersam. Eftersom 
det var uppenbart att Curman stod bakom argumenten om Överintendentsämbetet som 
bas för en avgörande del av monumentvården, i form av en särskild byrå, blev 
stämningen från FMK:s sida närmast fientlig mot honom. Curman hade i det läget bara 
stöd hos Ernst Hellgren. 

FMK: s fortsatta ståndpunkt formulerades av Sandberg och Salin. Den gick återigen 
ut på en gemensam ärendeberedning mellan de två myndigheterna, där "var och en 
ansvarade för sitt speciella kompetensområde". Monumentvården skulle alltså tillfalla 
Akademien och den praktiskt-arkitektoniska delen Ämbetet. FMK verkade här för att 
skapa en gemensam myndighet för de kulturhistoriska ärendena — ett 
Riksantikvarieämbete.70 I det läget uppstod dock tveksamheter beträffande 
genomförbarheten av en sådan resurskrävande organisationsmodell. Man var emellertid 
tvungen att snabbt fatta ett beslut om den fortsatta linjen — nästa gemensamma möte 
hade satts till maj 1914. Axel Nilsson arbetade inför det fram ett utkast som i många drag 
påminde om Curmans första förslag från 1911. Tanken var att skapa en centralmyndighet 
för den totala kulturminnesvården, en "Centralbyrå för kulturminnesvård". 

Den fortsatta linjen för FMK blev att föra ansvarsområdet för alla registrerade 
kulturhistoriska byggnader till riksantikvarien, utan klassificering. Ärendehanteringen 
skulle delas upp mellan myndigheterna så att Ämbetet tog hand om de praktiskt-
arkitektoniska ärendena och Akademien de kulturhistoriska. De registrerade 
kulturbyggnaderna skulle därför handläggas i gemensam beredning mellan 

myndigheterna.71. 

Vid det andra gemensamma mötet i maj 1914 tycks kompromissviljan ha varit större. 
FMK fick gehör för sina huvudargument. Även Nilssons modellplan för en 
kulturminnes vårdande centralmyndighet tycks ha accepterats. Frågan om dess 
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utformning var av så stor vikt att ÖIÄ lät föra in i protokollet, at t en förutsättning för 
överenskommelsen var, "att vitterhetsakademiens befogenheter för vården av 
byggnadsmonumenten fördes över till ett riksantikvarieämbete."72 

Men samstämmigheten visade sig efter hand vara skenbar. Handlingsplanen kunde 
nämligen tolkas på olika sätt. De sakkunniga från FMK ansåg säkert att talet om en stärkt 
centralmyndighet för kulturminnesvården skulle borga för att deras intressen tillvaratogs. 
ÖIÄ:s sakkunniga kunde å sin sida resonera utifrån den faktiska situationen. Genom att 
ÖIÄ betonade att samarbetet mellan de två myndigheterna förutsatte ett snart 
upprättande av ett Riksantikvarieämbete, så kunde överenskommelsen senare också 
frångås eftersom det efterlysta ämbetet ju inte hade upprättats i Akademien. 

I november 1915 presenterade ÖIÄ sitt slutliga betänkande vilket innehöll ett 
lösningsförslag angående frågan om de båda myndigheternas framtida ansvars- och 
arbetsområden. Som sammanfattning av de förda diskussionerna angav de sakkunniga 
sin tolkning av problemkomplexet: 

Det ligger då nära till hands att tänka sig den ifrågavarande olägenheten [bristen på samar
bete mellan myndigheterna] avhjälpt därigenom, att antingen vitterhets-, historié- och anti
kvitetsakademien och riksantikvarien förses med tekniskt-konstnärligt eller 
överintendentsämbetet med kulturhistoriskt speciel lt utbildade oc h erfarna arbetsk rafter, så 
att byggnadsfrågor av förevarande slag kunna på ett enda håll få en tillfredsställande, allsi
dig och helgjuten behandling. På det senare sättet har också överintendentsämbetet i sin 
skrivelse av den 7 april 1914 i huvudsak tänkt sig saken ordnad. Enligt dess förslag skulle i 
överintendentsämbetet anställas tvenne kulturhistoriskt utbildade tjänste män, vilka hade att 
helt ansvara för de kulturhistoriska intressenas tillgodoseende vid behandlingen av de his
toriska byggnadsmonumenten. Emellertid hava de sakkunniga under de gemensamma över
läggningarna med fornminnesvårdskommittén vunnit enighet med kommittén om den 
ståndpunkten, att en tillfredsställande garanti för en effektiv byggnadsminnesvård kan ska
pas genom ett i lämpliga former ordnat intimt samarbete mellan de tvenne redan bestående 
myndigheterna. 

Den härför nödvändiga omdaningen av statens organ för byggnadsminnesvården synes 
böra gå ut på att utrusta överintendentsämbetet med sådana arkitektoniska krafter, som 
genom särskild utbildning i arkitekturhistorisk vetenskap o ch i restaureringsteknik äro sär
skilt lämpade dels att utöva den rent praktiska byggnadsminnesvården, dels att genom sina 
arkitekturhistoriska insikter förstå och tillgodose de kulturhistoriska synpunkter, som under 
ett samarbete med den kulturhistoriska specialmyndigheten av denna måste komma att läg 
gas på utövandet av ifrågavarande vård.73 

Överintendentsämbetet skulle således få huvudansvaret för landets byggnads-
monumentvård. Detta ville ÖIÄ organisera genom att anställa tjänstemän med dubbel 
kompetens vid den planerade kulturhistoriska byrån. Kompetenskraven för den framtida 
kulturhistoriska byråns chef och biträdande tjänsteman blev därmed stränga. Man 
förutsatte dels genomgången arkitektutbildning vid konsthögskolan och dels minst 
filosofie licentiatstudier i konsthistoria. Detta innebar att knappast några fler i landet än 
Sigurd Curman och Martin Olsson uppfyllde de formella kraven. 
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Vid det gemensamma mötet mellan FMK och ÖIÄ i maj 1914 hade fastslagits att alla 
"byggnader av så stor kulturhistorisk betydelse, att vården av desamma kan anses 

beteckna ett statsintresse, och vilka icke äro att anse såsom ruiner, böra registreras".74 

Vidare hade man fastslagit att ett centralt register skulle upprättas för de byggnader som 
riksantikvarien valde att föreslå till registrering. I slutbetänkandet 1915 tänkte sig 
emellertid de sakkunniga att även här kunna tänja något på den tidigare överenskomna 
ansvarsfördelningen. ÖIÄ ville nu, i avvaktan på FMK:s slutliga betänkande, att ett 
temporärt register för de minnesvärda statliga byggnaderna skulle upprättas inom 

Överintendentsämbetet.75 

Fram till FMK: s slutbetänkande önskade ÖIÄ även att ge den planerade K-byrån 
stora befogenheter. Den skulle inte bara sköta övervakning av byggnadsminnesärenden, 
utan även "o rdna och leda arkitektoniska och arkeologiska undersökningar", om sådana 

befanns nödvändiga i samband med restaureringar.76 Det skulle med andra ord innebära 
en direkt annektering av Vitterhetsakademiens etablerade verksamhetsfält. 

Reaktionen blev av naturliga skäl negativ från FMK: s sida. Vitterhetsakademien tillsatte 
en beredning för ett svar. Den bestod av de ledande tjänstemännen Montelius, Salin och 
Janse, vilka av uppenbara skäl kände sig överkörda och hotade i sin tjänsteroll. Med 
planerna för den nya kulturhistoriska byråns framtida funktioner hade, enligt de tre, 
"konsekvenserna från den mellan de sakkunniga och fornminnesvårdskommittén gjorda 
överenskommelsen så småningom förbleknat under det att reminiscenserna från tidigare 
inom ämbetet utarbetade förslag angående den kulturhistoriska byggnadsvården allt 
tydligare framträtt". Överintendentsämbetet skulle hålla sig till sina traditionella 
tjänsteuppgifter: "Detta organ skall vara behjälpligt vid dessa värdens [de 
kulturhistoriska] räddande, men åtgärders vidtagande måste ankomma på den ansvariga 

kulturhistoriska myndigheten."77 

Också det från ÖIÄ: s sida föreslagna upprättandet av ett tillfälligt register över 
statens kulturhistoriska byggnader, väckte missnöje. Man föreslog en föreskrift som 
garanterade att riksantikvarien och dennes tjänsteorganisation skulle äga den totala 
kulturvårdande befogenheten beträffande profanbyggnaderna, även om dessa ännu inte 

var formellt registrerade.78 Det hela var naturligtvis ett sätt att redan då tillförsäkra 
Akademien och riksantikvarien de antikvariska befogenheterna vid ett kommande 
Riksantikvarieämbete. 

ÖIÄ: s stränga slutbetänkande bottnade dock i slutsatser om den verkliga situationen 
inom minnesvården. Denna situation belystes omedvetet i den nämnda 
svarsberedningens slutplädering från Vitterhetsakademiens representanter. De tre 
framställde ytterligare några synpunkter på den vaga ansvarsfördelningen mellan de 
framtida myndigheterna och avslutade sedan med att peka på en "mindre viktig detalj", 
som ändå var föremål till bekymmer från deras sida: 
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Förhållandet är att Ornäss tugan med alla dess inventarier stå under ämbetets vård . Att byg
gnaden gör det, synes oss riktigt under nuvarande förhållanden, men vården av inventarierna 
är väl närmast en museal uppgift, som väl närmast bör anförtros åt ett museum eller riksan
tikvarien såsom chef för statens historiska museum.79 

Detta besvär uttryckte tydligt det dåtida läget inom den centrala fornminnesvården. Inte 
ens vården av ett så centralt nationalmonument som Ornässtugan tillhörde 
Vitterhetsakademiens ansvar. Att man dessutom från Akademiens sida inte såg några 
problem i att vården av själva byggnaden "under nuvarande förhållanden" tilldelades 
Överintendentsämbetet, avslöjade också en hel del om den minnesvårdande 
centralmyndighetens begränsade resurser "ute på fält".80 

Som närliggande exempel till problemen med byggnadsvårdsfrågorna kan 
Akademiens årliga anslag för undersökningar av fornlämningar också nämnas. Detta 
verkar under hela tiotalet i stort sett ha varit oförändrat. Inte sällan tog insatser för ett 
eller ett par monument, hela den tilldelade årsbudgeten. År 1910 uppgick det specifika 
anslaget till 6 000 kronor, vilket då för övrigt överskreds med nära 2 000 kronor eftersom 
man då påbörjat utgrävningen av träskboplatsen i Dags mosse vid Alvastra.81 Även 
Akademiens regionala "byggnadsvård" vilade till stor del i händerna på lekmän — de 
tidigare nämnda riksantikvariens ombud i orterna. Med detta i åtanke var 
Överintendentsämbetets önskan att överta en stor del av byggnadsvårdsarbetet knappast 
förvånande. Akademien hade inte de resurser en landstäckande byggnadsvård krävde. 

Vitterhetsakademien tillstyrkte emellertid sina tre tjänstemäns uttalande. Man 
inskärpte också en önskan att den kulturvårdande myndigheten skulle tilldelas inflytande 
vid upprättande av framtida stadsplaner vilka berörde äldre, kulturhistoriskt intressanta, 
stadsmiljöer. Eftersom ett Riksantikvarieämbete ännu inte hade upprättats ville man ändå 
se att riksantikvarien själv representerade detta "kulturvårdande organ". Om sistnämnda 
befogenhet skulle godkännas — vilket på så vis garanterade det uppgjorda samarbetet 
mellan myndigheterna — tills tyrkte dock Akademien det föreslagna tillfälliga registret 

hos Överintendentsämbetet.82 

Byggnadsstyrelsen bildas 

I propositionen angående Överintendentsämbetets omorganisation 1917 gick 
departementschefens resonemang huvudsakligen i linje med ÖIÄ:s betänkande från 

1915.83 Argumenten var i korthet dessa: Huvudansvaret för den praktiska byggnads
vården skulle vila på Överintendentsämbetet, men ett undantag skulle göras gällande de 
döda byggnaderna: ruiner, ödekyrkor och dylikt. Dessa skulle betraktas som renodlade 
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fornminnen och därmed endast vara i behov av konserverande åtgärder.84 Det var alltså i 
huvudsak det sistnämnda området av monumentvården som skulle tillfalla 
Vitterhetsakademien och riksantikvarien i den framtida organisationen. 

Ett "intimt samarbete" mellan de två myndigheterna var dock önskvärt; detta för att 
tillvarata den allmänna kulturhistoriska sakkunskap som fanns inom Akademien. 
Samarbetet skulle underlättas om Akademien "såsom fornminnesvårdskommittén lär 
komma att föreslå, omorganiseras i syfte att från akademien till ett ombildat 
riksantikvarieämbete överflytta de löpande ärendena".85 

Fram till förverkligandet av detta önskade man ge den planerade kulturhistoriska 
byrån stora befogenheter i den praktiska byggnadsvården. Departementschefen delade 
således ÖIÄ:s uppfattning att den temporära lösningen skulle vara önskvärd, inte minst 

med tanke på att behovet av en organiserad byggnadsvård accentuerades allt tydligare.86 

Vad beträffar Vitterhetsakademiens protester angående överenskommelsen från maj 
1914, så höll departementschefen alltså med ÖLÄ i deras nya tolkning: 

Den av akademien uttalade uppfattningen torde emellertid näppeligen finna tillräckligt stöd i 
överenskommelsens ordalag, då denna säger, att överintendentsämbetet särs kilt, således ej 
uteslutande, har att ansvara för tillgodoseendet av de praktiskt-arkitektoniska synpunkterna. 
Akademiens mening förefaller mig för övrigt innebära ett avsteg från utvecklin gen hittills. 
Fornminnesvården i allmänhet har visserli gen varit förlagd till akademien och riksantik
varien, men vad särskilt fryggwöds minnesvården beträffar har dess tyngdpunkt otvivelaktigt 
legat hos överintendentsämbetet, även om ämbetet därvid erhållit synnerligen värdefullt 
biträde från vitterhetsakademien och riksantikvarien.87 

Vad som gällde för framtiden var inte att en gång för alla fastslå gränserna mellan 
myndigheternas verksamhetsområden, utan att fastställa principerna för det fortsatta 
samarbetet. När organisationsfrågan väl var bemästrad, skulle uppdelningen och 
samarbetet lösas naturligt. Med inrättandet av Byggnadsstyrelsen och den 
kulturhistoriska byrån skulle åtminstone byggnadsminnesfrågorna motsvaras av en 
ansvarig myndighet som ägde resurser att agera. Denna byggnadsstyrelse realiserades 
också år 1918 och bland dess byråer upprättades även den kulturhistoriska, K-byrån, där 
Sigurd Curman tilldelades chefskapet. 

Samarbetet mellan myndigheterna kom därefter till stor del att vara informellt grundat i 
den stadfästa organisationen. Som byggnadsråd strävade Curman vidare i arbetet att 
bredda minnesvården utöver de statligt ägda monumenten. En central händelse i detta 
blev fastställandet av ny byggnadsminnesförordning år 1920 (med ändringar 1921). Det 
är inte fel att påstå att den moderna byggnadsminnesvården har sitt juridiska ursprung i 
denna förordning, och det var även Curman som stod bakom de kulturminnesvårdande 
formuleringarna i den. Med detta fick också K-byrån fastare instruktioner och 

befogenheter.88 
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Från Kungl. Byggnadsstyrelsens sessionssal år 1922. Från vän ster Stadsplanebyråns chef Fredrik Lill-
jekvist, generaldirektören Carl Möller, Byggnadsbyråns chef 1.G. Clason och den Kulturhistoriska byråns 
chef Sigurd Curman. Clason avgick vid 67 års ålder från sin be fattning, vid samma tid som Curman blev 
riksantikvarie, år 1923. Bilden kraftigt beskuren. Foto: ATA, SCA. 

Byggnadsminnesförordningen innehöll bestämmelser om att kulturhistoriskt märkliga 
byggnader i offentlig ägo (alltså ej privata) sku lle kunna byggnadsminnesmärkas och 
uppföras på en särskild förteckning. Bevarandekriterierna omfattade såväl 
kulturhistoriska som estetiska och arkitektoniska värden. Skyddet för kyrkobyggnader 
utvidgades samtidigt till att omfatta samtliga kyrkor som tillhörde Svenska kyrkan, vilket 
innebar att denna kategori byggnader i det närmaste var helt fredade; undantaget var 
dock fortfarande vissa lösa kyrkoföremål, vilket vi återkommer till i nästa kapitel. Med 

förordningen kom även samarbetet mellan de två myndigheterna att stadfästas.89 Hur 
samarbetet egentligen skulle organiseras framgick dock inte. Detta ansågs uppenbart som 
en angelägenhet vilken kunde ordnas medelst praxis mellan myndigheterna. 
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FMK slutför sitt uppdrag 

I FMK fortsatte man med utredningsarbetet. I slutpläderingen till Konungen år 1921 
framhölls att: "kommittén under sina överläggningar under åren 1913-1918 icke 
definitivt [tog] ställning till frågan om själva organisationen av minnesvården, men 
slutförde däremot under nämnda tid, under Salins ordförandeskap, i allt väsentligt arbetet 
med de förslag till minnesvårdslagstiftning, som ingå i föreliggande betänkande".90 Med 
andra ord hade man först efter det att ÖIÄ:s arbete var klart, kunnat koncentrera 
utredningen på de övergripande lagstiftnings- och organisationsplanerna. 

Då FMK: s sakkunniga hade skilts åt i mars 1915 hade inte någon enighet i 
utredningens huvudpunkter kunnat uppnås. Från den 1 december 1915 till den 28 maj 
1916 sammanträdde därför Salin, Curman och Sandberg, jämte sekreteraren Johnsson, i 
en subkommitté. Den försökte främst åstadkomma ett enhetligt förslag till lagstiftning, 
men kom också att lägga fram ett förslag till organisation av den minnesvårdande 

centralmyndigheten.91 Efter det att FMK sammanträtt i frågorna, fortsatte sedan 
subkommittén med Salin, Curman och Gierta (som nu ersatte Sandberg, vilken 
entledigats på grund av sjukdom). Deras arbete mellan augusti 1917 och maj 1918 
resulterade i att betänkandets historik, lagdel samt motivering utarbetades, för att sedan 
behandlas i FMK fram till 1920.92 Under året 1920 färdigställdes betänkandets del 
angående organisationslösningarna. 

I det färdiga betänkandet från 1921 var Vitterhetsakademiens antikvariska positioner 
återigen framskjutna. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna förhandlades med 
andra ord tillbaka i riktning mot Vitterhetsakademiens tidiga linje. Då byggnadsrådet 
Curman fortfarande var sakkunnig i FMK, sågs detta uppenbarligen inte som ett problem 
i Byggnadsstyrelsen. Direktiven hade ju också varit att det antikvariska ansvaret skulle 

föras över till ett Riksantikvarieämbete, så snart ett sådant organiserades.93 Det förslag 
som presenterades i SOU 1922 bar därför stark prägel av Curmans tidigare idéer och 
organisationsplaner. Den springande punkten var nu upprättandet av ett fristående 
Riksantikvarieämbete med en starkare antikvarisk kompetens och organisationsstruktur. 
Till det skulle även en regional organisation med så kallade landsantikvarier och 
ansvarsmuseer upprättas för att garantera en landstäckande kulturminnesvård.94 Därmed 
kom den närmare 70-åriga debatten om det regionala kontra det centrala, att utgöra basen 
för betänkandets planer angående den yttre fornminnes vården. Den nya 
landsantikvarieorganisationen skulle vara fristående och som man formulerade det, 
"utgöra ett band av mera fast natur mellan centralmyndigheten och de olika 
landsdelarna".95 Om detta kunde förverkligas skulle den splittrade byggnadsvården och 
den då löst organiserade dubbla organisationen med "arkitekter utom stat" och 
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"riksantikvariens ombud i orterna", ges ett betydligt stabilare fundament. Men som redan 
påpekats kom de omedelbara resultaten att dröja. 

Slutbetänkandet dömde ut både den tidigare minnesvården och den arbetsordning som 
upprättats under 1910-talet: 

De allmännast påklagade bristerna uti den hittillsvarande statliga minnesvården torde, [.. .], 
vara å ena sidan den tidsdräkt, ett ärendes behandling hos myndigheterna vållat, och å andra 
sidan bristande effektivitet i övervakandet av minnesmärkena och otillfredsställande resultat 
vid deras vård. Detta ber or dels på otillräckliga arbetskrafter hos vederbörande myndigheter 
samt dels på formerna för ärendenas behandling o ch avgörande, d els ock slutl igen på bris
tande kompetens hos dem, som satts att handhava själva det praktiska utförandet av my n
digheternas beslut eller verkställa de praktiska undersökningar, som skola ligga till grund för 
samma beslut.96 

För att slutligen lösa missförhållandena inom den centrala minnesvården föreslog FMK 
att man skulle upprätta en fristående centralmyndighet — det omdebatterade 
Riksantikvarieämbetet — "hos vilken de olika grenarna av minnesvården kunna förenas 
och som bör vara organiserad efter vedertagna administrativa principer för att kunna 
effektivt omhänderhava det område av statsförvaltningen, som betecknas av minnes

vården i dess utvidgade gestalt".97 Med det frångick man tanken på Byggnadsstyrelsen 
som centrum för landets byggnadsminnesvård. Nu skulle i stället ett Riksantikvarie
ämbete upprättas, dit allmänheten direkt skulle sända in sina ansökningar vad gällde 

byggnadsminnesärenden.98 

Den svårlösta klassificerings- och registreringsfrågan hade nu i visst avseende 
kommit tillbaka efter det att Salin hade trätt tillbaka och Wijk tagit över 
ordförandeskapet för FMK. I betänkandet föreslogs en registrering enligt ett fyrdelat 
register: dels fasta och dels lösa kyrkliga minnesmärken, samt fasta och lösa 
minnesmärken av profan natur. Som åldersgräns för att registrera ett minnesmärke sattes 
50 år, samt att "det icke vore ett verk av en levande person". Både kulturhistoriska och 
konstnärliga aspekter skulle tas i beaktande. Privatägda minnesmärken måste dock vara 
av "synnerligen stort kulturhistoriskt värde" för att registreras. Den flytande definitionen 
förutsatte en individuell bedömning i varje fall, och såg även till att ge central
myndighetens expertis en avgörande roll i bevarandefrågor. Därmed hade man 
presenterat ett vittgående förslag till en lösning på problemen angående bevarande av 
fasta och lösa minnesmärken utanför den traditionella lagförordningen 99 

Vidden av förslaget inser man då registreringen, för att kunna förverkligas, krävde en 
landsomfattande inventering av landets totala fornlämningsbestånd. Detta sågs i början 
av 1920-talet som en orealistisk önskan. Betänkandet lämnades också, återigen, utan 
vidare beslut från riksdagen. Men viktigt är att Sigurd Curman ändå, med hjälp av bidrag 
från diverse håll och i begränsad skala, inledde den landsomspännande fornminnes
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inventeringen direkt efter övertagandet av riksantikvariestolen. Det är uppenbart att hela 
Curmans riksantikvarieperiod besjälades av idéerna från FMK. Curman anpassade så 
snart som möjligt centralmyndighetens arbetsrutiner så att det kommande 
Riksantikvarieämbetet skulle ha en naturlig del i forn- och byggnadsminnesvården för 
att, när tiden var mogen, endast reorganiseras till statligt sanktionerad form av en redan 
etablerad praxis. Såtillvida är det ofta anförda haveriet av FMK:s betänkande endast 
skenbar. 

De formella riksdagsbesluten angående verksamhetens utvidgning på "bredden och 
djupet", kom alltså att dröja. Betänkandet, som inlämnats den 28 april 1921, fick en 
något sn öplig hantering i riksdagen. Förslagen i SOU 1922 avfärdades helt frankt utan 
någon utskottsbehandling eller vidare kommentarer. Sigurd Curman angav själv några år 
senare en mycket rimlig förklaring till detta: 

Förutsättningen för såväl lagförslagets som organisationsförslagets genomförande var emel
lertid en väsentlig ökning av de fornminnesvårdande myndigh eternas tjänstemannastab samt 
ett direkt statligt understödjande av ett större antal provinsmusee r. Förslagets slutliga utar
betande hade försiggått under den tid av kraftig expan sion för de statliga organisationerna, 
vilken följde omedelbart efter världskrigets slut i samband med den stora högkonjunkturen . 
Och det är mot denna bakgrund detsamma måste betraktas. Vid den tidpunkt, då betänkandet 
framlades färdigtryckt, hade emellertid redan det stora bakslaget kommit och Geddesyxan 
böljat slipas. De närmast följande åren karakteriserades ju av mycket hårt pressade statsfi
nanser o ch starka nedskärningar inom de redan bestående statsämbetsverken, allt förhål
landen, vilka omöjliggjorde vaije tanke på ett omedelbart genomförande av så omfattande 
förslag, som det av kommittén framlagda.100 

Utredningen var ändå inte förgäves. När Curman året efter betänkandet blev 
riksantikvarie hade han erfarenhet från åratal av praktiskt deltagande i 
beredningsgrupperna. Han var bekant med argumenten för och emot en skärpt 
centralorganisation — och hade uppenbarligen sin uppfattning klar vad gällde de 
viktigaste frågorna. Ritningarna var klara, det var nu bygget skulle resas. Som vanligt 
fick dock vägen gå via provisoriska lösningar. 

När Curman accepterade riksantikvarietjänsten år 1923 var han besluten att befria 
riksantikvarien från det alltför tidskrävande arbetet som chef för Historiska museet. Med 
en ny centralmyndighet hos "vilken de olika grenarna av minnesvården kunna förenas" 
och med en starkare organisatoriskt anknuten riksantikvarie, kunde den nya 
kulturminnesvården utvecklas i de banor som Curman önskade. Vi kommer i det följande 
att ta del av hur Curman, genom att upprätta informella avdelningar för forn- respektive 
byggnadsminnesvård inom Akademiens ramar, frilade administrativa krafter vilket 
efterhand gjorde det möjligt att organisera en landstäckande kulturminnesvård. Samtidigt 
tilldelades avdelningsföreståndarna vid Historiska museet utökade ansvarsposter, för att 
lösa den välkända problematiken med riksantikvariens dubbla ämbetsuppdrag. Och 
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arbetslokalerna omdisponerades, i avvaktan på att det nya Historiska museet skulle 
förverkligas. 
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6. Ämbetsverket i centrum 
OMORGANISERINGAR, KONFLIKTER 

OCH FORTSATTA UTREDNINGAR 

Det var Isak Gustaf Clason som inspirerade den unge Curman att satsa på en 
kulturhistoriskt inriktad arkitektutbildning. Likaledes var det en Clason — nu dock 
Samuel (Sam) Clason — som i egenskap av ecklesiastikminister kom att fråga Sigurd 
Curman om han ville bli riksantikvarie. Frågan ställdes på tågperrongen i Värnhem, i 
anknytning till invigningen av Värnhems nyrestaur erade kyrka.1 Curman fick en dags 
betänketid. Den 11 maj 1923 lämnades följande telegram till statsrådet Clason: "Under 
bestämda förutsättningen, att regeringen och akademiens förvaltningsutskott äro villiga 
lämna sitt stöd för riksantikvariens successiva skiljande från akademiens sekretariat och 
från det direkta chefskapet för historiska museet samt äro villiga att kraftigt understödja 
det omedelbara krafvet på en administrativt skolad sekreterare åt riksantikvarieämbetet, 

mottager jag ämbetet, om Konungen kallar."2 

Uppenbarligen kom Curman att åtnjuta det politiska stöd han hade ställt som villkor; 
vid de fortsättningsvis regelbundet återkommande äskanden om extra anslag fanns alltid 
ett solitt erkännande från departementschefen och merparten av det politiska lägret om 
det befogade i önskemålen. Som vi skall se kom dock efterkrigsdepressionen att 
begränsa anslagens storlek. De extra anslag som beviljades permanentades dock 
omgående av Curman och Akademien som en form av "ordinarie" extra anslag; därför 
kom också anslagen att gradvis höjas från budgetår till budgetår. Under en tid av cirka 
femton år förändrades Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet från ett tämligen 
exklusivt och — i allmänhetens ögon — samhällsfrånvänt äm betsverk, till ett kultur
minnesvårdande organ med bred förankring i det allmänna föreningslivet och 
folkupplysningen. Denna process böljade som vi sett inte 1923 utan långt tidigare, men 
det året kan ändå ses som en vändpunkt. 

Sverker Janson har gett en träffande beskrivning av den situation Sigurd Curman 
hamnade i då han tillträdde sitt ämbete : 

Det var en säregen institution Curman kom till. Den hade hyst lysande forskare som Bror 
Emil Hildebrand, Hans Hildebrand, Oscar Montelius och Bernhard Sahlin. Nu var den 

123 



Fädernesland och framtidsland 

föråldrad och trött. Den kallades "Kaos" och var det väl också i viss mån. Huvudman var Vit
terhetsakademien, en sluten akademisk institution. De många fornminnes- och hembygds
föreningarna och de växande museerna ute i landet var starkt kritiska till Akademien med sitt 
Historiska museum som håvade in fynd och föremål utan egentlig egen insats. Museet var ett 
slags filial till Akademien där man bedrev en självvald forskning.3 

Det var verkligen en säregen institution Curman accepterat chefskapet för, med en 
formell början den 16 maj 1923. De ledande männen inom Vitterhetsakademien och 
Historiska museet såg sig själva som fornforskare — flera av dem var också 
internationellt uppmärksammade — först i andra hand kom de minnesvårdande 
uppgifterna. Där fanns amanuenser och antikvarier som Otto Janse (tf. riksantikvarie 
under B. Salins sjukfrånvaro från 1917), Ture Arne, Otto Frödin och Gustaf Hallström: 
alla män som var vana att själva sätta sin prägel på dagordningen. Statens historiska 
museum fungerade i praktiken som en filial för deras egen verksamhet; en exklusiv lokal 
där nationens bestånd av fornfynd samlats för deras respektive forskningsområden. För 
en museal instans var Historiska museets koncentration av fornföremål unik — även sett 
ur internationell synvinkel. Intentioner fanns också från tjänstemännens sida att delge det 
svenska folket forskningsresultaten i populära skrifter och utställningar. Men 
forskningsarbetet och artikelskrivandet tog därmed mycket av deras arbetstid — ibland 
för mycket ansåg Curman.4 

De föremålsmagasin Statens historiska museum förfogade över, förtjänade vid 

Curmans tillträde verkligen öknamnet "Kaos".5 Speciellt vad gällde det så kallade 
järnåldersmagasinet var situationen alarmerande. Historiska museet, med ämbetslokaler 
och magasin, var vid den tiden inhyst i Nationalmuseums bottenvåning och källare. 
Cigarrlådor med obehandlade och ej konserverade fornsaker stod där i travar på 
varandra. Det krävdes ingen expert för att inse vad detta innebar för fornfyndens tillstånd 
— bortsett från det faktum att de okatalogiserade och obehandlade fynden därmed också 
var mer eller mindre oanvändbara för forskningen. Exempelvis hade merparten av 
gravfynden från Hjalmar Stolpes grävningar på Björkö från tidigt 1870-tal, efter nära 
femtio år, fortfarande inte konserverats eller katalogiserats.6 Andra stora poster i samma 
kondition var fyndmaterialet från stenåldersgrävningarna vid Aloppe och Alvastra, samt 
de medeltida fynden från slaget vid Visby. Det var med andra ord inte utan fog som 
representanterna för de regionala museerna och föreningarna protesterade mot Historiska 
museets fyndmonopol. Motiveringen att lösa in fynd till statens museum hade från den 
centrala sidan alltid varit att de regionala intressenterna inte hade resurser, eller 
tillräcklig kompetens, för att rätt ta tillvara fynden. Med tanke på den dåvarande 
situationen i Historiska museets egna föremålsmagasin klingade den motiveringen något 

sprucken i tonen.7 
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Sigurd Curmans omedelbara, och i förlängningen viktigaste, uppgifter blev att ordna 
lokalerna och i samband med det även effektivisera tjänsterutinerna. Historiska museets 
och Vitterhetsakademiens vid det laget klassiska lokalproblem var i själva verket 
nyckelfrågan inför organiserandet av en centralt reglerad och rikstäckande 
kulturminnesvård. Utan adekvata tjänstelokaler kunde ingen effektiv ärendehantering 
organiseras och utan ett representativt Statens historiska museum kunde knappast 
visionen om en decentraliserad — men mot Akademien lojal — organisation 
åstadkommas. 

Statens historiska museums järnåldersmagasin vid Sigurd Curman tillträde år 1923. Tillsynes var 
benämningen "Kaos" inte långsökt. Foto: ATA, SCA. 
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Vid tiden för Curmans tillträde hade efterkrigsdepressionen redan gett återverkningar på 
verksamheten på Historiska museet. I en skrivelse från ecklesiastikdepartementet till 
Akademien hade det efterlysts en utredning om en begränsning i arbetsuppgifterna samt 
en minskning av personalen. Akademien svarade att något sådant inte kunde komma i 
fråga; det enda man kunde tänkas inskränka var Historiska museets öppethållande för 
allmänheten.8 Curman lät sig inte heller hejdas av lågkonjunkturen utan sökte genast 
extra personal för administrativa uppgifter; i samma anda enrollerade han också 
Akademien för ett förslag om provisorisk utökning av Historiska museets lokaler.9 

Äskandena fick stöd och uppryckningen kunde ta sin början. 

Att det satt en ny kapten vid rodret inom Akademin blev omgående kännbart för 
antikvarierna.10 Inte minst visade sig detta genom de 20 till 30 sidor långa inlagor som 
Curman sammanställde inför vaije tillfälle Akademin skulle begära anslag. Curman hade 
när han tillträdde genast satt igång en inre inventering angående situationen på Historiska 
museet. Resultatet blev en förödande lägesbeskrivning av verkligt kaos; ingen enskild 
utpekades, problemen redovisades enbart sakligt, men många kände sig säkert pressade 
av sammanställningen.11 

I protokollet för 1924 exemplifierade Curman i detalj hur läget förhöll sig och vad 

som borde göras.12 Situationen i föremålsmagasinen är redan bekant för oss, men även 
vad gällde skådesamlingarna var läget ohållbart. De flesta montrarna saknade 
larmanordningar och behövde förstärkas samt belysas (somliga stod uppenbarligen i 
närmast becksvarta hörn i museet). Utställningspedagogiken riktade sig uteslutande till 
experter eller redan kunniga. Den utställningsyta inom myntkabinettet som var 
tillgänglig för allmänheten hade krympt från femton kvadratmeter till fyra på grund av 
att resterande yta gjorts om till en studiesamling för forskning. Uppvärmningen skedde 
delvis med kakelugnar, vilket gav ojämn värmefördelning och därmed olämplig miljö för 
fornföremålen. 

Personal- och forskningsutrymmena led av andra brister. Som studierum för tillfällig 
forskning i Akademiens arkiv, bibliotek och samlingar användes ett expeditionsrum 
utanför riksantikvariens tjänsterum. I detta expeditionsrum hade även tre kvinnliga 
tjänstemän sina arbetsplatser. I kapphallen trängdes två vaktmästare samt en telefonvakt. 
Konserveringsavdelningen, som var lokaliserad till källaren och bestod av fem rum vilka 
eldades med en värmekamin, saknade helt möjligheter att konservera bronsföremål. Vad 
gällde konserveringsmöjligheterna för trä,- läder- och bärnstensföremål saknades också 
adekvat utrustning — även om dessa föremål till nöds ändå konserverades. 
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Curmans slutsats blev att den "inre foraminnesvården" i form av Historiska museet 
och dess personal, var i akut behov av ökad rekrytering och vidgade arbetsutrymmen. I 
spetsfundigt retorisk stil skrev Curman att: "Akademiens hittillsvarande personal
organisation synes vara så gott som helt och hållet avpassad för den museums
verksamhet, som åligger Akademien." Hade Vitterhetsakademien endast haft ansvaret 
för denna inre förvaltning, skulle alltså situationen egentligen inte ha varit akut utan fullt 
tillfredsställande, men då skulle Akademien helt tvingas överge den "yttre 
minnesvården" ! 
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Utställningspedagogik enligt fomforskningens typologiskt metodologiska kronologisering. Historiska 
museets bronsålderssal år 1926, före omordningen. Notera den totala frånvaron av hänvisande beskrivnin
gar eller lappar. Utställningspedagogiken riktas endast till de redan insatta i om rådet. Foto: ATA, H. Faith-
Ell. 
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Vad gällde denna yttre vård — alltså den egentliga kulturminnesvården — hade 
Akademien att disponera ett årligt statsanslag om 7 000 kronor, vilket skulle täcka resor, 
transporter och övernattningar samt vård av fasta fornlämningar. Anslaget åts i realiteten 
upp av Akademiens egna inre expenser (telefon, belysning, frakter och resor etc.).13 

Riksantikvarien och hans personal hade med andra ord inga pengar alls att förbruka för 
kulturminnesvård. De verksamhetspengar som ändå fanns bestod i fonderade bidrag samt 
hjälp från kommuner, landsting och enskilda föreningar eller individer. Curman 
påpekade att han som riksantikvarie var helt beroende av "utomstående intresserade 
personer" som utförde kontroll och inventering. Dessa personer var fortfarande vid 1920-
talets inledning oftast lekmän, men även detta skulle komma att ändras allteftersom 
kraven på kompetens stegrades. En majoritet av de kontrollerande personerna, de så 
kallade "riksantikvariens ombud i orterna", hade dock i huvudsak en patrullerande 
funktion. Vi återkommer till detta i kapitlet om inventeringarna. 

För de föregående riksantikvarierna hade begränsningarna för den yttre 
fornminnesvården upplevts som bekymmersamma, men knappast som akuta. Deras 
forskning hade inte vänt sig till den breda allmänheten, utan ti ll de bildade och bättre 
bemedlade — folk som över huvud taget hade fritid, vilken exempelvis kunde fyllas med 
kulturhistoriska studier och museibesök. Under 1920- och 1930-talen ändrades den 
bilden radikalt. Folkhemmet började förverkligas och där skulle arbetaren helst använda 
sin nyvunna fritid till förkovran.14 

Sigurd Curmans målsättning var inte enbart att ägna sig åt forskning och museala 
sysslor utan att bredda fornminnesvården till en landsomspännande kulturminnesvård. 
Denna ambition tog han med sig från ämbetstiden i Byggnadsstyrelsen. Det är också 
uppenbart att flera av de byggnadsvårdsärenden som tidigare skulle ha hamnat i 
Byggnadsstyrelsens K-byrå, nu remitterades till riksantikvarien och dennes tjänstemän.15 

Ärendemängden ökade därvid rejält. 
Curmans statistik16 över Akademiens inkommande forn- och byggnadsminnes-

ärenden talade redan 1924 sitt tydliga språk: 

Ärenden rörande vård av Ärenden rörande vård av 
fornminnen och dyl. byggnadsminnen och dyl. 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

801 
ca 900 

410 
436 
360 

ca 150 
ca 200 
265 
202 
293 
512 
781 
ca 1000 
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Antalet utgående skrivelser från Akademien och riksantikvarien hade också ökat från 
totalt 741 år 1910 till cirka 2 000 år 1924 och trenden var stigande. Den administrativa 
personalen gick på knäna. Endast ett biträde (fil. kand. Sven Erlandsson) hade tillkommit 
1922, vilket naturligtvis inte räckte till. Curman hade därför avsatt två personer som 
"uteslutande fått ägna sig åt beredande och föredragning av respektive fornminnes- och 

byggnadsärenden".17 Inte heller detta skulle förslå i längden; Curman önskade anställa 
ytterligare två tjänstemän för kansliarbeten. 

Slutsatsen var alltså att extra anslag behövde skjutas till — enbart uppackningen och 
konserveringen av de magasinerade fornfynden skulle kräva tre extra biträden, samt 
ytterligare ett kvinnligt sådant "för signering och dylikt". Akademien beslutade (som 
förväntat) enligt Curmans framställan och begärde för budgetåret 1926-27 totalt 320 770 
kronor, vilket innebar en ökning med drygt 50% utöver det ordinarie anslaget om 207 
170 kronor. Riksdagens beslut blev inte fullt så radikalt, med en genomsnittlig 20-25%-
ig ökning av anslagsposterna. Somliga av dem fördubblades dock. 

Som exempel kan anges att Akademien, enligt Curmans plan, hade sökt 30 000 
kronor — utöver de ordinarie 5 000 — i extra anslag för akut vård av byggnadsminnen 
och övriga fasta lämningar. Akademiens tilldelning blev 8 000 kronor extra; med 
motivering från ecklesiastikministern att den äskade extra summan visserligen var 
synnerligen befogad, men att det pressade ekonomiska läget i landet inte medgav ett 
högre belopp.18 Akademien fick även ett extra expensanslag för transporter, 
övernattningar och dylikt, vilket innebar att det ordinarie anslaget för landets 
fornminnesvård nu kunde börja utnyttjas som det var tänkt. 1 1925 års riksdag tilldelades 
också Akademien, på ursprunglig inrådan av Curman, ett årligt anslag om 10 000 kronor 
för "extra fornminnesvård", vilket innebar att man fick möjlighet att anställa en 
antikvarie (K.A. Gustawsson) som på heltid kunde ägna sig åt inventering och 

landskapsvård i anslutning till fornminnesområden.19 Vi återkommer även till detta i 
nästkommande kapitel. 

Med tilldelning av extra anslag och en välvillig inställning från riksdagen kunde 
uppacknings- och konserveringsarbetena bedrivas i större utsträckning från budgetåret 
1925-26. Curman önskade dock ytterligare anslag för att rädda de sönderfallande 

artefakterna.20 Från 1925 började också Akademiens lokaler i Nationalmuseibyggnaden 
att byggas om för att bättre fungera som tjänstelokaler. Till denna förbättring hörde en 
utvidgning av Antikvariskt-topografiska arkivet, samt "förbättrade och utökade lokaler 
för studiemagasinen". Begreppet studiemagasin hängde samman med Curmans indelning 
av museisamlingar i tre kategorier: skådesamlingar, studiesamlingar och 
magasins samlingar. De nna indelning kan i sin tur sammanföras med Curmans syn på 
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museernas funktion som institutioner för forskning och folkbildning. Allt detta kräver 
dock en egen presentation. 

Historiska museets byggnad och utställningar 
Sigurd Curman skrev 1933 en artikel i Byggmästaren som formellt behandlade frågan 
om museibyggnader och deras arkitektoniska planlösningar, men även kom att innehålla 
uppfordrande visioner om de framtida museernas (inte minst de regionala) 
samhällsfunktioner: 

Ett museum skall genom systematiska undersökningar och insamlingar söka lösa vissa 
bestämda problem, det skall genom föreläsningar och demonstrationer o. dyl. göra sina sam
lingar förståeliga för den stora allmänheten, särskilt för skolungdomen. Det skall genom spe
cialutställningar lämna tillfälle till studier för de intresserade. Då först blir ett museum vad 
det kan och bör vara, en levande institution, som på ett effektivt sätt främjar kunskapen om 
och förståelsen för sitt verksamhetsområde.21 

Curmans artikel blev i kraft av hans auktoritet normerande för hur de nya länsmuseerna 

skulle byggas och skötas.22 De idéer och synpunkter som han då presenterade var, i 
vanlig ordning, varken originella eller nya, men de var i sammanhanget ovanligt tydligt 
formulerade och ingick i den större vision Curman hade för framtidens museisverige. 
När det gällde de kulturhistoriska museerna anslöt sig Curman till en förment "allmänt 
enig" indelning av museisamlingarna enligt modellen skåde-, studie- och 
magasinssamlingar. (Konstmuseerna hade varit under debatt sedan 1910-talet och dessa 
undvek Curman medvetet att kommentera.23) Grunden för denna indelning härledde 
Curman från Salins program för nyanläggande av Historiska museet, vilket upprättats 

redan 1913.24 Salins program hade efterhand reviderats. Och i och med att nybyggnaden 
av Historiska museet kom att dröja hade detta resulterat i ett nytt program 1922. Även 
denna plan hade visat sig behöva korrektioner, vilket i huvudsak berodde på två faktorer: 
Salin hade vid slutet av tiotalet ingen möjlighet att överblicka Historiska museets 
verkliga föremålsbestånd, då det mesta låg nedpackat och okatalogiserat. För det andra 
hade även behoven hos den yttre fornminnesvården ökat radikalt under 1920-talet, vilket 
i sin tur hade inneburit en större kader av personal samt ökade behov av 
personalutrymmen. 

Den pedagogiska vinsten med indelningen av samlingarna i tre nivåer var främst 
syftet att hos allmänheten skapa en förståelse för det kulturhistoriska arbetet. Genom att 
tillämpa en fallande grad av organisering och tillrättaläggning — från skådesamlingens 
starka grad av medvetet urval till magasinssamlingens oordnade materialanhopning — 
skulle besökaren kunna gå från den ordinarie utställningen til l s tudiesamlingen, för att 
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där se den metodologiska bakgrunden till de kulturhistoriska teorierna. 
Utställningspedagogiken böljade experimentellt att tillämpas redan hösten 1926 av 
dåvarande amanuensen vid Historiska museet och sedermera professorn i jämförande 
fornkunskap i Uppsala, Sune Lindqvist.25 På grund av att lokalerna för Historiska museet 
i Nationalmuseum byggdes om, hade Lindqvist fått uppgiften att omgestalta hela den 

gamla sten- och bronsålders salen samt stora delar av järnåldersavdelningen.26 Eftersom 
resurserna var begränsade användes de gamla utställningsmontrarna, vilka dock 
bekläddes med nya tyger och kraftigt rensades från den tidigare landskapsorienterade 
och föremålsbelamrade uppställningen. Föga förvånande, med tanke på Lindqvists 
forskningsprofil, fick materialet från Vendelgravarna och fynden från kungshögarna vid 

Gamla Uppsala framträdande positioner i järnåldersgalleriet.27 Estetiska synpunkter 
kring förevisandet av föremål blev viktiga för uppställningen: att ge fornföremålen luft 
och utrymme ingick i ett utpräglat objektspråk som nu inte bara skulle förmedla 
fornvetenskapliga fakta utan även estetiska, normativa och nationella värderingar. 
Samtidigt började även instruktiva texter och kartor att nyttjas som komplement till den 
visuella informationen från fornföremålen. Fler innovationer, som rekonstruktioner av 
gravarnas hjälmar och sköldar, ställdes också ut som komplement till de autentiska 
föremålen.28 På så vis försökte man i en första fas implementerà tidens samhällspolitiska 
visioner om en höjd folklig allmänbildning. 

Paradoxalt nog undveks emellertid seriösa ansatser till kulturhistorisk tolkning i de 
nya uppställningarna. Föremålen behandlades i första hand som samlingsobjekt och 
argument i en helt igenom faktabaserad analys av forntiden. En kronologisk-typologisk 
avdelning anlades, liksom även en monter för föremål av "tekniskt" intresse. 
Landhöjningsteorierna blev på ett annat ställe utgångspunkten för redovisandet av 
fynd.29 Men den forntida människan var fortfarande påtagligt frånvarande i utställnings
språket. Det var, som landsantikvarien Bertil Waldén senare så träffande kåserade, den 
alexandrinska museiperioden mellan nationalromantiken och funktionalismen, som här 
kom till uttryck.30 

Det väsentligt nya elementet var dock som sagt den estetiska exponeringen. Vissa av 
föremålen ställdes nu upp som varor i ett skyltfönster. Detta var, om man så vill, ett 
uttryck för den curmanska generationens sätt att tilldela de forntida föremålen ett 
kulturellt mervärde, utöver det etablerat antikvariska. Genom att ge de arkeologiska 
föremålen en ny dimension av estetiskt och konstnärligt värde förstärktes ytterligare en 
aspekt av det komplexa pietetsvärdet. Skyltningstekniken återknöt därmed både till det 
nationalromantiska och emotionella, samt det antågande funktionalistiska och 
propagandistiskt pedagogiska.31 Kopiorna och rekonstruktionerna förstärkte det senare 

draget, liksom att ett utrymme nu även reserverades för tillfälliga utställningar.32 

131 



Fädernesland och framtidsland 

Parti av Historiska museets stenålderssal efter omordningen 1926-27. Montrar med typo-
logiserade och landskapsindelade fynd kvarstår, nu dock mindre föremålsbelamrade. Kar
tor och små hänvisande lappar har också börjat nyttjas. Den forntida människan lyser 
fortfarande med sin frånvaro. Foto: ATA. 

Skåp med rekonstruerade hjälmar och sköldar i Historiska museets nya "Vendelavdelning", 
år 1927. Rekonstruktioner var något nytt i uts tällningssammanhang, liksom även den beg
ynnande skyltfönsterpedagogiken — föremålen gavs nu fri yta att också fungera som 
estetiska objekt. Originalfragment har monterats på rekonstruktionerna. Foto: ATA, H. 
Faith-Ell. 

132 



Det nya järnåldersmagasinet efter ombyggnaden år 1928. Genom ettagebyggande har lagerytan fördubb
lats. Elektisk belysning och rationella förvaringsskåp kompletterar bilden av ett funktionellt magasins
utrymme. Bilden något beskuren. Foto: ATA, H. Anderson. 

6. Ämbetsverket i centrum 

Systemet med studie samlingar var något nytt, men anknöt faktiskt i sitt syfte till den 
traditionella museiformen. Den äldre museipedagogiken hade omfattat en slags 
fullständighetstanke, där den allmänna utställningen skulle ge en heltäckande 
representation av m useets samlingar. Detta kunde av uppenbara skäl inte fullföljas när 
samlingarna växte, men här kom studiesamlingen väl till pass som en kompromiss. Det 
var en form av upplysningens credo som förmedlades med studiesamlingen.33 

Museisamlingarna var till för allmänhetens förkovran, inte enbart för experterna med 
specialtillstånd. 

Utlokaliserade studiesamlingar hade våren 1924 upprättats som ett led i strävandena efter 
ökat arbetsutrymme. Det var det gamla länsfängelset i hörnet av Östermalms- och 
Rådmansgatan som därmed hade tilldelats helt nya förvaringsfunktioner.34 Vidare 
upprättades även ett förvaringsmagasin för museets skelettsamling i vindsvåningen till 
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den gamla riksbanken vid Skeppsbron.35 Med nya inredningsarbeten, ledda av arkitekten 
Ture Ryberg, byggdes därefter kontorsavdelningen i Nationalmuseum om mellan åren 
1925 och 1926.36 

Det hela var emellertid inget annat än ett provisorium, och Curman började ganska 
snart arbeta för det enda som på längre sikt kunde rädda situationen: ett nytt 
byggnadskomplex för Statens historiska museum med vidhängande ämbetslokaler. På 
senvintern 1925 erbjöd sig tillfället att förverkliga detta, då I.G. Clason och 
häradshövding E. Kinander lade fram en utredning rörande planer för statens 

byggnadsverksamhet i Stockholm.37 Utredningen stannade vid två tänkbara områden för 
museibygget: Galärvarvet och Positionsartilleriregementets kasernområde. "Galärvarvet" 
innebar kort att anlägga ett samlat museikomplex på det område där Nordiska museet 
redan stod. Detta förslag var gammalt och härstammade ursprungligen från ett föredrag 
Oscar Montelius hade hållit år 1897. Hans förslag gick då ut på att dela den planerade 
jättebyggnad, som Nordiska museet var tänkt att bli, mellan Nordiska och Historiska 
museiinstitutionerna. Nu blev den aldrig av — den byggnad som redan stått färdig inför 
Stockholmsutställningen samma år, kom att bli den färdiga museibyggnaden för 
Nordiska museet. Dessutom hade riksantikvarien Hildebrand genast protesterat mot 
förslaget. Att för lägga Akademien och dess museum i samma byggnad som Nordiska 
museet gick inte för sig. Däremot kunde Hildebrand se framför sig ett nytt Historiskt 
museum på tomten där Biologiska museet nu står.38 Denna sistnämnda idé blev sedan 
föremål för flera projektplaner under 1900-talets första decennier, och en av dem var 
snubblande nära att förverkligas i en proposition till 1914 års riksdag. Första 

världskrigets utbrott kom dock emellan.39 

Förslaget från 1925 öppnade nya möjligheter. Avgörandet kom med riksantikvariens 
och Byggnadsstyrelsens separata, men i slutsatserna likalydande, skrivelser i januari 

1928: Historiska museet skulle förläggas till Positionsartilleriet.40 Vitterhetsakademien 
instämde och i februari 1929 begärde regeringen ett reservationsanslag om 40 000 kronor 
för en arkitekttävlan. 

Lösningen var därmed nästan i hamn, då det upptäcktes att området redan var köpt 
och förskotterat av Riksgäldskontoret! Två likalydande motioner i syfte att hindra 

propositionen framfördes därefter i riksdagens bägge kamrar.41 Läget var med andra ord 
återigen kritiskt; men då kom "den tredje statsmakten" in i bilden. Socialdemokraten 
ställde sig starkt kritisk till motionerna och pekade på förslagets fördelar: Museet skulle 
hamna i stadens centrum och inte, som Riksmuseet vid Frescati, i periferin. Den svenska 
fornforskning, som fortfarande hade världsrykte, skulle bli "ett föredöme" och det 
planerade museet bli "ett av vårt lands främsta folkliga bildningsinstitut".42 
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Riksdagen beslutade efter en het debatt om bifall till regeringens proposition och en 
arkitekttävlan utlystes.43 När tävlingen var över hade 27 förslag lämnats in, inget var 
enligt prisnämnden av den art att det "utan väsentliga ändringar kunde läggas till grund 
för byggnadsfrågans lösande" och något första pris utdelades inte.44 Ett andrapris delades 
däremot ut till tävlingsförslaget "Nytt och gammalt", vilket visade sig vara utfört av 
arkitekterna Georg Scherman och Bengt Romare samt ingenjören Gösta Nilsson. Tredje 
och fjärde pris delades dessutom ut och sju av de övriga förslagen köptes in för 
övervägande. 

Byggnadsstyrelsen gav därefter uppdraget att arbeta fram de definitiva ritningarna åt 
arkitekterna Scherman och Romare och de levererade förslaget i januari 1931 45 Första 
spadtaget för bygget togs tre år senare, 1934. Schermans och Romares förslag hade då 

omarbetats i flera omgångar.46 Sigurd Curmans synpunkter på museets planläggning 
hade utan tvekan stor del i detta, även om Bengt Thordeman försäkrade att Curman 
aldrig hade inkräktat på arkitektemas konstnärliga frihet.47 Curmans principiella 
synpunkter rörande museibyggnaders planlösningar hade artikulerats redan i förslaget 
från den 19 januari 1928. Här hade han betonat museernas sociala och folkbildande 
funktion: "Utvecklingen från furstligt kuriosakabinett, avsett för ett fåtals 
'divertissement', till ett vetenskapligt forskningsinstitut har gått vidare fram och gjort 
museerna till folkliga bildningsanstalter, avsedda att i vidsträcktaste grad tjäna alla 
samhällslagers strävan efter vidgade kunskaper om människosläktets och fäderneslandets 

utvecklingshistoria på skilda områden."48 Med det nya Historiska museet skulle denna 
socialpedagogiska funktion komma till förverkligande. Målet var för Curman att återge 
och visualisera "den ganska märkliga särställning vårt svenska folksamhälle intager i 
världen". Den svenska kulturen och dess vidhängande kulturarv var för Curman inte bara 
unika, utan själva drivkraften och motivet för bedrivandet av kulturminnesvård. 

Få, om ens något av de övriga europeiska folken torde varit bofasta i nom sina nuvarande 
landområden under så lång tid so m det svenska folket. Allt tyder också på att detta folk 
under de gångna årtusendena alltid varit fritt och självständigt och utvecklat en kultur, som 
väl kunnat mäta sig med de sydligare, klimatiskt lyckligare lottade länders. 

Allt detta bör i ett nytt, rymligt och välordnat museum kunna på ett klart och instruktiv t 
sätt åskådliggöras, varigenom kunskapen om dessa förhållanden blir en allmän egendom, 
klart fattad just därför att den är åskådliggjord för ögat. Och det måste utan tvivel anses vara 
av största bety delse ur många synpunkter, att alla samhällsklasser få klarhet om huvud
dragen av vår utvecklingshistor ia, om sambandet mell an forntid, nutid o ch framtid, om 
utvecklingens lagar och betydelsen av de svunna generationernas arbete och möda. Sådan 
kunskap utgör måhända den säkraste grundvalen för en sund fosterlandskärlek och en veder
häftig medborgaranda.49 
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Curmans syn på kulturarvet och museernas samhällsfunktioner var således väsensskild 
från den tidigare uppfattningen om museet som ett huvudsakligt forskningsinstitut. 
Museerna i gemen, och Statens historiska i synnerhet, hade en social funktion att fylla. 
Nationalromantikens sätt att utforma de stora museerna som sakrala tempel för fomvård 
och forskning hade ingen anhängare hos Curman. Det var fo lkets utvecklingshistoria, 
kulturens evolutionära förlopp, som var det väsentliga. Museibyggnaden skulle exteriört 
och interiört utformas så neutralt att denna kulturhistoriska bild framträdde genom 
utställningen och inte genom den arkitektoniska gestaltningen. 

Den moderna arkitektoniska funktionalismen passade utmärkt för ändamålet. 
Curman pekade på det ur många synvinklar lämpliga i att "en modern museibyggnad 
uppföres med endast yttermurarna fasta och massiva" medan innerväggarna fick bestå av 
"lätt nedrivbara plattväggar", för att därigenom kunna ändra utställningsytorna efter 
behov. "Museet bör byggas ungefär såsom ett stort modernt varuhus, där anordningen för 
varornas utställande och magasinerande måste vara lätt att ändra och modifiera efter 

olika krav."50 

Forntida artefakter uppställda som varor i ett modernt varuhus! Tanken svindlade för 
många av de äldre museimännen. Curmans pragmatiska förslag klingade som Bengt 
Thordeman skrev, "nästan chockerande profana". Då Curman upprepade samma fraser i 
en artikel några år senare, tillade han för säkerhets skull i en fotnot att liknelsen endast 
gällde byggnadssättet. Monumentalitet och estetisk utformning behövde inte vara 
antagonister till en funktionellt utformad museibyggnad. Det var arkitektens uppgift att 
se till att dessa två aspekter förenades: "Annars behövdes icke hans medverkan."51 

Redan två å r efter byggstarten påbörjades flyttningen av de administrativa avdel

ningarna, biblioteket och arkivet till den nya ämbetsbyggnaden.52 Den 18 maj 1938 hölls 
taklagsfest under ceremoniell ståt och inför 1939 års riksdag beviljades ett första anslag 
på 110 000 kronor för inredning och installation av museisalarna. De formella pro
cesserna var med andra ord avklarade, men då kom kriget och det hela lades på is. 
Hälften av det tilldelade anslaget drogs tillbaka och samlingarna i nationalmusei-
byggnaden flyttades till skyddsrum.53 

Motstående sida: Sigurd Curman i samspråk med Otto Frödin vid det nya museets ritningar, våren 1931. 
Historiska museets avdelningsföreståndare hade ett självskrivet inflytande på hur det nya museet skulle 
komma att utformas. Foto: ATA, SCA. 
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Den första utställningen öppnades faktiskt ändå redan i oktober 1940, tre år före den 
formella invigningen. Stefan Bohman har kommenterat detta: "Den möjligtvis största 
direkt krigsrelaterade utställningen i Sverige var 'Folk och försvar' på Statens Historiska 
Museum. Utställningen var ett rent beställningsverk från försvarsmakten. Enligt ett PM 
den 28 augusti 1940 från chefen för Försvarsstabens Luftförsvarsavdelning skall 
initiativet till utställningen ha kommit från Riksgäldskontoret. De ville motivera folk att 
teckna försvarslån och ville med utställningen visa 'vad vi får för pengarna'." Det lär 
tydligen också ha krävts "en viss övertalning från försvarsministern för att få 

riksantikvarien Sigurd Curman att acceptera utställningen i sina nya lokaler".54 Bengt 
Thordeman gav emellertid en annan bild av Curmans engagemang för utställningen: 
"[...] och såsom lokal för utställningen "Folk och försvar", blev det just färdigställda 
museikomplexet upplåtet av riksantikvarien, som häri med glädje såg ett tillfälle att låta 
den tomma byggnaden göra sin insats i den andliga och materiella beredskapens 
tjänst."55 Utställningen pågick hur som helst endast drygt en månad, men den var 

välbesökt och fungerade senare som vandringsutställning.56 

Längre än till försvarsutställning kom de militära myndigheterna emellertid inte, 
trots att de flera gånger försökte rekvirera de tomma utställningslokalerna för egna 
behov. Curman var välkänd försvarsvän, men när nu museibyggnaden efter så lång tid 
äntligen stod färdig för installation, ville han inte släppa chansen. Genom privata 
donationer lyckades Curman samla ihop nära 200 000 kronor för museets installering 
(riksdagen tilldelade 10 000 kronor för ändamålet). Den 17 april 1943 invigde kungen 
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utställningen "Tiotusen år i Sverige" och därmed officiellt också den nya byggnaden för 
Statens historiska museum. 

Tiotusen år i S verige 

Det bakomliggande motivet till öppnandet av installationsutställningen var alltså i första 

hand att en gång för alla "muta in" lokalerna för dess museala ändamål.57 Utställningen 
skulle dock även vara något av en generalmönstring av museisveriges 
utställningspedagogiska kompetens. Den skulle också spegla de senaste rönen inom 
fornforskningen. Resultatet blev att många nya utställningsformer prövades. 
Stenåldersavdelningen illustrerades inte enbart med hjälp av fornföremål, utan även 
fotografier, jämförande bildscheman och geokronologiska specimen (lervarvspelare). 
Även forntidens flora och fauna illustrerades, vilket i sig var något helt nytt i 
museisammanhang. På bronsåldersavdelningen konstruerades ett hällristningsrum och i 
järnåldersavdelningen varvades modeller med föremålskartor och karakteristiska 
fornföremål. Den forntida människan visualiserades nu även, visserligen starkt stiliserad, 
i utställningspedagogiken. Att flertalet stenyxor också visades skaftade, ändrade i sin 
enkelhet utställningsspråkets tonart från att traditionellt exemplifiera vetenskapliga 
typexempel till att illustrera människoskapade verktyg från forntiden. 

När medeltiden och den nyare tiden i utställningen skulle planläggas kom dock det 
konstnärligt estetiska att ges företräde framför det vetenskapligt pedagogiska. 
Artefakterna fick här "tala för sig" utan lärda kommentarer. Detta föranledde kritik, 
vilket utställarna urskuldade med hänvisning till tidsbrist. En lika trolig förklaring är 
emellertid att det estetiska förhållningssättet till medeltidens kulturhistoria var 
grundmurat i och med — eller snarare tack vare — den curmanska epokens engagemang 
för den medeltida kyrkokonsten. Axel L. Romdahl, Johnny Roosval och Sigurd Curman 
var tidens främsta företrädare inom fältet, och som konsthistoriker och esteter hade de 
bidragit till en i grunden ny uppfattning om artefakternas illustrativa och vetenskapliga 
värde (i kontrast till den typologiskt landskapsindelade pedagogiken). Därför kom den 
Romanska respektive den Gotiska hallen att utformas i kyrklig replikform för att 
samspela med utställningsföremålen. Den genomförda idén att formge 
utställningslokalerna i analogi med ett modernt varuhus — för möjlighet till enkla 
omdisponeringar av rumsgestaltningen — visade här sin överlägsenhet gentemot den 
traditionella formen av utställningshallar. 

Den Gotiska hallen utformades på Sigurd Curmans initiativ som en replik av ett valv 
i Strängnäs domkyrka. I denna hall placerades därefter altartavlor och skulpturer enligt 
en inbördes ordning som i första hand angav föremålens estetiska kvaliteter och i andra 
hand deras antikvariska.58 Från den Gotiska hallens ljusa rum kunde därefter besökaren 
beträda det betydligt mörkare och dunklare Romanska galleriet. Broddetorpsaltaret, 
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Trydekrucifixet och, inte minst, Viklaumadonnan representerade avdelningens 
paradnummer. Rustningar och vapen samt misshandlade dödskallar från Korsbetningen 
utanför Visby kompletterade, tillsammans med Agnes Geijers textilgalleri, den i övrigt 
klerikalt dominerade bilden av medeltiden. Precis som vid Curmans kyrkorestaureringar 
var stämningsvärdet och den emotivt grundade informationen lika viktig faktorer i 
presentationen av de medeltida objekten, som det vetenskapligt antikvariska. Ett 
undantag bröt dock av från denna tematik: Erikt Lundbergs skärmutställning "Byggnad 
och samhälle". Denna blev emellertid föga populär och revs redan 1947, vilket kan 

jämföras med de övriga avdelningarna som i vissa fall stod kvar under 30 till 40 år. 59 

Avslutningsvis bör även de exklusiva inslagen, praktföremålsutställningarna, 
nämnas. Ett guld- och ett silverrum iordningställdes för att på ett inbrotts säkert sätt 
kunna visa upp museets dyrbaraste skatter från forntiden. Efterhand kom även ett silver-
och guldsmidesgalleri till som ett komplement. I lokalerna kunde de medeltida 
praktföremålen visas i belysta montrar och därmed fungera som publikmagneter. D et 
innebar ökade biljettintäkter, men visade också att det svenska kulturarvets värde inte 
endast var av andlig natur. 

Som det redan antytts kom utställningen att mötas av en del kritik, trots sitt breda 
uppslag och bitvis nyskapande utställningsspråk. Massmediebevakningen var stor och 
huvudparten hyllade förvisso utställningens djärva grepp. Men kritiska röster hördes 
också mot utställningens kulturhistoriska anspråk. Som exempel kan nämnas en anonym 
ledare i Svenska Dagbladet 17 april 1943. Den var visserligen positiv till 
fornforskningens goda inflytande på den nationella identiteten, men också kritisk till den 
samtida ideologin inom museisverige: 

Men det är märkligt att se hur den götiska tradition en levat kvar segare än någon a nnanstans 
just i museifolkets känsloliv, också under perioder av striktaste vetenskaplighet. Den stors
venska hållningen tycks genom ett slags apostolisk succession ha följt med. Inunder de väx
lingar i folklivets ytlager som kallas historia går det enkla odlingsarbetets kontinuitet.60 

Frågan är hur denna beska kommentar egentligen skulle tolkas. På ett annat ställe i 
tidningen hade samma dag också Gotthard Johansson skrivit en artikel som framstod 
som odelat positiv till utställningen. Främst var det de nya utställningspedagogiska 
greppen som inspirerade: "En så radikal utluftning av det gamla museidammet ha vi inte 
förut varit med om i vårt land, även om det på många håll vädrats ganska bra under de 

senaste åren."61 Det nya bestod bland annat i populariseringen av utställningsmediet.62 

Inredningsarkitekten Elias Svedberg hade anlitats för att ge "utställningen ett bestämt 
och enhetligt ansikte" och konstnärer som Olle Nyman och Olle Hjortzberg dekorerade 

på fritt bevåg väggarna enligt fastställda teman.63 
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Även dessa n ya företeelser i museisverige möttes av såväl hyllning som kritik. Den 
mesta kritiken verkar dock, ytterst symptomatiskt, främst ha kommit inifrån de egna 
leden. Museimän som skolats i den "montelianska och salinska" utställningspedagogiken 
uppfattade det populariserade och schematiska utställningsspråket som ytligt och 

billigt.64 Denna invändning riktades även mot Nymans och Hjortzbergs väggmålningar. 
Det var den kombinerade användningen av formspråk från konstindustriutställningar, 
varumässor och varuhusens fönsterskyltningar, i samspel med det traditionella 
museispråket, som föranledde reaktionerna. Till och med en av Curmans gamla 

vapendragare, Carl af Ugglas, tog därför avstånd från utställningen.65 Bengt Thordeman 
skriver i hyllningsboken till Curman: "Man har inte bara som föregående generation 
försökt utställa vackert, man har utnyttjat överraskningsmomentet, man har försökt få 
föremålen att leva och funktionera, man har tagit det slående fotomontaget, den 
chockerande surrealismen, den insmickrande belysningen till hjälp."66 

Den nya pedagogiken ingick i en strävan att flytta ned det officiella 
museisammanhanget till ett mera folkligt plan. De nyskapande greppen syftade till en 
förnyelse av den traditionella minnesvården: att flytta perspektivet från de forntida 
objekten till människorna bakom dessa, att ställa ut föremål i en kontext som i första 
hand visade forntida funktioner och i andra hand utpekade objekten som vetenskapliga 
specimen, samt att sudda ut gränsen mellan originalföremålen och kopiorna för att med 
hjälp av modeller skapa en inlevelse. De som blev upprörda över detta var därför inte 
främst akademikerna eller allmänheten, utan de traditionellt skolade museimännen. För 
Curman var det hela helt i linje med hans önskan att "levandegöra museisamlingarna" 
och därmed lägga emfasen på den kulturhistoriskt pedagogiska aspekten. "Tiotusen år i 
Sverige" blev under flera decennier mönsterbildande för utformningen av fasta 
utställningar i de nya länsmuseerna runt landet. Det bör dock tilläggas att Curmans 
ursprungliga planer på att ansluta studiesamlingar till skådesamlingarna aldrig blev av i 
den nya museibyggnaden, vilket också gav återverkningar på hur länsmuseerna kom att 
profileras. Som förklaring angavs som brukligt bristande ekonomi, men att såväl 
avdelningschefen, Bengt Thordeman, som den nye museidirektören, Birger Nerman, 
ställde sig skeptiska till idén som sådan, var nog den mer utslagsgivande orsaken.67 

Den majestätiska utställningsboken — som på sitt sätt också var en nationalatlas över 
Sveriges kulturhistoria — utkom 1945 och Curman överlämnade sin riksantikvariepost 
till Martin Olsson den 30 april 1946. Med öppnandet av Statens historiska museum 
kunde nu Sigurd Curman, vid 67 års ålder, dra sig tillbaka från sin ledarpost efter väl 
förrättat värv. Något stillasittande vid brasan blev det emellertid inte heller av i 
fortsättningen, vilket vi kommer att se i följande kapitel. 

Efter denna genomgång av händelseutvecklingen kring museets byggnadsfråga och 
utställningspolicy, kan det passa att gå in på hur tjänstemannastaben faktiskt var 
organiserad i Historiska museets kontorslokaler. 
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Ämbetsorganisationen för riksantikvariekansliet och Historiska museet 

Historiska museet var vid Curman tillträde indelat i avdelningar där en 
avdelningsföreståndare fungerade som chef för respektive kompetensområde. 
Avdelningarna följde de vedertagna indelningarna av kulturhistorien i en avdelning för 
medeltiden och nyare tiden, en för järnåldern, en annan för sten- och bronsåldern och en 
sista för myntkabinettet. Riksantikvarien var övergripande föreståndare för samlingarna i 

deras helhet.68 Den centrala myndigheten bestod dock även av e tt riksantikvariekansli 
med sekretariat, arkiv, bibliotek och en informell uppdelning av de 
kulturminnesvårdande ärendena på två avdelningar: fornminnesavdelningen och 
byggnadsminnesavdelningen.69 

Avdelningsföreståndarna år 1926 

För medeltiden och nyare tiden var fil.dr Otto Janse (1867-1957) antikvarie och 
avdelningschef sedan år 1909. Han valdes in som ledamot i Vitterhetsakademien 1918. 
Samma år tilldelades han posten som tillförordnad riksantikvarie, då Bernhard Salin föll 
från på grund av sjukdom. Janse var med andra ord Akademiens centralfigur vid tiden då 
Curman tillträdde sitt ämbete. 

Som extra ordinarie amanuens vid museet redan från 1896 kom Janse, vid sidan av 
Hans Hildebrand, tidigt att bli en av Akademiens främsta experter i medeltida 
kulturhistoria. Hans tjänstgöring vid Historiska museet präglades under seklets första 
decennier av detta specialområde, och Janse blev där den tjänsteman som svarade för den 
kulturhistoriska kontrollen vid kyrkorestaureringar. Som antikvarisk kyrkoexpert följde 
han därmed under flera år med ärkebiskopen Nathan Söderblom på inspektionsresor i 
stiften. Janse var också mannen bakom den första utställningen av medeltida kyrklig 
konst i Norrköping 1906. I tiden för Urd-diskussionen och debatterna i Kult och konst 
innebar den utställningen en viktig pedagogisk inspiration för den framväxande 
kulturminnesvården — även om denna första utställning inte rönte tillnärmelsevis 
samma uppmärksamhet som den senare Strängnäsutställningen. 

När Curman blev riksantikvarie kom Janse att ta över ett aldrig slutfört arbete om 
Visby stadsmur från Emil Eckhoff. I tidens anda innebar arbetet ett encyklopediskt 
redovisande, och Janse arbetsbefriades under långa tider från sin ordinarie tjänst för att 
slutföra arbetet. Efter att bland annat ha rest runt på kontinenten för att studera 
ringmurar, samt företagit en mängd inspektions- och grävningsarbeten i Visby, 
publicerade Janse arbetet år 1936. Han var då pensionerad från sin antikvariebefattning 
sedan tre år tillbaka. Otto Janse tillhör den tidiga kulturminnesvårdens pionjärer som 
fortfarande väntar på en levnadsbeskrivning. 
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För järnåldersavdelningen ansvarade sedan 1909 fil. dr Ture J:son Arne (1879-1968). 
Arne tillhörde de gamla i gården eftersom han anställts som amanuens hos 
Vitterhetsakademien och Historiska museet redan 1902. Som ledamot i Akademien 
sedan 1921 och lika gammal som Curman blev Ture Arne en maktfaktor, men också nära 
kollega till den hårt arbetstyngde riksantikvarien. Arne var vid sidan av Akademiens 
amanuens Sune Lindqvist en av de ledande experterna på vikingatidens arkeologi och 
kulturhistoria. Det centrala kompetensområdet var östeuropeisk och asiatisk 
kulturhistoria. Ture Arne företog en mängd resor till Mellan- och Västeuropa samt 
Ryssland där han företrädesvis grävde efter lämningar från de vikingatida väringarna. 
Han var en av Akademiens förhållandevis få "renodlade" fältarkeologer och blev år 1926 
kompetensförklarad till en professur i nordisk och jämförande fornkunskap i Uppsala; en 
professur som dock gick till Sune Lindqvist. Arne erhöll emellertid professors namn 
1938. 

Ture Arne avgick från sin antikvarietjänst 1944. Han gjorde sig knappast känd i 
större utsträckning utomlands, men inom landets gränser var han en av de flitigaste att 
popularisera och föra ut fornforskningens och minnesvårdens senaste rön. Genom en 
mängd artiklar, föreläsningar och kurser kom Ture Arne att utbilda arkeologer, 
inventerare och ombud i den nya kulturminnesvårdens tjänst. Inte sällan kom också Arne 
att hamna i debatt med de egna kollegorna på grund av sin källkritiska och närmast 
positivistiska grundhållning till arkeologiska tolkningsrön. 

För sten- och bronsåldersavdelningen ansvarade fil. dr Otto Frödin, (1 881-1953) e.o. 
amanuens sedan 1905 och antikvarie från 1911. Frödin var aldrig ledamot i 
Vitterhetsakademien, hans område var u teslutande forskarens och museimannens. Han 
tillhörde den första generationen av akademiskt utbildade arkeologer från Uppsala. 
Under ledning av Oscar Almgren lärde han sig vikten av noggrannhet vid fältarbeten. 
Den blev seder mera hans kännemärke vilket renderade honom såväl beröm som kritik 
(det sistnämnda inte minst vid Frödins grävningar i Asine, Grekland, där hans noggranna 
grävningsteknik utmanade de klassiska arkeologernas mindre nogräknade metoder). 
Frödin inledde sin karriär som renodlad stenåldersforskare och blev känd som 
grävningsledaren vid Alvastra mosse, där många kommande arkeologer fick sin första 
praktik i fält. Grävningarna i Alvastra var ett av de få (somliga år enda) fältarbeten som 
ekonomiskt stöddes av Akademien under 1910-talet. Grävningar pågick där under åren 
1909 till 1919 samt 1928 till 1930 och resulterade i ett flertal artiklar samt ny kunskap 
om forntidens förhållanden. Någon mer samlad publikation om grävningsresultaten 
under 1910-talet utarbetades emellertid aldrig. Frödin uppslukades senare av 
medeltidsarkeologiska problem och publicerade under decennierna från 1920-talet till 
40-talet i huvudsak artiklar om de grävningar han företog vid Alvastra kloster. 

Otto Frödin var föredragande i museiärenden hos riksantikvarien under åren 1926-
1935. Han pensionerades från sin antikvariepost 1946, samma år som Curman. 
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För myntkabinettet (som helt finansierades av fonderade medel från den "Hjertbergska 
fonden") ansvarade en av Curmans gamla kollegor, frih erren Carl Gustaf Ramseli af 
Ugglas (1884-1946), utsedd år 1926. Honom kommer vi ihåg från restaureringsarbetena 
i Strängnäs domkyrka 1907 till 1910 och den därpå följande utställningen. Han var något 
yngre än Curman och även han skolad under Johnny Roosval i Uppsala. 
Doktorsavhandlingen 1915 behandlade Gotlands medeltida träskulpturer fram till 
höggotiken. Som de flesta konst- och kulturhistoriska avhandlingar vid den tiden, var 
arbetet nydanande och normerande för den fortsatta forskningen. Carl af Ugglas kom 
efter disputationen att ägna sig åt medeltidsarkeologiska grävningar och studier kring 
Gamla Lödöse. Publikationen om detta kom 1933 efter 17 års intensivt arbete med 
materialet, och var då egentligen närmast att betrakta som ett universalverk över svensk 
medeltida kulturhistoria. 

Carl af Ugglas var antikvarie vid Historiska museets myntkabinett fram till 1933, då 
han blev föreståndare för medeltidsavdelningen. Hans huvudsakliga insats där blev att 
ordna och katalogisera den stora medeltids samlingen. Vid sidan av det o rdinarie arbetet 
fortsatte han dock att bedriva forskning och publicerade under 1940-talets inledning ett 
par verk om guld och silversmide under medeltiden, af Ugglas var en allvetare av den 
äldre skolan; konsthistoriskt spränglärd men även författare av kulturhistoriskt präglade 
noveller och dramer. Också han lämnade tjänsten samtidigt med Curman och Frödin. 
Sortin var här dock tragisk. Han avled i förtid, på grund av sjukdom, år 1946. 

År 1926 tillkom dessutom avdelningen för östasiatiska samlingarna, där den nyutnämnde 
professorn i östasiatisk arkeologi Johan Gunnar Andersson (1874-1960) utnämndes som 
föreståndare. "Kina-Gunnar" var också den som i huvudsak hade skapat samlingen, 

genom sina långvariga resor i Kina och Asien.70 Eftersom Statens historiska museum var 
ett utpräglat nationellt museum hamnade dessa samlingar genast i periferin och kom att 
ställas ut i inhyrda lokaler på Handelshögskolan vid Sveavägen i Stockholm. Dessa 
samlingar, jämte material från Sven Hedins resor, fördelades sedermera till de nuvarande 
östasiatiska- och etnografiska museerna i Stockholm. 

Kansliet och de informella avdelningarna 

Bredvid dessa representanter för museets formella avdelningar fanns även en 
tjänsteordning i anslutning till riksantikvariekansliet och ämbetet. Dels fanns där ATA, 
Antikvarisk-topografiska arkivet, med två avdelningar: aktarkivet och bildarkivet. Detta 
ombesörjdes av kvinnliga amanuenser vilka, typiskt nog, aldrig figurerade utöver s ina 
namn i årsredogörelserna. Dels fanns även ett tillhörande bibliotek, där docenten Adolf 
Schiick huserade som föredragande chef. 
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För själva riksantikvariekansliet hade det, som nämnts, upprättats två informella 
tjänsteavdelningar: byggnadsminnesavdelningen och fornminnesavdelningen. För 
byggnadsminnesavdelningen ansvarade Sven Brandel (1886-1931) och för 
fornminnesavdelningen Gustaf Hallström (1880-1962). 

Sven Brandel anställdes som amanuens vid Akademien 1917, med specifikt uppdrag 
att biträda riksantikvarien Salin i byggnadsvårdsärenden. Det är uppenbart att 
Vitterhetsakademien då tillfördes en kompetens som blivit alltmer eftersträvansvärd i 
samband med bildandet av Byggnadsstyrelsen och striden med arkitekterna om 
hegemonin inom byggnadsvården. Brandel var arkitekt och bland annat utbildad vid 
Tekniska högskolan, där han exem pelvis hade undervisats av Curman. Han tilldelades 
officiellt ansvaret för den informella byggnadsminnesavdelningen 1925. Denna 
avdelning hade dock upprättats redan 1921 som ett svar på den av Curman delvis 
utformade "Kunglig kungörelse om föreskrifter rörande det offentliga byggnads
väsendet" från december 1920. 

Vad gäller Gustaf H allström kan det kort sägas att han anställdes som amanuens vid 
Historiska museet redan 1909. År 1925 blev han avdelningschef för 
fornminnesavdelningen; en post som han formellt innehade till 1938, men i realiteten 
lämnade redan 1932 då han begärde tjänstledigt för forskning. Hallström koncentrerade i 
huvudsak sin verksamhet på den arkeologiska forskningen. Han kom aldrig riktigt att 
förlika sig med rollen som administratör och fornvårdande "byråkrat". Hallströms liv och 

arbete är skildrat i Evert Baudous bok om densamme.71 

Det bör avslutningsvis noteras att såväl Brandel som Hallström föll från sina 
chefsposter vid inledningen av 30-talet: Brandel på grund av sitt dödsfall, Hallström på 
grund av sin långvariga tjänstledighet och ett underminerat förtroende hos Curman. 
Bertil Berthelson övertog Brandels chefspost fram till 1938 och motsvarande gällde i den 
andra avdelningen för Hallströms tjänstlediga chefsåliggande, som togs över av K.A. 
Gustawsson. 

De nu presenterade antikvarierna och forskarna hade inarbetade rutiner och var sedan 
lång tid tillbaka vana att betrakta minnesvårdens fordringar och problem i ljuset av sina 
respektive specialområden. Deras krav formulerades i allmänhet utifrån dessa. Curman 
ville se saken annorlunda och lägga mer emfas på minnesvården som sådan: det krävdes 
förbättrad och decentraliserad organisation för att lösa minnesvårdens problem, inte 
utökad forskning. Det väsensskilda mellan statligt sanktionerad kulturminnesvård och 
dito fornforskning tycks emellertid inte ha stått klart för flertalet inom Akademien när 
Curman tillträdde.72 Härav kan vi tydligare förstå Sverker Jansons kommentar att den 
"dynamiske Curman förstod dem inte; de förstod inte Curman". Sigurd Curman, som 
hade varit sakkunnig i den tvådelade utredningen om fornminnesvårdens ordnande och 
även byggnadsråd i Byggnadsstyrelsen, var natur ligt övad i att betrakta minnesvårdens 
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problem med ämbetsmannens ögon. Det första Curman gjorde som riksantikvarie var att 
ansöka om en extra sekreterare i administrativa och kamerala handläggningsärenden.73 

Curman försökte gradvis lösa motsättningarna inom Akademien och Historiska 
museet genom att enrollera nya krafter vilka hade samma syn på minnesvården som han 
själv: filosofie doktor Arvid Enqvist anställdes år 1923, docenten i konsthistoria Bengt 
Thordeman (sedermera riksantikvarie från och med 1952) fick tjänst 1924. År 1926 
anställdes så den person som kanske bäst av alla kom att bli Curmans vapendragare för 
den yttre kulturminnesvården: Karl Alfred Gustawsson. Han, liksom Enqvist, 
återkommer i kapitlet om inventeringar och landskapsvård vid fornlämningar. En som, 
avslutningsvis, inte anställdes för myndigheten men ändå kom att tillhöra dess 
beslutsorgan, var kamraten från Norra latin och läraren från Uppsalaåren, Johnny 
Roosval. Samma år, 1926, blev han invald som arbetande ledamot i Akademien. 

Curman var emellertid inte enbart en rutinerad ämbetsman som var van att medla och 
driva en linje mellan skilda intressenter. Han var även konsthistoriker och 
restaureringsexpert. Den syn på bevarandepraxis inom byggnadsvården som Curman 
hade företrätt under förhandlingarna i FMK hade på ett plan konsekvent skilt sig från den 
av Akademien företrädda ståndpunkten. Medan Curman hade velat jämställa konstnärligt 
och antikvariskt värde, hade Janse och Salin velat se en lagstiftning där 
fornminnesvården endast befattade sig med frågor som berörde det antikvariska värdet.74 

Värdeskillnaden speglade dels den äldre artefaktcentrerade fornminnesvårdens syn på 
bevarandevärde i motsats till kulturminnesvårdens vidare definition, men temat kom 
också att föranleda direkt konfrontation med intressenter utanför de minnesvårdande 
leden; inte minst med kyrkans företrädare. 

Som nybliven riksantikvarie hade Curman inte omedelbart upphört med sina 
restaureringsarbeten, även om han formellt tvingades lägga ner den verksamheten. 
Mellan åren 1923 och 1925 var han ansvarig för sin sista kyrkorestaurering, 
omgestaltningen av S:t Nicolai kyrka i Nyköping, Södermanland. Restaureringen, som 
för övrigt hade planerats av Curman redan 1914, beskrevs senare av Erik Fant som 

Curmans mest konstnärligt särpräglade.75 

I egenskap av lärare vid Konsthögskolan och som byggnadsråd hade Curman utbildat 
och påverkat en hel generation av arkitekter i den moderna synen på restaureringar. 
Curman visste emellertid att detta i sig inte skulle räcka till för att vinna förståelse för 
kulturminnesvårdens grundförutsättningar hos dem som det egentligen berörde. Därför 
hade han själv tagit initiativet att genom svenska kyrkans diakonistyrelse förmå de 
teologiska fakulteterna i både Uppsala och Lund att anordna kurser i konsthistoria och 
kyrkovård. De veckolånga kurserna, som bestod i både föreläsningar och exkursioner, 
leddes under större delen av 1920-talet av Curman själv. Di akonistyrelsen anordnade 
också egna kurser med böljan 1921 — vid den "pilotkursen" lär både Curman och 
Johnny Roosval ha undervisat.76 
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Mer allmänt folkbildande föredrag hölls också av Historiska museets antikvarier och 
amanuenser.77 Dessa anordnades i allmänhet genom studentnationer, landsting, 
kommuner och forn- och hembygdsföreningar. Men då 1920-talet också var radions 
genombrottsdecennium, kom också detta medium att nyttjas. Antikvarierna Ture Arne 
och Gustaf Hallström höll en serie radioföredrag redan under 1926 och Curman höll året 
därpå bland annat ett radioföredrag med titeln "Våra fornminnen och det levande livet".78 

Propagandans betydelse för spridandet av kulturvårdens idéer var självklart av 
avgörande betydelse, och Curman intygade redan i sin första årsberättelse 1923 att 
intresset för fornminnesvården var stadigt växande ute i bygderna. "Få saker i vår tid 
torde också vara mera ägnade att utan hinder av klass- och partihänsyn samla ett enigt 

intresse än just vården om våra fäderneärvda kulturskatter."79 Men alla var, som redan 
antytts, inte eniga, vilket Curman ganska snart och bryskt kom att bli varse. 

Sigurd Curman på sitt tjänsterum år 1926, sannolikt flankerad av det inforemlla kansliets sekreterare, Ivar 
A. Hedenlund. Sistnämnde var även förste amanuens vid ecklesiastikdepartementet och en viktig länk i 
Curmans kontakter med den politiska beslutsinstansen Foto: ATA, H. Faith-Eli. 

Kritik från kyrkans och det regionalas sida 
Kritik mot det "centrala styret" är ett närmast klassiskt tema i minnesvårdens historia. 
Men när kritiken kom från kyrkans egna representanter, drabbade det Curman så mycket 
hårdare — kyrkovården var ju på många vis Sigurd Curmans skötebarif.0 
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En konflikt kom att utlösas av en skrivelse från kyrkoherden G. Rydeman i Veckholm, 
Uppland. Skrivelsen kom att offentliggöras genom att refereras i Stockholms-Tidningen. 
sommaren 1927. Detta väckte omedelbar debatt och bemöttes av såväl generaldirektören 
Ivar Tengbom som byggnadsrådet Ragnar Hjort vid Byggnadsstyrelsen. Bakgrunden var 

följande.81 

Rydeman hade, på inrådan av ärkebiskopen Nathan Söderblom, uppmuntrats att 
författa en motion till Uppsala ärkestifts prästmöte 1927. Hans tema blev de enskilda 
församlingarnas rätt att själva bestämma över sin kyrkas byggnad och inventarier, utan 
hänsyn till minnesvårdande författningar och värden. Byggnadsstyrelsens arbetsmetoder 
och den gällande lagstiftningen angreps explicit; riksantikvarien drabbades därmed 
också indirekt av kritiken. 

Rydemans kunskaper om gällande författningar och det verkliga tillvägagångssättet 
vid kyrkorestaureringar var uppenbart bristfälliga. Hans kritik verkar ha grundats på 
hörsägen angående andra kulturvårdsärenden, insinuationer om byråkratiskt översitteri 
och överdrivna tolkningar av det tvingande i lagstiftningens bevarandeparagrafer. Det 
hela skulle knappast ha lett till debatt över huvud taget, om det inte vore för Nathan 
Söderbloms inblandning. Med det blev anklagelserna upplyfta till ett offentligt plan och 
omöjliga att ignorera. 

Ärkebiskopens syfte var k nappast att underkänna minnesvårdens rimliga krav vad 
gällde den kyrkliga vården; han hade ju själv deltagit i kulturföreningen Urds välkända 
debatt om restaureringsprinciper 1906 och vurmade bevisligen för kyrkornas 
antikvariska aspekter. Vad Söderblom däremot ville var att skapa debatt om kyrkans och 
minnesvårdens respektive synpunkter och krav. Riksantikvarie Hildebrand hade år 1903 
uttryckt åsikten att en kyrka inte kunde betraktas som ett museum och detta var också 
ärkebiskop Söderbloms åsikt. Som kyrkans överhuvud var det hans plikt att i första hand 
bevaka kyrkans, gudstjänstens och församlingarnas intressen; i andra hand kom därmed 
kulturvården. 

Söderblom skrev fyra dagar efter publiceringen av Rydemans skrift en förklarande 

artikel som skulle gjuta olja på vågorna.82 Ärkebiskopen tog avstånd från tonfallet i den 
debatterade skriften, men stödde de tre önskemål som Rydeman där fört fram: de statliga 
myndigheterna borde tillhandahålla sina tjänster kostnadsfritt, kyrkornas primära 
funktion som andliga centra skulle i större grad respekteras och kyrkorna "icke behandlas 
i likhet med fornlämningar". Domkapitlen borde ges ett större inflytande genom ombud 
vilka skulle bevaka kyrkans intressen vid konkreta byggnadsvårdsärenden.83 

Det samförstånd som sedan flera år var etablerat mellan Byggnadsstyrelsen, riks
antikvarien och församlingarna, underkändes därmed av Söderblom.84 Den avsett 
medlande artikeln blev i själva verket den verkliga brandfacklan och utmynnade i att 
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Curman avsade sig det hedersdoktorat han erbjudits vid teologiska fakulteten i Uppsala 
samma år.85 

Debatten mellan de två fördes efter Söderbloms svarsartikel ut i offentligheten 
genom Stockholms-Tidningen. Curmans två artiklar i frågan gavs sedan ut i särtryck 
under rubriken Vad har händt?. Curman beklagade att man nu ifrågasatt det samarbete 
som etablerats mellan myndigheterna och församlingarna. I jämförelse med det tidigare 
"mindre uppbyggliga skådespelet att församling, överintendentsämbete och 
riksantikvarie, alla tre dragos [sic!] åt vart sitt håll" hade nämligen de flesta 

restaureringsfrågorna sedan Byggnadsstyrelsens tillkomst blivit lösta i samförstånd.86 

Av den per sonliga brevväxling som pågick mellan Söderblom och Curman framgår 

dock att Söderblom var av annan åsikt.87 I ett inledande telegram till Curman den 15 juni 
förklarade Söderblom att han fått in Rydemans promemoria för sent för att hinna 
korrigera de överord samt "negativa moment och formuleringar" som därmed hade 
passerat direkt till prästmötesberedningen. Söderbloms anledning att uppmana några 
präster att skriva om saken var dock den oklarhet som rådde beträffande "kyrkornas 
försköning" och gudstjänstens behov, kontra arkitekternas och minnesvårdarnas åsikter. 

Curman svarade i ett telegram dagen därpå att omständigheterna inte försvarade att 
ärkebiskopen utan reservation hade tagit upp Rydemans skrift som motivering för en 
egen motion till ärkestiftets prästmöte. Sakens allvar underströks av Curmans avslutande 
meningar: "Handsken är kastad, och jag skall upptaga den, om så kräves. Men då 
kommerjag att kämpa för livet, ty dessa frågor äro mitt liv." Söd erblom skickade i sitt 
svar nästa dag tillbaka telegrammet med motiveringen att det inte överensstämde "med 
den Sigurd Curman, som jag sedan flera år känner". Den "psykologiska förklaringen" till 
Curmans reaktion trodde Söderblom vara Stockholms-Tidningens nu publicerade artikel 
om Rydemans skrift, där man förmodligen "med vanlig samvetsgrannhet plockat ut det 
som är mest pikant".88 

Med detta var konflikten dem emellan ett faktum och den fortsatta korrespondensen 
berörde mer personliga ämnen än de principiella sakfrågorna. I ett långt svarsbrev till 
Söderblom formulerade dock Curman sin syn på sig själv och den verksamhet han vigt 
sitt liv åt att lyfta fram och utveckla: 

Jag känner mig angripen i allt det, som är mig kärast i livet, i mitt arbete, i mina strävanden 
efter att levandegöra våra gamla minnesmärken, utan att förvanska dem, i att låta ting, vars 
skönhet länge varit död elle r förborgad åter stå upp och giva människor andakt, stämning 
och glädje! Jag önskar inte förhäva mig, men jag har viss anledning tro, att jag i det avseen
det gått i spet sen i arbetet här i landet. D et är jag, som organiserat Byggnadsstyrelsens kul
turhistoriska byrå, jag har varit dess chef under 5 1/2 år och bestämt dess kurs, det är jag som 
skrivit författningen i vad den avser kyrkornas byggnadsfrågor, det är jag som formulerat 
nuvarande praxis här i landet på kyrkorestaureringarnas område. Det är också jag, som sökt 
åstadkomma en närmare kontakt med prästerna geno m föreläsningar för praktarna [sic!] i 
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Lund och Uppsala, därigenom sökande ett verkligt samförstånd. Då man nu anfaller Bygg
nadsstyrelsens förhållande till kyrkorna, anfaller man mig isynnerhet, som Rydemans flesta 
exempel härstamma från den tid, då jag föres tod Byggnadsstyrelsens kyrkobyrå. Och även 
senare är det jag som ytterst är ansvarig för de antikvariska synpunkter, som av Bygg
nadsstyrelsen uttalats i resolutionerna om kyrkorna.89 

Då Curman i vanliga fall inte gärna framhävde sin person — detta ombesörjdes mer än 
nog av andra — blir citatet extra intressant. Det visar nämligen att Curmans egen 
uppfattning om sin maktposition angående restaureringsfrågorna låg helt i linje med den 
bild av honom som då hade etablerats. I stort var den också helt korrekt. Även om de t 
naturligtvis var flera som låg bakom Byggnadsstyrelsens och författningarnas tillkomst, 
så hade Curman faktiskt varit den medlande och drivande nyckelfiguren bakom alla de 
avgörande förslagen och restaureringsärendena.90 

Sune Ambrosiani recenserade den animerade debatten i tidskriften RIG samma år. Han 
bedyrade där sitt stöd för Curman och Byggnadsstyrelsens sak men påpekade också att 
mycket av osämjan berodde på "de diskuterandes oförmåga att förstå varandras 
tankegång". Ambrosiani menade att man "ute i bygderna har mycket vaga föreställningar 
om, vad en arkitekt är för någonting". Kostnadsförslagen vid restaureringar, jämte 
arkitekternas arvoden, avskräckte i bygder där man var vana att utföra ideellt och 

gemensamt arbete.91 Elmén Berg tar i sin avhandling även upp en annan aspekt på 
kommunikationssvårigheterna, den om folkligt kontra professionellt och elitistiskt. 
Nathan Söderblom tycks ha ansett att myndigheternas estetiserande syn inte motsvarade 

den folkliga smakens behov.92 Den officiella smaken — särskilt vad gällde den då 
nedvärderade konsten och arkitekturen från 1800-talet — hade inte minst lanserats av 
Curman själv i Romdahl och Roosvals Svensk konsthistoria från 1913. Söderblom ville 
problematisera den professionella uppfattningen och lyfta fram den egna tidens rätt att 
hävda sin smak i kyrkorummet.93 Denna potentiella debatt uteblev dock, av uppenbara 
skäl: den generation som hade lanserat och genomdrivit den nya synen på 
kulturminnesvård och kulturarv, var oförmögen att relativisera de nya ideologiska 

värderingar som detta hade inneburit.94 Tidsperspektivet var fortfarande alltför kort; 
Curman och hans kollegor befann sig under 1920-talet mitt inne i förverkligandet av de 
"reformatoriska" idéerna. 

Men konflikter rörande smak och värderingar om kulturarvet skulle mycket snart 
återkomma. De blev faktiskt så allvarliga att de nästan fick Curman att avgå från 
riksantikvarieposten. 
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Konflikten om "Viklaumadonnan " 

Konflikten om den gotländska madonnafiguren från 1100-talet kom i huvudsak att 
utspela sig under senare delen av 1928, men fick en förlängning genom en 
riksdagsmotion i januari 1929. Händelseförloppet startade emellertid redan 1926 med att 
församlingen i Viklau ämnade restaurera madonnan och ett medeltida krucifix, i 
samband med övriga planerade restaureringsarbeten. Johnny Roosval, vilken hade 
Gotland som specialområde för sina konsthistoriska studier, hade reagerat och via 

dåvarande landshövdingen föreslagit inköp av föremålen till Fornsalen i Visby.95 Utbytet 
som erbjöds var kopior, alternativt 1 000 kronor kontant ersättning. Kyrkostämman i 
Viklau avslog förslaget och beslöt fullfölja planerna på konservering.96 

Därmed hamnade affären på Curmans bord. Riksantikvarien hade nämligen inte 
underrättats om det planerade köpet. Dessutom saknade Fornsalen såväl lämpliga lokaler 
som utbildad föreståndare, vilket innebar att Curman inte skulle ha godkänt 
deponeringen även om församlingen hade gått med på den. Madonnafiguren, som av 
Curman, Roosval och af Ugglas redan beskrivits som "ett riksintresse", skulle i stället 
hembjudas staten och därmed inköpas till Historiska museet i Stockholm. 

Sven Brandel anlitades som medlare för riksantikvariens och statens intressen. Han 
reste till Gotland i mitten av maj 1928 och höll där föredrag om konstverket, samt 
betonade vikten av att det kom under professionell vård. Med sig hade Brandel en 
fullmakt från Curman som erbjöd församlingen en ekonomisk kompensation på 5 000 
kronor och en "lika med originalet målad och förgylld gipskopia av bilden".97 Villkoret 
för den osedvanligt stora lösesumman, var att församlingen skulle använda pengarna till 
att installera en värmeledning i kyrkan och därmed göra sig av med den vedkamin som 
egentligen orsakat förvaringsproblematiken kring madonnafiguren. 

Förslaget gillades och kyrkostämman biföll försäljning med tio röster mot fyra.98 

Affären skulle med det egentligen ha varit över, om det inte vore för det att sockenborna 
därefter tycks ha "vaknat". Rykten uppstod om att affären hade hållits hemlig och att 
kyrkostämman hade varit fåtaligt besökt. 

Visby ligger endast ett par mil norr om Viklau, men köpet förblev okänt där fram till 
september 1928, då en insändare i Gotlänningen av kyrkoherden Carl Söderberg ändrade 
situationen. Om det eventuellt var så att madonnabilden var såld till Historiska museet 
för "lumpna femtusen kronor" så var affären sannerligen ingen kulturgärning utan "ett 
utslag av barbarisk museimani". Fler artiklar följde. Köpet, som nu var ett faktum, var en 
skandal. Om kyrkorummet var olämpligt, varför kunde då inte Gotlands fornsal ta hand 
om figuren?99 Lösesumman var dessutom alldeles för lågt satt; konstkännare hade 
värderat skulpturen till "minst" 50 000 kronor. Den nya landshövdingen, Allan E. Rohde, 
uttalade sig slutligen med önskan om att köpet skulle hävas. 
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En brevkorrespondens, bestående av allt från sakliga framställningar från 
landshövdingen till rena hatbrev, a nlände till Curmans kontor i Stockholm. Curman 
försvarade köpet genom att påpeka att köpesumman var den högsta som i "mannaminne 
hade utgivits för ett kyrkligt föremål" och att föremålet spelade en större roll som 
nationell riksklenod på Historiska museet än i Viklau församlings kyrka. Dessutom hade 
de erbjudits en kopia, vilket innebar att flertalet "besökare skulle icke märka 

skillnaden".100 

Den sistnämnda punkten öppnar för några principiella frågor angående den erbjudna 
kopian och problematiken kring autenticitetens betydelse, vilket också kan vidgas till att 
beröra själva fundamentet för den nya kulturminnesvård som Curman och kollegor hade 
lanserat. 

När konflikten med ärkebiskopen hade utspelats sommaren före viklauaffären, hade i 
synnerhet en passus i kyrkoherde Rydemans skrift varit av betydelse. Rydeman hade 
nämligen dömt ut den moderna synen på konservering genom att karakterisera den som 
"senare tiders perversa smakriktning att se några skönhetsvärden i det trasiga, stympade 
och halvfärdiga". Han hade i konsekvens av det ansett att de kyrkliga föremålen skulle 
skickas till museerna för avfotografering och dokumentation, och sedan skickas tillbaka 
för renovering, så att de försattes i "värdigt skick".101 Mot detta hade Curman påpekat att 
konstföremålen inte i första hand kunde betraktas som församlingens egendom utan mer 
som kulturminnen, vilka också måste behandlas som sådana. "Endast i den mån man 
tolererar dem såsom kulturminnen i kyrkan hava de sin naturliga plats där. Tolereras de ej 
såsom kulturminnen, så är deras riktiga plats i museet."102 

Nu var konflikten om Viklaumadonnan i och för sig inte utlöst på grund av bristande 
pietet mot den gamla madonnafiguren, utan på grund av otillräckliga lokaler och hotet 
om en amatörmässigt utförd konservering. Problemet var likväl detsamma. Det lokala 
hembygdsintresset hade hamnat i konflikt med det statliga riksintresset. För Curman och 
tjänstemännen på Historiska var det ingen tvekan om vilken part som ägde företräde i 

den konflikten.1031 samma stund som artefakten i fråga blev utnämnd och värderad som 
ett riksintresse hade församlingen egentligen tappat äganderätten. Juridiskt sett kunde 
riksantikvarien emellertid inte kräva hembud på fornsaker av andra valörer än guld, silver 
eller koppar. Församlingen kunde förvisso inte sälja sina fornföremål utan skriftligt 
tillstånd från riksantikvariekansliet, men de kunde inte heller tvingas sälja. Curman 
kunde vidare inte tvinga församlingen att restaurera ett fornföremål; han kunde endast 
förhindra och bestraffa vanvård.104 

Härvid uppstod ett problem som Curman menade bäst kunde lösas utan juridiska 

pålagor, genom folklig upplysning.105 Problemet var det som mest livligt hade 
diskuterats i fornminnesvårdskommittén: att den juridiska rätten bakom det som senare 
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kom att benämnas riksintresse saknades för merparten lösa fornsaker och så kallade 
profanbyggnader. Samtidigt hade åsikten om statens interventionsrätt vad gällde det 
enskilda och privata etablerats på många andra samhällsplan.106 Det praxisförfarande 
som gällde vid restaureringsfrågor vilade således inte alltid på juridisk grund, utan var 
ofta resultat av överenskommelser. Curman och minnesvårdarna var kort sagt i händerna 
på folkets "goda vilja" att ställa sig bakom kulturminnesvårdens synpunkter. Den debatt 
Nathan Söderblom hade önskat sig blev därför känslig på många plan. Förutom de 
personliga motsättningarna riskerade nämligen det hela att underminera den relativt fasta 
mark den centrala minnesvården vid det laget hade erövrat. 

Ganska snart skulle det därför visa sig att folkets "goda vilja" inte kunde garantera 
det kulturminnes vårdande projektet, även om den var förutsättningen för minnesvårdens 
framgång. Curman hade själv mycket tidigt pläderat för starkare lagstiftning och i 
FMK: s betänkande hade han formulerat ett lagförslag som omedelbart skulle ha gett 
riksantikvarien deponeringsrätt på föremål av typen Viklaumadonnan.107 

Viklaumadonnan blev kvar i Historiska museet, där den fortfarande är en av 
medeltidsavdelningens paradnummer. Köpet var förrättat i laga ordning och de 
gotländska intressena fick ge vika. Men konflikten fick ändå en förlängning. I januari 
1929 inkom en motion till riksdagens andra kammare där man efterlyste en "bättre 
samverkan i fråga om bortflyttning av fornminnesmärken mellan riksantikvarien och 

resp. lokala fornminnes- m.fl. föreningar".108 Enligt Karl Asplund omfattades motionen 
"med sympati av många präster".109 Som huvudansvarig stod Gustaf S vedman, vilken 
var redaktör för tidningen Gotlänningen och även stark man inom både landsting och 

stadsfullmäktige, samt vice ordförande i Gotlands turistförening.110 

I motionen framhölls inledningsvis riksantikvariens stora förtjänster och det 
upplysningsarbete Akademien hade bedrivit för minnesvårdens sak. Det bekanta 
uppköpet av ett specifikt "konstföremål" året innan hade dock blottat organisatoriska och 
juridiska problem. Nu var tiden mogen att se över förhållandet mellan de provinsiella 
minnesföreningarna och den centrala myndigheten, vad gällde uppköp av konstföremål i 
regionerna. "Enligt vår mening brister det nu i dessa stycken."111 

Motionärerna föreslog en utredning om bättre samverkan mellan riksantikvarien och 
de lokala minnesföreningarna vad gällde depositionsfrågorna. Motionen bifölls i andra 
kammaren, vilket försatte riksantikvarien och Akademien i ett svårt läge. 
Landsantikvarien Erik Festin skyndade då till och organiserade en namninsamling från 
landets samtliga regionmuseer och minnesföreningar. Underskrifterna skickades sedan 
till ordföranden i första kammarens första tillfälliga utskott, J.P. Johansson. 
Uppslutningen bakom Curman och hans ämbete visade sig vara enhällig, vilket ledde till 
att motionen inte biträddes i första kammaren. Motionen som Festin i rundskrivelsen 
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konstaterade "icke utan skäl uppfattats som en reprimand åt nuvarande riksantikvarien", 
hade alltså fallit.112 

Det är inte osannolikt att Curman hade lämnat sitt ämbete om motionen hade röstats 
igenom. Curman var vid denna tid hårt pressad av krav från såväl den yttre som den inre 

minnesvården.113 Ar 1929 nådde den inkommande ärendemängden vad gällde 
restaurerings- och fornminnesärenden en toppnotering.114 Den 2 januari 1930 lämnade 
Curman en skrivelse till Akademien om fortsatt utredning av kulturminnesvårdens 
organisation. En av huvudpunkterna i den var den gamla frågan om riksantikvariens 
dubbla roll som chef för Historiska museet och målsman för landets kulturminnesvård; 
Curman ansåg nu att det som föreslogs i FMK: s betänkande 1921 borde genomföras Var 

och en av riksantikvariens arbetsuppgifter krävde "sin man helt ut".115 Arbetssituationen 
var egentligen ohållbar och fungerade bara genom kompromisser och akutinsatser. 

I ett internt "gräl" om lönesättningar samt ersättningar för tidskriftsarbeten året 
därpå, luftade Curman sin vanmakt över situationen: 

Emellertid, då nu in om de sista veckorna flertalet av kollegerna av äldre årsklass uppva ktat 
mig med missnöje och misstroende, så har jag böljat allvarligt tänka på a tt bereda plats för 
en mera rättrådig och lämplig ledning av institutionen, helst som mina krafter sannolikt inte 
räcka till under ytterligare någon längre tid. Jag anser mig förpliktad att söka föra museibyg-
gnadsfrågan i land, om det går, men sedan anser jag mig kunna, utan att svik a min plikt, 
begära att bli förskonad för det ämbete, som synes predestinerat att söndermala sina inneha
vare. Antingen mina kollegers förtroende, lojalitet och energiska medarbete i rimlig endräkt 
och manlig behärskning eller ock mitt avsked!116 

Curmans krafter visade sig emellertid hålla, och kollegornas förtroende fanns nog där, 
även om antikvarierna inte alltid förmådde visa det.117 

Upptakt till utredningen "kulturminnesvårdssakkunniga " 

Curman hade alltså återigen tagit upp frågan om minnesvårdens organisation, genom sin 
skrivelse till Akademien i januari 1930. Inledningsvis klargjorde Curman att FMK:s 
gamla förslag hade utformats förutsättningslöst med minnesvårdens behov i första 
rummet och dessutom i ljuset av en "kraftig expansion för de statliga organisationerna". 
Med den följande efterkrigsdepressionen och alltmer pressade statsfinanser kunde 
förslagen inte genomföras. Nu var dock tiden inne för att återigen ta upp det bordlagda 
betänkandet från FMK. 1920-talet hade inneburit en kraftig tillväxtperiod för 
minnesvården i alla dess former: "Intresset för landets forn- och kulturminnen har 
utvecklat sig till en verkligt omfattande folkrörelse." Detta hade bland annat visat sig 
genom alla de nyinrättade fornminnes- och hembygdsföreningarna, alla nya museer och 
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hembygdsgårdar, samt — inte minst — den begynnande organiseringen av "provins
museerna av läns- eller landskapsmuseets typ".118 

Curman påminde även om att Akademiens tjänstemannastab och organisation 
målmedvetet hade omstrukturerats efter grundidéerna från FMK:s betänkande. Nu var 
dock "den slutliga organisationen" av centralmyndigheten dags att förverkliga. 
Problemet med riksantikvariens dubbla stolar har redan berörts. Curman skrev här — 
med konflikten om Viklaumadonnan i färskt minne — att problemet "förlänar 
åtminstone ett visst sken av rimlighet åt den invändning som stundom höres från 
provinsmuseerna, nämligen att riksantikvarien är domare i sitt eget mål, då han har att 
handlägga ärenden, där statens historiska museums intressen kollidera med 
provinsmuseernas". 

Den andra viktiga frågan gällde provinsmuseernas ställning "både ifråga om ekonomi 
och ifråga om rättigheter och skyldigheter gentemot den statliga kulturminnesvården". 
Här var det främst deponeringsfrågan och de regionala museernas rätt att behålla 
hembudspliktiga fynd i de egna museerna, som krävde "en allsidig utredning". Till 
området hörde även länsmuseernas ekonomiska frågor: statsanslag för anskaffande av 
fullgoda museilokaler och utbildad museipersonal. Utan tvekan var dessa sistnämnda 
punkter något av nyckelfrågor för den fortsatta minnesvården och de kom, som vi skall 
se, att föranleda debatt på alla plan i den landstäckande minnesvården. 

Som en naturlig avslutning tog Curman även upp frågan om behovet av en ny 
lagstiftning för att "bringa såväl gällande författningar som fornminnesvårdens 
organisation i överensstämmelse med de krav och behov, som numera arbetat sig fram i 
det allmänna medvetandet". Dessutom pågick en utredning, på handelsministerns 
uppdrag, om skydd mot utförsel av äldre kulturföremål, vilket direkt eller indirekt hade 
beröringspunkter med fornminneslagstifitningen.119 

Då Akademin beslutade att överlämna skrivelsen till ecklesiastikministern, med önskan 
om tillkallande av sakkunniga för utredning, fanns det uppenbarligen inga garantier för 
att den skulle beviljas. Genom en händelse som ser ut som en tanke väcktes emellertid 
bara någon vecka senare, den 31 januari 1930, två likalydande motioner i riksdagens 
båda kammare, där det framfördes önskemål om vissa förändringar i fornminnes-

förordningen från 1867.120 

Motionerna gällde i konkreta ordalag Historiska museets förhållande till Lunds 
historiska museum och problematiken kring hembudsplikten. Företrädarna bakom Lunds 
historiska museum ville behålla alla de fornfynd — även av ädelmetallvalör — som 
hittades i Skåne. De ansåg dessutom att detta skulle gälla de eventuella kyrkoinventarier 
som kunde visa sig aktuella för museiförvaring. Som en förlängning av detta ville man se 
Lunds historiska museum som ett centralmuseum för Skåne, och Statens historiska 
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museum skulle därmed, endast med Kungl. Maj:ts särskilda medgivande, få förvärva 
specifika föremål som var oundgängliga för den nationella landskapsbilden. 

Föredömet såg motionärerna i den fornminnesvård som hade utvecklats sedan 1905 i 
Norge. Där var landets minnesvård indelad i fem olika områden vilka hade var sitt 
centralmuseum med utbildad personal. Huvudstadsmuseet i Oslo ägde dock rätt att låta 
sin personal företa grävningar och undersökningar i alla landets områden. 

"Nu torde tiden vara mogen att här i Sverige påbörja genomförandet av en liknande 
reform", menade motionärerna. Reformen skulle dock bölja måttligt, genom att låta 
Lunds historiska museum bli först som decentraliserat centralmuseum. Den kompetens 
som fanns där motiverade den särställning man önskade skapa för lundamuseet. 
Dessutom ansåg man att Skånes äldre kultur egentligen var mer dansk än svensk, varför 
särställningen var yt terligare motiverad. "Det slutliga önskemålet är visserligen att för 
vaije större fornminnesprovins skapa ett ledande museum. Men detta kan ske först så 
småningom, sedan dessa institutioner erhållit kvalificerad vetenskaplig ledning och 
tillräckliga anslag, analogt med utvecklingen i Norge." 

Motionärerna ansåg att det var dags att hejda den centralisering av minnesvården som 
Curman hade understött: "Centralisationen har hitintills varit den svenska 
fornminnesvårdens styrka. Men om icke efter hand en lättnad sker i nu gällande 
lagbestämmelser, tenderar denna koncentrerade centralisation att bli till skada för 
forskningen." Motiven var med andra ord liknande dem som föranledde konflikten om 
hembudet av bronsföremål under 1860- och 70-talen. Statens lagstiftning hämmade 
forskningen, vaije landsända ägde rätt till sina lokala fornfynd (eller som man i dag 

skulle uttryckt saken, sitt lokala kulturarv).121 Situationen och argumenten var även i 
många stycken snarlika dem som föranlett Fahlbecks och Widéns motioner år 1911 och 
vi skall se att även dessa motioner från Lund fick stöd i riksdagen. 

Reaktionen i Akademien blev, inte oväntat, negativ. Otto Janse och Ture Arne skrev som 
representanter för Akademiens antikvariska nämnd en inlaga i frågan. 
Förvaltningsutskottet önskade emellertid att den inte skulle läggas till grund för 
Akademiens officiella yttrande. Anledningen var en nedvärderande passus mot Lunds 
historiska museums förmenta kompetens. Föreståndaren för Lunds museum, tillika 
professorn i förhistorisk- och medeltidsarkeologi, samt medlemmen i 
Vitterhetsakademien, Otto Rydbeck, hade lämnat en ilsken försvarsinlaga där han stödde 
de båda motionerna och Lunds historiska museums heder. Johnny Roosval hade också, 
något osökt i sammanhanget, yttrat sig till försvar för Lunds museum och den 
akademiska kompetens som denna institution representerade. 

Två förhållningssätt speglades tydligt i inlagorna från Akademiens representanter. 
Det ena representerades av antikvarierna, vilka värnade om Historiska museets 
föremålspolicy och därför reagerade som museets ämbetsmän och samlare. Det andra 
representerades av Sigurd Curmans yttrande, som var mer nyktert återhållet, men även 
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det kritiskt. Han såg Rydbecks och motionärernas önskemål som alltför lokalpatriotiska 
och snäva. Den stora faran var därmed egentligen inte risken att gå miste om 
hembudspliktiga fynd, utan att den nationella forskningen skulle lida allvarlig skada: 

Det må emellertid tillåtas mig att i detta sammanhang få framhålla att det mål, som hägrar 
för mig, då det talas om förändrad lagstiftning och organisation för S veriges foraminnes
vård, ingalunda är skapandet av några småkonungadömen med oöverstigliga skiljemurar 
landskapen emellan, utan tvärtom åstadkommandet av ett på vetenskapliga grunder och 
ömsesidig förståelse baserat sam arbete mellan provinsmuseer och huvudstadsmuseer till 
den stora gemensamma helhetens, till den svenska vetenskapens och fornminnesvårdens och 
därigenom till fäderneslandets gagn.122 

För Sigurd Curman var hans uppfattning om den nationella enhetskulturen överordnad 
föreställningen om meningsfullt urskiljbara landskapskulturer. Med flera centrala 
landskapsmuseer riskerade kartläggandet av det nationella kulturarvet att splittras i flera 
berättelser. Dessutom fruktade nog också Curman de praktiska problem som 
förmodligen hade följt med att söka jämka den statliga finansieringen mellan respektive 
landskaps centralmuseer. Om ett svartsjukt bevakande av anslagen redan existerade 
mellan de regionala intressenterna, skulle knappast situationen ha förbättrats genom en 
minnesvårdens federala nationalunion. 

Som jag nämnde kom riksdagsdebatten liksom en tanke i rätt tid, men den var inget 
beställnings verk från riksantikvarien. Förmodligen var det återigen en dispyt mellan 
riksantikvarien och en företrädare för den regionala minnesvården som hade föranlett 
motionerna. Konflikten var denna gång på mer än ett sätt klassisk. Företrädarna för 
Lunds universitets historiska museum hade, trots den lagstadgade hembudsplikten, 
önskat behålla en funnen hästmundering från folkvandringstid, vilken hade hittats i ett 
grustag i Sösdala socken. Munderingen, som omgående kom att benämnas 
"Sösdalafyndet" bestod av både guld, silver och järn. Otto Rydbeck hade ilsket hotat att 

bryta sönder fyndet och sända delarna av ädelmetallvalör till Stockholm!123 

Ärendet togs två gånger upp vid Vitterhetsakademiens sammanträden och bordlades. 
När frågan diskuterades för tredje gången beslutades emellertid att Sösdalafyndet — 

under protest från Ture Arnes sida — skulle få stanna i Lunds museum.124 

Utgången av detta ärende, liksom majoriteten av de kyrkliga deponeringsärendena, 
var för övrigt helt i linje med Curmans intentioner. Han hade egentligen inget emot att 
artefakterna stannade i sina respektive "provinsmuseer". Problemen var bristen på 
fackutbildade föreståndare och adekvata museilokaler. Men generellt skulle allt "onödigt 
förmyndarskap" undvikas: "Det finnes ingen anledning att vedervåga det goda 
samarbetet mellan statens historiska museum och provinsmuseerna genom ett onödigt 
rigoröst tillämpande av nu gällande bestämmelser om fornfynd."125 
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Vid sitt tacktal under Riksantikvarieämbetets 300-årsjubileum år 1930, uttryckte 
Curman sig försonande om de strider som varit: "Och även om någon gång 
intressekonflikter och sammanstötningar skola uppstå mellan provinsmuseer och 
centralmuseer, skola vi taga det med jämnmod, väl vetande att i vår ofullkomliga värld 

strid dock alltid är ett uttryck för liv."126 300-årsjubileet genomfördes dock på Gustav II 
Adolfs dödsdag den 6 november. Innan dess hade behandlingen av de båda motionerna 
utfallit till Curmans och Akademiens favör. 

Riksdagen hade förvisso vid sitt beslut funnit att motionernas frågor var värda en 
utredning, och det beslutet hade grundats på motionärernas kritik: 

Den monopolställning som statens historiska museum av ålder intagit, har icke längre sitt 
ursprungligen självfallna berättigande. Provinsmuseernas krav på en decentralisation i viss 
utsträckning av landets fornminnesvård kunna icke längre rim ligen tillbakavisas. Den rike
dom på fornminnen, som statens historiska museum besitter, möjliggör också hänsyn till ort
sintressen utan att riksintresset åsidosättes.127 

Ecklesiastikministern uppmanades ta ställning till de synpunkter för och emot en 
särställning av Lunds historiska museum och vid en blivande utredning särskilt beakta de 
frågor som hade framställts. 

När ministern Samuel (Sam) Stadener lämnade sitt beslut gick det emellertid helt i 
linje med Curmans och Akademiens skrivelse från januari 1930. En utredning skulle 
tillsättas för att granska tre centrala fält inom minnesvården: ändringar i riksantikvariens 
normalinstruktion från 1890 (egentligen riksantikvariekansliets roll i minnesvården), 
provinsmuseernas ställning både vad gällde ekonomi, rättigheter och skyldigheter 
gentemot den statliga kulturminnesvården samt, slutligen, skulle utredningen även 
granska den gällande fornminnesförordningen. Frågan om provinsmuseernas ställning i 
den statliga minnesvården skulle med andra ord utredas förutsättningslöst, utan särskild 
hänsyn till de specifika önskemål som åberopats från musei- och 
forskningsintressenterna i Lund. Utredningsdelen om provinsmuseiorganisationen kom 
emellertid — ironiskt nog — att bli den enda av de tre färdiga delbetänkandena som inte 
omgående ledde till verkställande riksdagsbeslut. Först med den så kallade 
landsantikvarieutredningen från 2 februari 1953 kom det betänkande (SOU 1954:26) 
som slutligen ledde till landsantikvarieorganisationens formella fastställande den 27 maj 
1955. 

Stadener tillkallade som sakkunniga landshövdingen Sven Lübeck (tillika 
ordförande), länsantikvarien Erik Festin, intendenten Sven T. Kjellberg, professor Otto 

Rydbeck, samt Sigurd Curman.128 Efter ett uppehåll från november 1932 till april 1936 
tillkom också andre vice talmannen Karl Magnusson och riksdagsmannen Georg 
Nyblom, båda från andra kammaren. Till sekreterare för båda omgångarna valdes den 
redan under Curman arbetande Ivar A. Hedenlund.129 

157 



Fädernesland och framtidsland 

Att Otto Rydbeck ingick bland de sakkunniga borgade för att det lundensiska intresset 
ändå kom att bevakas särskilt. Detta medförde också efterhand, då ett andra 
delbetänkande lades fram 1937, att den dåvarande föreståndaren för Uppsala universitets 
museum, Sune Lindqvist, reagerade mot vissa formuleringar i skrivelsen. Han befarade 
helt enkelt att museiinstitutionen i Uppsala skulle missgynnas gentemot den lundensiska 
institutionen.130 Eftersom det som sagt dröjde till mitten av 50-talet innan 
landsantikvarieorganisationen formaliserades, föll dock den problematiken. I det 
betänkande som de sakkunniga utformade vid slutet av 1930-talet framhöll man de 
regionala museernas rätt till fornfynd i allmänna ordalag och frågorna om de större 
regionmuseernas ansvarsställningar gentemot centralorganisationen undveks med 

hänvisande till redan etablerad praxis.131 

Vad som kan konstateras är dock det att den politiska instansen med erfarenhet av 
FMK: s långa utredning och heltäckande förslag, nu önskade se ett snabbare 

utredningsförlopp, med mer verklighetsanpassade förslag.132 Stadener underströk vikten 
av att hushålla med de ekonomiska ramarna: "Därvid bör sålunda undersökas olika 
möjligheter att slutligt organisera den statliga kulturminnesvårdande centralmyndigheten 
med tillhörigt beaktande att kostnaderna för denna organisation hållas inom skäliga 
gränser."133 När betänkandena lades fram mellan 1936 och 1937 påpekade också de 
sakkunniga följdriktigt att förslagen inte skulle ses som optimala för minnesvården, utan 

som kompromisser på vägen i en tid av stadigt pågående modernisering av samhället.134 

Utredningen, som gavs namnet "kulturminnesvårdssakkunniga", tillsattes i oktober 
1930 och redovisade resultaten i dels ett betänkande om omorganisation av de 
minnesvårdande myndigheterna, från oktober 1936, dels ett betänkande angående 
"provinsmuseernas ställning i riksorganisationen m.m." från oktober 1937, samt slutligen 
betänkandet med det kombinerade "förslaget om reviderad fornminneslagstiftning 
m.m.". Detta offentliggjordes med SOU 1938: 60 och ledde fram till den nya lagen om 
fornminnen SFS 1942: 350—356.135 

De sakkunniga sammanträdde första gången den 7 november 1930. Då utredningen 
bordlades i slutet av 1932 hade man till stora delar fastställt direktiven för alla de tre 
diskussionsområdena: Riksantikvarieämbet, landsantikvarieorganisationen och 
länsmuseerna, samt lagstiftningen.136 Detta förklarar det korta tidsintervall som 
erfordrades mellan det att arbetet återupptogs och betänkandena presenterades. Det 
huvudsakliga utredningsarbetet konstituerades med andra ord vid böljan av 1930-talet. 

Motstående sida: Sigurd Curmans organisationsbeskrivning över den då föreliggande centralmyndigheten, 
från år 1932. Beskrivningen är unik såtillvida att den dels anger hela organisationen, inklussive den 
informella avdelningarna i riksantikvariekansliet, och dels namnger de ansvariga tjänstemännen. Ur: RA, 
KMS, vol. II. 
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Anledningen till avbrottet 1932 berodde, som departementschefen skrev, på den "då 
rådande statsfinansiella situationen", vilket var liktydigt med Kreugerkraschen och de 
pågående verkningarna av depressionen.137 När utredningen återupptogs i april 1936 
framhölls organisationsfrågan angående den centrala myndigheten som den mest akuta 

frågan, och detta delbetänkande kom också att presenteras redan den 29 oktober 1936.138 

Så långt om de kulturminnesvårdssakkunniga. Utredningens delbetänkanden kommer i 
fortsättningen att dyka upp i flera sammanhang; den behandlas således inte separat för 
sig. Valda delar av utredningens moment har i stället passats in i den tematiska 
redogörelsen. Innan vi kommer in på dessa konsekvenser av kulturminnesvårds
sakkunnigas utredning, bör vi dock följa upp den kronologiska händelseutvecklingen i 
Vitterhetsakademien. 

Vitterhetsakademien omgestaltas 
I början av 1930-talet kom Vitterhetsakademien att omorganiseras och utökas successivt 
till att — förutom det centrala uppdraget att "främja studiet av historien och 
antikviteterna" — också representera övriga humanistiska vetenskaper.139 Akademien 
kom med det att indelas i två klasser: den historisk-antikvariska och den filosofisk
filologiska, med högst 25 ledamöter i vardera.140 I den filosofisk-filologiska klassen 
valdes storheter som Axel Hägerström, Martin Lamm och Lauritz Weibull in. Den nya 
klassen kom dock i huvudsak att domineras av språkvetenskapsmän. 

Syftet med omorganisationen hade varit att "de med historien och arkeologien 
sidoordnade humanistiska vetenskaperna, särskilt de filologiska, måtte bliva inom 
Akademien mer allsidigt företrädda".141 Att filologin (tolkandet av äldre texter) som 
vetenskap skulle bli bättre representerad i Akademien var på många vis ett återknytande 
till den äldre fornforskningens profil. Dessutom anknöt denna vetenskap till 
folkminnesforskningen, vilken sedan Djurklous landsmålsförening hade etablerats som 
ett eget lärdomsfält vid sidan av den arkeologiska och konstvetenskapliga huvudfåran. 
Tanken var att man med ökade penningmedel — tack vare instiftandet av Humanistiska 
fonden — skulle medverka till stödjande av de nytillkomna vetenskaper som nu fanns 

företrädda i Akademien.142 

Men den omedelbara "vinsten" låg mer på det representativa planet. Med en breddad 
akademi där alla de humanistiska disciplinerna var företrädda, ökade naturligtvis 
Vitterhetsakademiens möjligheter att få stöd och förtroende från den akademiska 
världen, att vinna "goodwill" i den offentliga debatten, samt att genom den breda 
representationen av namnkunniga akademiker och experter vinna fördelar vad gällde 
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ansökningar om extra penninganslag och dylikt.143 Det representativa och ceremoniella 
betydde fortfarande mycket för att legitimera minnesvårdens existens i det offentliga 
rummet. Anknytningen till kronprinsen och kungahuset kom att grundmuras under 
Curmans riksantikvarietid. Det ceremoniella kravet tillfredsställdes i det sammanhanget 
inte minst genom att Vitterhetsakademiens årliga högtidsdag från och med 1923 hade 
flyttats till Riddarhusets stora sal.144 

Med den nya och breddade Akademien kom ytterligare krav att ställas på 
funktionsdugliga och representativa ämbetslokaler: Normalt sammanträdde man 
månadsvis i en liten sessionssal på Nationalmuseum. Efter 1933 blev den för trång och 
sammanträdena flyttades till "djupa salen", utställningsdelen för medeltida kyrklig konst. 
Först med den nya museibyggnaden kunde Akademien sammanträda i en särskilt avsedd 

sessionssal.145 Vid det laget var Akademiens roll som administratör för statens minnes
vård i det närmaste överspelad. Ett nytt ämbetsverk hade bildats: Riksantikvarieämbetet. 

Riksantikvarieämbetet blir ett ämbetsverk 
Då kulturminnesvårdssakkunniga (hädanefter KMS) lämnade sitt första betänkande år 
1936, öppnades även möjligheten för den organisatoriska omläggning av riksantikvariens 
tjänstestab som diskuterats sedan 1900-talets början. Nu fanns också adekvata 
ämbetslokaler för ett nyordnat ämbetsverk. Tiden var inne att förverkliga en av de 
centrala punkterna i FMK: s betänkande från 1921. Resultatet skulle visa sig bli en 
kompromiss mellan detta bordlagda förslag och den organisatoriska ordning som genom 
praxis redan hade etablerats. 

Vägen fram till Riksantikvarieämbetet som ett särskilt ämbetsverk för 
kulturminnesvården utanför museet hade, som Birger Nerman senare påpekade, i 

praktiken påböijats redan 1923 då Curman tillträdde sitt ämbete.146 Den officiella 
organisationsomläggningen gällde dock först från den 1 juli 1938. Vad som konkret 
genomfördes var egentligen en organisationsmodell som hade stora likheter med den 
planskiss som Curman hade presenterat redan 1911.147 Sedan KMS lämnat betänkandet 
angående omorganisation av statens "kulturminnesvårdande centrala institutioner" 
inväntade ecklesiastikministern, Arthur Engberg, det andra betänkandet om "provins
museernas organisation" från 1937, innan han formulerade sin proposition till riksdagen 
1938.148 Den bejakade det första delbetänkandet men ställde sig mer skeptisk till behovet 
av en landsantikvarieorganisation. 

Frågan om landsantikvarierna och de regionala museernas ställning i förhållande till 
den centrala minnesvården, kom helt frankt att utgå från propositionen. Orsaken till detta 
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var att Engberg ansåg att den organisation som redan vuxit fram genom praxis och 
genom Svenska museimannaföreningens överläggningar med Curman och Akademien, 
kunde fortgå utan riksdagens medverkan: 

De förslag rörande provinsmuseernas ställning och verksamhet, som de sakkunniga sålunda 
framlagt kunna — frånsett nyssberörda pensionsfråga — genom föras utan riksdagens med
verkan och äro för övrigt till sin allmänna innebörd av den art, att de icke inverka på ställ
ningstagandet till det av de sakkunniga i deras först avgivna betänkande framställda 
förslaget rörande organisationen av statens fornminnesvårdande centralmyndighet. I detta 
sammanhang ämnar jag därför till övervägande framföra allenast sistnämnda förslag.149 

Efter att så ha reducerat betänkandet till endast omorganisationen av den statliga 
centralmyndigheten för minnesvården, ansåg Engberg att tiden nu var inne "att söka 
förhjälpa den centralmyndighet ur det oläge, vari den med avseende på 
personalutrustning och andra arbetsförhållanden bragts genom de senaste årtiondenas 
[...] nödtvungna anståndspolitik".150 Engberg begärde en total anslagsökning på över 
50%: från ett ordinarie årsanslag på 202 200 kronor till ett nytt på 323 700 kronor. 
Anslagsökningen, som historiskt sett var unik, låg strax under det begärda från KMS.151 

Riksdagen delade departementschefens uppfattning om behovet av omorganisering och 
godkände den nya personalförteckningen samt tilldelade ett anslag för budgetåret 1938/ 
39 på 323 400 kronor.152 Med det hade Riksantikvarieämbetet som ämbetsverk skapats 
och en fråga som diskuterats sedan sekelskiftet fått en kompromissartad lösning. Jag 
skriver kompromissartad eftersom de sakkunniga i FMK respektive KMS trots allt hade 
lagt fram förslag som i vissa stycken skilde sig från de beslutade. Vi skall i det följande 
titta litet närmare på den nya organisationen. 

Reorganiserandets konsekvenser 

Den officiella organiseringen innebar att ett nytt ämbetsverk hade bildats och att 
Vitterhetsakademiens hävdvunna beslutsfunktioner inom minnesvården kraftigt 
reducerades.153 Eftersom personalorganisationen i praktiken redan var etablerad enligt 
betänkandets förslag, kom den endast att utökas samt regleras vad gällde 

anställningsförhållandena.154 

Det konkreta resultatet blev följande: Historiska museets allmänna ledning kom nu 
att skötas av en nytillsatt museidirektör, medan de kulturminnesvårdande uppgifterna 
sorterade under det nytillkomna ämbetsverket Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarien 
stod visserligen kvar som chef för båda institutionerna — hela verket titulerades nu 
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum — men han kunde med den nya 
ordningen ägna merparten av arbetstiden åt det som Curman ansåg en riksantikvarie 
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borde göra: sköta och leda ärendena för den nationella kulturminnesvården. 
Riksantikvarieämbetet organiserades nu under de två huvudavdelningar som redan fanns 
etablerade i Akademien: Fornminnesavdelningen och Byggnadsminnesavdelningen. 
Den förra avdelningen hanterade det traditionella fältet förhistorisk fornminnesvård, 
vilket även innebar organisation och ledning av fornminnesinventeringen. Den senare 
avdelningen handhade kulturminnesvården avseende kulturhistoriska byggnader och 
föremål från medeltid till nyare tid. Personalen som var knuten till dessa avdelningar, 
liksom även personalen vid museets avdelningar, upphörde därmed även formellt att vara 
underställda Vitterhetsakademien. 

Som gemensamma avdelningar för både Riksantikvarieämbetet och Historiska 
museet fungerade vidare biblioteket och arkivet, samt den administrativa och kamerala 
avdelningen. 

En nyhet var alltså tillsättandet av en museidirektör för Historiska museet. Denne 
blev Birger Nerman som sedan 1926 hade varit knuten till museet genom diverse 

vetenskapliga uppdrag.155 Museidirektören skulle utöva den direkta ledningen genom att 
verkställa arbetsfördelning, ge direktiv för utställningar och vård av fornföremålen, samt 
äga befogenhet att besluta om inköp till samlingarna. Han skulle även ha beslutanderätt 
och inflytande inom Akademien beträffande frågor som rörde museet.156 

Så långt överensstämde detta väl med det önskemål FMK hade framhållit 1921.157 

Skillnaden, vilken mer handlar om grad än art, mot KMS betänkande var att 
riksantikvarien med det nya förslaget fortfarande var formell chef för Historiska museet. 
De sakkunniga i KMS framhöll det ur många synvinklar önskvärda i att "ett visst 
samband mellan riksantikvarien och statens historiska museum bibehålles". Som skäl 
angav man väsentligen fyra sakförhållanden. För det första skulle det nya ämbetet skiljas 
från den direkta kontakten med "det vetenskapliga museala föremålsstudiet" vilket också 
innebar att museets personal då tappade kontakten med den yttre fornminnesvården och 
de regionala minnesföreningarna: "Museets möjligheter att förvärva fynd till sina 
samlingar skulle därjämte avsevärt försämras." För det andra skulle förvaltningen 
avsevärt fördyras om man skapade två institutioner med var sin administration, 
expedition och så vidare. En fullständig separering skulle, för det tredje, även innebära 
att Riksantikvarieämbetet riskerade att gå miste om en del fonderade medel hos 
Akademien, vilka var skänkta med specifik adress för den forskning som bedrevs via 
museet. Och slutligen skulle också ett skiljande också bryta "en mycket långvarig 
tradition" som man menade hade betydelse för själva "saken" — fornminnenas skydd.158 

Den andra viktiga nyheten var statsstödet till Riksantikvarieämbetets två avdelningar 
för fornminnes- respektive byggnadsvård. Karl Alfred Gustawsson blev chef för 
ämbetets fornminnesavdelning och en annan av Curmans vapendragare, Erik Lundberg, 

erhöll chefskapet för dess byggnadsminnesavdelning.159 Genom att omvandla den 
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informella tjänsteorganisationen till o rdinarie tjänster, vilka därmed blev statsavlönade, 
kunde en hel del fonderade medel användas till kulturminnesvården. 

Riksantikvarieämbetets nya Byggnadsminnesavdelning var organiserad som en direkt 
konsekvens av de överläggningar som hållits under 1910-talet. De sakkunniga i FMK 
hade varit överens om att Vitterhetsakademiens befogenheter och åligganden beträffande 
byggnadsmonument skulle överflyttas till ett ny ordnat riksantikvarieämbete.160 Denna 
organisationsform hade i praktiken börjat tillämpas redan 1917, då Sven Brandel 
anställdes som amanuens med speciell uppgift att handlägga byggnadsärenden. Så 
småningom blev Brandel, under Curman, extra antikvarie och föredragande av dessa 

ärenden vid Akademien.161 Med den nya Byggnadsminnesavdelningen 1938 gavs alltså 
denna tidigare informella organisation en statlig sanktionering och organisatorisk form. 
Det slutgiltiga monopolet för detta fält i minnesvården kom dock att dröja fram till 1967, 
då ansvaret för Byggnadsstyrelsens K-byrå slutgiltigt flyttades över till 
Riksantikvarieämbetet. 

Den nya Fornminnesavdelningen hade å sin sida en självklar förankring i det nya ämbetet 
genom att representera huvudfåran i den gamla Akademiens ansvarsområde. 
Inledningsvis under Curmans ämbetsperiod hade den extra antikvarien Gustaf Hallström 
varit föredragande av fornminnesärenden. Detta uppdrag hade sedermera, från och med 
1931, förts över på amanuensen K.A. Gustawsson, vilken sedan mitten av 20-talet hade 
företrätt en "underavdelning" som specialiserat sig på vård och skötsel av 
fornlämningsområden, samt det pågående arbetet med inventeringarna. Det blev också 
Gustawsson som erhöll tjänsten som chef för Fornminnesavdelningen 1938, under 
protester från den då sedan flera år tjänstledige Hallström.162 Att det blev Gustawsson 
som fick tjänsten och inte Hallström, hade sin bakgrund i ett flertal faktorer. Dels 
tillhörde Hallström den gamla generationen av antikvarier, vilka satte fornforskningen 
före fornvården och därmed absorberades helt av det egna specialområdet.163 Dels hade 
också Gustawsson, med starkt stöd hos Curman, bedrivit den form av markvård vid 
fornlämningsområden som senare kom att bli den nya kulturminnesvårdens signum. 
Detta sistnämnda hade varit centralt i de sakkunnigas betänkande 1936. I KMS 
beskrivning av Fornminnesavdelningens framtida åligganden vad gällde fältarbeten rörde 
tre av de fyra uppräknade punkterna inventerings-, röjnings- och skötselarbeten av och 

kring fornlämningarna.164 Den tid då fältarbetena "huvudsakligen hade sin betydelse för 
minnesvården såsom den källa, ur vilken förvärv till museet kunde hämtas" var enligt de 
sakkunniga definitivt förbi.165 Vad som nu krävdes var inventering och upplysning för att 
stärka skyddet av fornlämningarna. 
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För att förbättra upplysnings- och folkbildningsarbetet hade de sakkunniga förordat 
att en särskild befattning avsattes för propagandaverksamhet. Denna tjänst skulle inte 
bara innefatta föredragshållande av olika slag, utan även artikelförfattande samt ett 
redaktionsansvar för den centrala institutionens publikations verksamhet.166 Såtillvida 

skulle riksantikvarien även här avlastas det omfattande redaktörsarbete han då hade.167 

Detta avslogs emellertid i propositionen. Den nya personalförstärkningen skulle ändå 
klara de avsedda uppgifterna.168 Tjänsten tillsattes emellertid, i modifierad form, efter 
krigsåren då Carl-Axel Moberg år 1947 anställdes som museilektor vid 
Riksantikvarieämbetet. 

Som avslutning för det officiella betänkandet 1938 påpekade de sakkunniga att målet 
för kulturminnesvårdens verkliga framgång i samhället skulle, och måste, gå via ett 
"intimt förtroendefullt och lojalt samarbete" mellan de fornvårdande myndigheterna och 
alla övriga myndigheter som kom i kontakt med minnesvårdens intressefält: 

Ju mera ett dylikt samarbete kan utvecklas och befrämjas och ju fastare former detsamma 
kan erhålla, desto större bliva möjligheterna f ör utvecklandet av en verkligt allmän och 
effektiv kulturminnesvård i landet, en kulturvård som får genomsyra hela förvaltningen, så 
hänsynstagandet till kulturhistoriska värden blir lika självklart som till andra, i penningar lät
tare uttryckbara värden. 

Att till ett obrutet sammanh ang söka ena forntid och framtid, och att göra detta samman
hang synligt och fattbart för hela folket, det är kulturminnesvård ens stora och fruktbara 
uppgift. [Min kursivering.]169 

Citatet, som i sig sammanfattade hela grundidén bakom Sigurd Curmans syn på 
kulturminnesvården, bär också omisskännliga drag av hans stil, och var högst sannolikt 
författat av honom personligen. Den kulturvård som Curman talade om — och som 
Sverker Janson senare skulle anamma som beskrivande term170 — kom så småningom att 
etableras på det vis de sakkunniga önskade. Men detta skedde under en period från 1940-
talet fram till 1980-talet. En god bit på vägen var emellertid den nya fornminneslag som 
trädde i kraft den 1 januari 1943. 

Den nya fornminneslagen 
Den 12 juni 1942 stiftade Kungl. Maj:t och riksdagen gemensamt den nya lagen om 
fornminnen. Hela den aktuella lagdelen (Sv. förf. saml. 1942:350—356) var indelad i tre 
områden: lösa och fasta fornminnen, äldre kyrkors inventarier, samt övriga 
kulturhistoriska byggnader. Tidigare fornminnesparagrafer var förordningar som 
instiftats av Kungl. Maj:t, vilket alltså innebar att dessa påbud var godkända av regenten. 
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Eftersom den nya lagen nu ingrep i medborgarens fria ägande- och dispositionsrätt kom 
den således, i och med att riksdagen hade del i instiftandet, att få en civillags form. 

Förändringarna i den nya lagen var inte övergripande utan berörde mera detaljer, men de 
speglade ändå den nya syn på minnesvård som hade etablerats under 1920- och 1930-

talen.171 Akademiens beslutsfunktioner inom minnesvården upphörde nu även formellt, 
genom att det om fasta fornlämningar fastslogs att tillsynen över dessa fornlämningar 
utövades av riksantikvarien.172 

En annan viktig punkt var lagstiftningen om fredade fornlämningsområden. Lagen 
gjorde det nu möjligt att fridlysa ett område i den fasta fornlämningens närmaste 
omgivning. Gränserna för skyddsområdet fastställdes av respektive länsstyrelse, på 

framställning av riksantikvarien eller enskild.173 Om enskild hade väckt frågan skulle 
riksantikvarien dock alltid höras innan beslut fattades. Länsstyrelsen fick nu alltså 
betydligt större makt i bevarandefrågor. Den kunde dessutom meddela särskilda 

skyddsföreskrifter för områden utanför det egentliga fornlämningsområdet.174 

Därigenom fick tanken på bevarande av sammanhängande fornlämningsmiljöer juridisk 
sanktionering. Definitionen för fasta fornlämningar vidgades samtidigt till att även 
omfatta offerkällor, kult- och tingsplatser, fasta naturföremål "vid vilka åldriga sägner 
eller märkliga historiska minnen äro knutna", samt även gamla färdvägar, broar, 
milstenar och liknande. 

Vad gällde anläggning sföretag av olika slag lagstiftades nu att man i god tid, innan 
arbetet startade, inhämtade information om huruvida fasta fornlämningar skulle komma 

att beröras.175 Detta innebar att en förhandling mellan de fornvårdande myndigheterna 
och anläggningsföretagen lagstiftades, då en exploatering befarades hota fasta 
fornlämningar. Det innebar också att riksinventeringen av fo rnminnen fick ytterligare 
motivering genom lagstiftningen. Om fornlämningar påträffades under marken kunde de 
nämligen föranleda att anläggningsföretag stoppades. Men om dessa lämningar inte 
tidigare var kända, och de ansågs bevarandevärda, skulle det allmänna bekosta ersättning 
till företaget för försening, ändrade planer och så vidare. Om däremot fornlämningen var 
känd innan anläggningsarbetet började, skulle företaget ensamt betala undersökningen 
och bevarandeåtgärderna. Detta innebar konkret att anläggningsarbeten, som 
förhindrades genom förekomsten av bevarandevärda fornlämningar, kostade staten 
mycket pengar om dessa inte tidigare hade varit kända. Och var de redan kända kostade 
åt företagen stora pengar. I alla hänseenden måste företagen nu inhämta information om 
huruvida fasta fornlämningar existerade på den mark man hade för avsikt att exploatera 
— vilket hade till följd att den offentliga minnesvårdens medel för inventeringar och 

undersökningar hädanefter ökade markant.176 
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Hembudsplikten 

Frågan om hembudsplikt av fornfynd till Statens historiska museum var självklart en av 

de stora stridsämnena under de sakkunnigas överläggningar.177 Det slutgiltiga förslaget 
1938 resulterade i ett status quo gentemot den gamla hembudsförordningen från 1873. 
Men redan under tiden mellan offentliggörandet av lagutredningen 1938 och den färdiga 
författningen 1942 hade frågan kommit att ändras. Den slutgiltiga lagformuleringen 
innebar en kompromiss med tidigare framförda krav. Hembud krävdes nu på fornföremål 
helt eller delvis av guld, silver eller koppar, samt föremål som påträffats tillsammans med 

sådana föremål.178 På så vis lagstiftade man för hembud av sådant som exempelvis 
Sösdalafyndet och samtliga föremål i större slutna fyndkomplex utanför fasta 
fornlämningar. (Fynd i fasta fornlämningar tillföll staten med äganderätt.) Emellertid 
stod fortfarande bronsen utanför hembudsplikten, liksom även moss- och depåfynd. 
Orsakerna bakom detta var som sagt oenighet bland de sakkunniga och deras 
kontaktpersoner. 

Konflikten kan förenklat illustreras genom två av de sakkunniga i KMS, vardera med 
starka åsikter om minnesvårdens mål och mening.179 Den ene var företrädaren för den 
regionala minnesvården, Erik Festin, vilken var den som initierade debatten genom att, 
märkligt nog, föreslå en total hembudsplikt enligt modell från 1828 års förordning.180 De 
sakkunniga beslöt någon månad senare att författa en skrivelse om hur man tänkte sig att 
hembudsfrågan och provinsmuseernas befogenheter skulle lösas. Curman och 
Hedenlund skulle formulera den. Vid nästkommande sammanträde redogjorde Curman 
för det förslag man då utarbetat, vilket uppenbarligen innefattade hembud för så kallade 
slutna fynd. Otto Rydbeck reagerade då kraftigt och påpekade att sådant hembud inte 
gällde enligt dåvarande lagstiftning, samt att han inte skulle biträda det stundande 
betänkandet om central verkets reorganisering, om saken inte avgjordes så att 
hembudsplikten stod kvar orörd. De sakkunniga replikerade då lugnande att 
hembudsskyldigheten inte skulle utvidgas, och därmed kunde betänkandet lämnas till 

Arthur Engberg.181 

Under de fortsatta överläggningarna 1937 kom en från utredningsgruppen begärd 
skrivelse från Erik Festin dock att vålla ytterligare debatt. Skrivelsen innehöll ett utkast 
till en reviderad fornminnneslag, vilket i och för sig endast var avsett som underlag för 
diskussion. (Det färdiga lagförslaget utarbetades för övrigt efterhand av Curman och 
Hedenlund, efter det att bland andra antikvarierna vid Historiska museet samt styrelsen 

vid Nordiska museet och Skansen hade hörts angående sakfrågorna.182) I Festins 
lagförslag hade hembudsfrågan nu utvidgats till att principiellt omfatta alla förhistoriska 
fynd. Striden stod därmed mellan Festin och Rydbeck. De hade båda författat 
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principiella inlagor till försvar för respektive ståndpunkt. Rydbecks skrivelse hade på 
anmodan utarbetats redan i februari 1932.183 

Den första reflektionen vid en genomläsning av dessa inlagor är hur väsensskilda de 
är. Rydbecks skrivelse representerar den traditionelle fornforskarens och museimannens 
syn på minnesvården. Båda författade inledningsvis korta bakgrundshistoriker till deras 
respektive verksamhetsområden och därmed beskrev de även vilka fornvårdande 
värderingar de företrädde. I Rydbecks framställning är fokus uteslutande riktat mot den 
arkeologiska forskningens framsteg och de stora männen bakom detta. Till viss del 
avgjorde det kronologiska perspektivet denna tradering. Rydbecks exposé tog avstamp i 
1600-talets fornforskning, medan Festin från sitt norrländska perspektiv tvingades starta 
först med Artur Hazelius uppmärksammande av landsdelen. Skillnaden i mentalitet 
avslöjades dock otvetydigt. Minnesvårdens decentralisering representeras i Rydbecks 
tappning av att akademiska tjänster i arkeologi (jämförande fornkunskap) hade upprättats 
i Uppsala och Lund vid början av seklet. Hazelius nämns här enbart som 
föregångsmannen bakom det kulturhistoriska samlandet och Svenska 
fornminnesföreningens betydelse kopplas intimt samman med Oscar Montelius ord
förandeskap. Fornminnes- och hembygdsföreningarna, eller för den delen restaurerings
debatten, påtalas över huvud taget inte, trots att Rydbeck under 10-talet hade arbetat som 
restaureringskontrollant och blivit känd som expert på medeltida kyrklig konst.184 

Erik Festin lade å sin sida stor vikt vid bildandet av Norrländska studenters 
folkbildningsförening 1905 som sedermera blev samma studentsammanslutnings 
hembygdsförening. Sistnämnda kunde också ståta med att ha haft Arthur Engberg som 
sekreterare. Framställningen handlade här om inventeringar, kartläggandet av Norrland 
som kulturprovins, om fälthögskolekurser och allmänna folklivsstudier. Festin påminde 
även om att föreningen ansågs ha bidragit till FMK: s tillkomst. Kulturminnesvården, 
med lotterimedelsfonden 1927 och den ökade satsningen på regional minnesvård, hade 
inneburit ett nytt s kede: "Men det gäller ej längre, kort uttryckt, arkeologi och kyrkor 
blott, ej heller en sorts generalisering av vårt kulturarv. Människan är betjänad av en äkta 
och sann funktionalism, men hon skall ej behärskas av -funkis'!" Festin lånade ord från 
Curman då han avrundande talade om en "levande kulturminnesvård", där 
förutsättningen var en ökad hembudsskyldighet: "Sverige har alltför länge stått sist i 
raden bland kulturnationerna ifråga om det kravets tillgodoseende." 

Det var två väsensskilda berättelser om forn- och kulturminnesvårdens framväxt i 
Sverige som här representerades av var sin museiföreståndare. De var som sådana lika 
ideologiskt inkompatibla som de värdemässiga skillnader som kommit till uttryck mellan 
Sigurd Curman och antikvarierna på Historiska museet under 1920-talet. Festin 
förordade utökad hembudsplikt för att skydda det svenska kulturarvet och forskningen 
om detta. Hans underförstådda plan var tydlig: med en utvecklad kulturminnesvård 
skulle länsmuseerna självklart ha del i den nya organisationen och därmed tilldelas 
hembudspliktiga fynd. Rydbeck förordade oförändrad, eller minskad, hembudsplikt med 
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hänvisning till fornfyndens betydelse för de forskande samlarna, det lokala 
fornminnesintresset och landsdelarnas museer. Enligt Rydbecks åsikter stod eller föll 
decentraliseringstanken helt med hembudsfrågan. Kulturminnesvården blev i hans 
perspektiv en verksamhet som helt och hållet emanerat ur den forskande arkeologins 
förutsättningar och behov. En organiserad landsantikvarieorganisation — eller för den 
delen landskapsvård — hade ingen prioriterad plats i det perspektivet. De
centraliseringen av kulturminnesvården var därför liktydig med en demokratisk 
fyndfördelning. Det är ur detta perspektiv inte märkligt att Rydbeck och hans kollegor 
inom den akademiska fornforskningen kritiserade den fornlämningsvård och det 
systematiska inventeringsarbete Curman med kollegor initierade under 1920-talet. Om 
man så vill kan det hela karakteriseras som en strid om det kulturhistoriska 
tolkningsföreträdet. Två tankestilar om det materiella kulturarvet möttes i stundtals 
oförsonligt envig. 

Vid sam manträdet den 9 oktober 1937 beslutade så de sakkunniga att hembudsplikten 
skulle kvarstå enligt den då gällande författningen. Detta blev också vad som framfördes 
i offentliggörandet 1938 och Kungl. Maj:ts proposition nr 8, 1942. Men Bengt 
Thordeman hade i en tidningsartikel protesterat och pekat på att de så kallade slutna 
fynden inte skulle komma att skyddas enligt propositionens lagförslag. Tjänstemännen 
vid Historiska museet hade redan i ett tidigare yttrande över lagförslaget från januari 
1937 förklarat att slutna fynd, liksom depå- och mossfynd borde skyddas. Genom en 
motion i Första kammaren den 14 februari 1942 önskade professorn i civilrätt vid 
Uppsala universitet, Åke Holmbäck, att vissa formuleringar skulle ändras så att alla 
fornsaker, oavsett material, i ett slutet fynd skulle skyddas. När riksdagen lämnade sin 
skrivelse i lagfrågan den 16 maj hade den efter utlåtande från andra lagutskottet godtagit 
motionens förslag. Den slutgiltiga lagtextens ordalydelse känner vi redan till. Därmed 
hade alltså antikvarierna vid Historiska museet vunnit en seger angående den 
traditionella hjärtefrågan.185 

Fler frågor än de rena lagtekniska hängde emellertid samman med hembuds-
problematiken. Festin hade i en inlaga till Ecklesiastikdepartementet från december 1937 
protesterat mot ett, i hans mening, allvarligt avsteg från tidigare överenskommelser bland 

de sakkunniga.186 Han påpekade nu att hans förut radikala hållning beträffande hembuds
frågan egentligen ytterst hade varit avhängig organisationsfrågan för kulturminnesvården 
i dess helhet. När organisationsförslaget beträffande det nya Riksantikvarieämbetet hade 
lagts fram under 1936 hade han, och Svenska museimannaföreningen i deras yttrande, 
förordat en "Statens kulturminnesnämnd" vilken skulle garantera att hembuds-
fördelningen mellan museerna sköttes opartiskt. Eftersom riksantikvarien inte helt hade 
befriats från kopplingarna med Historiska museet hade man ansett att denna 
självständiga nämnd krävdes för att lösa eventuella framtida tvistefrågor. 
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Idén om en vid sidan av riksantikvarien och Historiska museet verkande 
kulturminnesnämnd för fyndfördelning var egentligen inte helt främmande för Curman. I 
det första förslaget angående Riksantikvarieämbetets reorganisering hade Curman lag 
fram skisser på en byrå inom ämbetet för fyndfördelning och museiinspektion. Denna 
modell byggde då på ett helt fr istående museum, där endast bibliotek och arkiv samt 

vissa praktiska avdelningar delades mellan myndigheterna.187 Att idén om en 
fyndfördelande och övervakande byrå inte visade sig realiserbar, berodde på att den ändå 
skulle ha sorterat under Riksantikvarieämbetet, vilket skulle ha inneburit att den centrala 
förvaltningen än mer hade fått rollen av polisiär myndighet för den regionala 
minnesvården. Dessutom kom ju inte uppdelningen mellan Riksantikvarieämbetet och 
Historiska museet att formaliseras, vilket var förutsättningen för museibyråns 
opartiskhet. När därtill Arthur Engberg beslutade att låta hela delbetänkandet om den 
provinsiella kulturminnesvårdens organisation utgå ur propositionsbehandlingen, 
flyttades regelproblematiken till lagstiftningsutredningen.188 

Genom formuleringarna i den färdiga lagens trettonde paragraf lagstadgades på sätt 
och vis lösningen på det dilemma som vållat så mycket debatt och skrivelser under flera 
decennier: "Kronans rätt med avseende å fynd som ovan nämnts må av riksantikvarien 
överlåtas på museum som för framtiden kan taga erforderlig vård om föremålet." 
Hembudspliktiga fynd kunde med det överlåtas till regionala museer, förutsatt att de hade 
adekvata lokaler och en till uppgiften lämpad föreståndare (sistnämnda var i allmänhet 

liktydigt med en landsantikvarie).189 Den regionala minnesvården hade därmed 
myndigförklarats, men det yttersta ansvaret vad gällde hembudsfrågorna låg fortfarande 
kvar hos Riksantikvarieämbetet. 

Ny åldersgräns för fornfynd 

En ny åldersgräns för definitionen av ett fornfynd hade även införts under tiden mellan 
offentliggörandet av betänkandet 1938 och lagformuleringen 1942. Fornfynd preciseras 
nu till att vara fynd som påträffades i fast fornlämning samt hade en ålder av minst 100 år 
då de hittades (och saknade levande ägare). Anledningen till gränsdragningen angavs av 
Curman främst vara fyndet av den så kallade Loheskatten, som påträffades i Stockholm 
1937.190 Loheskatten, som bestod av 84 silverpjäser och över 18 000 silvermynt från 
tiden 1650-1741, hade vållat debatt om eventuell hembudsrätt, om fynden egentligen var 
forntida, eller "endast" att betrakta som antikviteter och så vidare. Vitterhetsakademiens 
praxis var då att betrakta alla fynd från tiden fram till slutet av 1700-talet som forntida.191 

Men detta var som sagt endast en praxis vilken den nya lagen löste genom en mer 
flexibel och lättolkad formulering. 
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Bevarande av kulturhistoriskt märkliga byggnader 

Samtidigt med fornminneslagen utfärdades också en ny lag om skydd för kulturhistoriskt 
märkliga byggnader, vilket gjorde det möjligt att skydda dessa även om de var 
privatägda. Den segslitna frågan om den privata brukanderätten kontra kulturmärkt 

bevarande löstes så att ägarens samtycke fordrades för skyddsregistrering.192 

Lagförslaget byggde på "samma principer som lagen den 25 juni 1909 angående 
naturminnesmärkens fredande".193 En byggnad jämte tillhörande park, trädgård eller 
erforderligt område, kunde nu om ägaren och riksantikvarien samtyckte, tilldelas statliga 
skyddsföreskrifter. Överenskommelsen mellan ägaren och staten stadfästes via 
individuellt avpassade föreskrifter, vilka bestämdes av respektive länsstyrelse. 
Riksantikvarien skulle föra register över alla byggnader som tilldelades dessa 
föreskrifter. Därigenom hade de ställningstaganden i frågan som Curman med flera 
förordade redan under 00-talet getts juridisk sanktionering. Att en registrering av 
byggnaden med närmiljö dock byggde på en frivillighetsprincip, förklarade de 
sakkunniga vara en nödvändig eftergift till "utvecklingens krav" och förfoganderättens 
helgd. Erik Lundberg vid det nya ämbetets byggnadsminnesavdelning hade av 
pragmatiska skäl hållit med; medel för inlösen av en tvångsskyddad byggnad fanns helt 
enkelt inte.194 Att den nya lagens verkningskraft därför skulle bli "ganska begränsad" 
hade både Lundberg och Curman varit fu llt införstådda med. Curman motiverade den 
frivilliga lagprincipen: "Den måhända viktigaste sidan av saken är att man äntligen 
kommit "from sounds to things" ifråga om de enskilda byggnadsminnesmärkenas skydd, 
och erfarenheten får giva vid handen, vilka vidare åtgärder som må befinnas nödvändiga 
och möjliga för att nå önskvärda och tillfredsställande resultat."195 

En viktig markering för det nya Riksantikvarieämbetets beslutsrätt i byggnadsfrågor 
var dock bestämmelsen att riksantikvarien utan Byggnadsstyrelsens samtycke eller 
deltagande, nu skulle besluta om skyddsföreskrifternas verkställande. Från 
Byggnadsstyrelsens sida hade man i sitt yttrande markerat ett missnöje över minskat 
inflytande, men departementschefen hade biträtt de sakkunnigas ståndpunkt, genom att 
hänvisa till det regionala nätverk av ombud och landsantikvarier som Ämbetet redan 
hade etablerat. Om en frivillig registrering skulle komma till stånd måste den bygga på 

ett företroende och inte ett anonymt myndighetsutövande.196 Riksantikvarieämbetet hade 
därmed formellt tilldelats den makt över byggnadsvården som Akademien förvägrats vid 
upprättandet av Byggnadsstyrelsen år 1918. 

Den nya lagen förutsatte med andra ord "den goda viljan" hos fastighetsägaren, men om 
denna inte fanns kunde expropriering eller åtgärdsförbud komma i fråga. 
Byggnadsvårdens vapen hade därmed blivit skarpare. 
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För det första kunde riksantikvarien ansöka, via respektive länsstyrelse, att en hotad 
kulturbyggnad belades med åtgärdsförbud i högst två gånger sex månader. Vid extrema 
fall kunde även expropriation yrkas, och då gick Kungl. Maj:t in med åtgärdsförbud fram 
till dess att saken hade avgjorts i domstol. Genom respittiden hade därför myndigheterna 
nu möjlighet att övertyga ägaren om de lämpliga bevarandeåtgärderna; om detta inte 
lyckades kunde förening, stiftelse, kommun eller stat gå in och, via riksantikvariens 
medgivande, lösa in byggnaden. Pengar krävdes alltså för expropriering. Men om dessa 
fanns kunde således en hotad "synnerligen märklig byggnad" och dess närområde föras 

över till en fornminesförenings eller stadsstyrelses förvaltning.197 

För första gången fastställdes det därmed, indirekt, att inte bara fasta fornlämningar 
och offentligt förvaltade byggnader var statligt skyddade, utan även privatägda 
fastigheter av synnerligen märklig natur. Kulturarvet i betydelsen alla representativa 
kulturlämningar av materiell natur — således inte enbart de förhistoriska — var därmed 
en angelägenhet för staten. Och inte bara fasta objekt omfattades av dessa ambitioner; 
kyrkoinventarierna, som sedan 1600-talet hade varit föremål för statens bevarandeansvar, 
gavs nu också ett heltäckande skydd. Alla kulturhistoriskt intressanta, och registrerade, 
kyrkoföremål fredades genom nya paragrafer i lagstiftningen, även träobjekt som 
Viklaumadonnan. Om föremålet hotades av förstörelse kunde riksantikvarien, i samråd 
med biskopen, omhänderta föremålet för vård. Samrådet med biskopen hade därmed 
skrivits in som en direkt konsekvens av de tidigare konflikterna, och nu lagstiftades även 
att dessa föremål inte utan Kungl Maj:ts tillstånd kunde överlåtas åt någon annan — inte 
ens till Historiska museet. Deponeringsfrågan skulle med andra ord i dessa fall avgöras 

av opartisk myndighet.198 Med det hela hade man nått en bra bit på vägen mot det som 
senare beskrevs i den nya lagen om kulturminnen 1988: "Det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla."199 

Exportskydd av kulturföremål 

När det gällde lösa objekt var det inte enbart fornfynd och kyrkoinventarier som var 
föremål för bevarande. Precis som för de kyrkliga objekten hade förordningar och praxis 
redan grundats kring hantering av landets övriga föremål av kulturhistoriskt intresse. År 
1927 hade Sigurd Erixon vid Nordiska museet författat en skrivelse till 
Ecklesiastikdepartementet gällande skydd av allmogemöbler som exporterades i stor 
skala till utlandet, framförallt USA. Curman hade instämt och författat ett lagutkast. 
Departementschefen och riksdagen hade emellertid slutligen föreslagit en begränsad lag 
mot utförsel av främst tegel- och träföremål. En Kunglig kungörelse av tillfällig natur 
utfärdades samma år. Denna skulle visa sig gälla fram till mitten av 1960-talet, då en ny 
förordning utreddes.200 Den tillfälliga förordningen från 1927 hade dock omgående mött 
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kritik. Tidningsmannen Edvard Alkman hade redan i januari 1928 genom en omfattande 
motion i riksdagens första kammare väckt frågan om en utvidgning av förordningen.201 

Den ledde till en utredning, "Kultursky ddssakkunniga", som överlämnade sitt 
betänkande 1930.202 Det innebar förutom ett förslag om registrering och skärpta tull
bestämmelser, dock i stort inte annat än ett fasthållande vid exportförbudet enligt 1927 

års kungörelse.203 Förslaget utsattes därefter för allvarlig kritik och i december 1937 

beslutade Kungl. Maj:t att det inte skulle leda till någon vidare åtgärd.204 

Vitterhetsakademiens reaktion på Alkmans motion är emellertid värd att återge, då den 
exemplifierar den centrala minnesvårdens ideologiska inställning till "det svenska" och 
kulturarvet. Edvard Alkman hade varnat för den stegrade förskingringen av konst- och 
kulturminnen som pågick, inte bara i Sverige utan på hela kontinenten. Den stora 
uppköpskällan stavades Amerika: "För blott två år sedan försålde den nuvarande ägaren 
till den stora Vanåssamlingen denna samlings yppersta nummer, ett berömt 
Rembrandtsporträtt, och för ej mera än endast ett par månader sedan överraskades våra 
konstmyndigheter av nyheten att det Albrecht Dürer tillskrivna märkliga porträttet i 
Eriksbergssamlingen blivit försålt till Tyskland för att därifrån med all sannolikhet 

vandra över till Amerika."205 

Akademien ställde sig skeptisk till att inskränka rätten över enskild egendom.206 Ett 
registreringsförfarande skulle dessutom bli alltför kostsamt och resurskrävande. 
Dessutom ansåg man att Alkmans motion var ett utslag av konsthistoriskt särintresse. 
Konstverk av Rembrandt och Dürer i privata samlingar kunde inte klassas som 
nationalskatter, eftersom denna konst var av utländska konstnärer och dessutom inte 

visades för allmänheten.207 

Reaktionen ställer uppfattningen om det svenska kulturarvet på sin spets. Om konst 
av Rembrandt inte kunde klassas som en nationell angelägenhet, varför ansågs då till 
exempel Viklaumadonnan vara ett riksintresse och en konsthistorisk nationalskatt? 
Samma fråga åter angående Riksregalierna, dessa krigsbyten från 30-åriga kriget, eller 
för den delen ett annat verk av Rembrandt: "Batavernas trohetsed till Claudius Civilis". 
Varför k lassas dessa som nationalklenoder, men inte en tavla av samma holländske 
konstnär vilken hängt i en svensk privatsamling sedan 1700-talet? 

Svaren på detta har med offentlig legitimitet och urvalsprivilegier att göra. 
"Batavernas trohetsed" var ursprungligen ett konstverk som hängde i Konstakademiens 
lokaler och därigenom kom att uppmärksammas av Gustav III som önskade få den hängd 
i slottsgalleriet. Redan här hade verket med andra ord kanoniserats till klenod med rang 
av riksintresse. Tavlan deponerades dock senare vidare till det nya Nationalmuseum, där 

den sedan dess utgör en av samlingarnas absoluta huvudnummer.208 Ingen av Vitterhets
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akademiens ledamöter hade i tiden 1930 ens kunnat antyda att detta konstverk inte var en 
oersättlig, svensk, nationalskatt och den framhölls mycket riktigt i deras skrivelse som ett 
exempel på ett "särskilt riksintresse".209 

Riksregalierna i sin tur kopplas intimt samman med Gustav II Adolf och 
stormaktsperioden. Dessa krigsbyten har kommit att representera nationell dådkraft och 
mannamod. Här är den symboliska innebörd som den typen av relikter har uppenbar. 

Slutligen vad gäller Viklaumadonnan, denna skulptur från 1100-talets 
centraleuropeiska kyrkokonst, så har vi här att göra med ett betydligt äldre föremål än de 
övriga. Objektens ålder är i minnesvården inte bara förknippad med aspekten på 
sällsynthet, utan har även en starkt normativ implikation. Äldre föremål betraktas för det 
första generellt som mer autentiska och bevarandevärda enbart i kraft av sin ålder. 
Viklaumadonnan tillverkades för det andra under den historiska perioden för 
nationalstaternas konsolidering. (Åtminstone beskrevs tiden mellan år 1000 och 1300 i 
de antikvariska kretsarna som en sådan konsolideringsperiod.) De artefakter som tillhör 
perioderna före nationalitetsbildningarna representerar därmed en sorts genesi s-period 
under de västerländska nationalstaternas framväxt. Därför tillskrivs dessa objekt mer 
representation för kulturella perioder, än specifika nationalkulturer. Viklaumadonnan 
företrädde den romanska konsten i dess centraleuropeiska fulländning. Den kunde 
därmed betraktas som en kulturellt "obefläckad" konstimpuls som ympades in i en 
specifik nationalkultur med homogena rötter ner i bronsåldern. Med det blev 
Viklaumadonnan en del av den svenska odlingen, medan en privatägd målning endast 
representerade ett lokalt särintresse. Frågan om artefakternas nationella bevarandevärde 
är med andra ord betydligt mer komplicerad än det omedelbart vetenskapliga, materiella 
eller antikvariska värdet ger vid handen. 

Den svenska kulturminnesvården hade alltså det fysiska arvet från forntiden att värna 
om. Ett viktigt led i detta värn blev fältarbetena och ambitionen att utföra den totala 
riksinventeringen; en antikvarisk kartläggning av det fysiska kulturarvet som kom att få 
statlig sanktionering mot slutet av 1930-talet. När minnesvården därmed begav sig 
utanför museernas praktik- och verksamhetsfält, kom även bevarandet av miljön omkring 
fornminnena att bli föremål för vård. Begreppet "kulturlandskapet" kom därmed att 
representera en ny praktik och ett nytt förhållande till minnesvård. Vi skall i det följande 
se hur den utvecklingen tedde sig. 
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7. Det antikvariska landskapet 
INVENTERINGAR OCH LANDSKAPSVÅRD 

VID FORNLÄMNINGSOMRÅDEN 

Under tiden från 1920- till 1940-talet kom den officiella minnesvården under Sigurd 
Curmans ledning att genomgå en förändring mot en mer samhällstillvänd och utåtriktad 
verksamhet. Två av de centrala delmomenten i den utvecklingen representerades av en 
systematisk fornminnesinventering och en begynnande landskapsvård i anslutning till 
markrestaureringen av vissa fornlämningsområden. Det är denna utveckling av 
fornminnesvården och de intressemotsättningar som därvid följde, som detta kapitel 
handlar om. Vi börjar med inventeringarna. 

Systematiska fornminnesinventeringar 
Tanken på en systematisk inventering av hela landet var gammal inom 
Vitterhetsakademien. Bror E. Hildebrand presenterade redan i första numret av 
Antiqvarisk tidskrift 1864 Akademiens begynnande åtaganden för detta.1 Och Hans 
Hildebrand menade år 1873 att "de förberedande arbetena för utgivandet av Sveriges 
antikvariska topografi torde nu v ara så pass undangjorda, att Akademien kan tänka på 
förverkligandet av den plan, som så länge legat till grund för hennes strävande i denna 

riktning".2 Först femtio år senare började Vitterhetsakademien, i begränsad skala och 
med ytterst skiftande finansieringsformer, under ledning av Sigurd Curman att organisera 
en serie inventeringar som skulle fungera som pilotstudier. Det hägrande målet var att få 
till stånd en topografisk generalkarta över hela Sveriges fornminnesbestånd. Curman var 
dock, vis av erfarenheterna från kyrkoinventeringarna, på det klara med att arbetet skulle 
komma att ta lång tid och kräva återkommande extratillskott till de ordinarie anslagen. 
Till skillnad mot Hans Hildebrand insåg han också att arbetet inte kunde utföras utan ett 
regionalt nätverk av fackutbildad personal som kunde binda samman de centrala 
direktiven med lokala minnesföreningar och frivilliga insatser. Genomförandet av FMK: s 
idé om en landsantikvarieorganisation tycktes nödvändig — inte bara för 
riksinventeringens organisering utan även för själva kulturminnesvården i dess helhet. I 
nästa kapitel skall vi se hur denna landsantikvarieorganisation etablerades under 
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Curmans ämbetsperiod. Vad som är av intresse här är att teckna grunddragen i hur 
inventeringsarbetet växte fram och vilka nya arbetsfält samt idéer om minnesvården detta 
medförde. 

Att idén om en totalinventering av landets fasta fornlämningar sedan länge hade 
föresvävat tjänstemännen i Akademiens lokaler, ligger i sakens natur. För en verksamhet 
som har bevarande och fornforskning som huvuduppgifter är en överblick av 
fornminnesbeståndet nödvändig. Kartläggningsförsök och begränsade inventeringar har 
pågått så länge som fornforskning har existerat. Sveriges lantmätare hade sedan 
1640-talet haft instruktioner om att ange fornlämningar vid upprättande av kartor. Och 
redan 1667 hade ett kungligt direktiv utgått till rikets samtliga sockenpastorer och 
kronobefallningsmän att bygdens befintliga fornlämningar skulle noteras och anmälas 
till statlig myndighet. Dessa så kallade "rannsakningar efter antikviteter", vilka pågick 
från 1667 till 1684, skulle resultera i arbetsunderlag för det då upprättade 
Antikvitetskollegiet i Uppsala. Rannsakningarnas vetenskapliga värde var dock i högsta 
grad tvivelaktigt; inte minst beroende på den helt outbildade staben av "inventerare".3 

Under 1800-talet hade Vitterhetsakademiens resestipendiater och antikvitets
intendenter rest runt i valda landsdelar för att registrera och avbilda diverse 
fornlämningar och kulturbyggnader.4 Enskilt arrangerade inventeringar förekom även, 
som exempelvis L.F. Rääfs inventering av Ydre i Östergötland under 1830-talet.5 Under 
perioden tillkom också fornminnesföreningarna som direkt, via finansiellt stöd från 
Vitterhetsakademien eller indirekt via privata initiativ, kunde bidra till det regionala 
inventerandet. Ingen av dessa insatser kunde dock ens tillnärmelsevis fungera som 
underlag för en nationstäckande fornminnestopografi. De mer systematiska 
inventeringarna kom inte att utföras förrän mot slutet av seklet, men även dessa visade 
sig senare vara alltför heterogena och schematiskt upplagda för att kunna nyttjas som 
delar i ett generellt riksunderlag. 

Det var emellertid inte bara fornforskningens behov som föranledde nödvändigheten av 
en systematisk kartläggning. Behovet av en riksinventering hade också en juridisk 
bakgrund. Med fornminnesförordningen 1828 hade en straffsats tillkommit för att 
förhindra fortsatt förstörelse av fornlämningarna. Denna straffsats befanns vara för låg 
och skärptes i 1867 års förordning. I FMK:s betänkande 1921 hade önskemålen om en 
ytterligare skärpning varit ett av delmålen.6 Straffsatsen var kopplad till att endast kända 

fornlämningar ovan jord var skyddade och kunde föranleda rättssak om de förstördes.7 

Dessutom måste det bevisas att förstörelsen skett med uppsåt.8 Utan en seriös riks
inventering skulle därmed den föreslagna fornminneslagen aldrig bli annat än en 

176 



7. D et antikvariska landskapet 

"papperstiger". FMK hade, som vi sett av tidigare kapitel, i sitt betänkande ställt upp 
riktlinjer för hur den nya fornminnesvården önskades organiserad. Deras slutliga förslag 
hade förutsatt en klassad registrering av minnesmärken utanför statens ägande, vilket i 
sin tur hade byggt på att landets totala bestånd av minnesmärken inventerades.9 Curman 
började som riksantikvarie genast att bereda marken inför denna hägrande 
riksinventering. 

Upptakt till riksinventering 

Vid mitten av 20-talet hade behovet av en systematisk riksinventering blivit akut. 
Curman påpekade i sin andra årsberättelse att "...den moderna tidens i allt raskare tempo 
framträngande tekniska och ekonomiska utveckling" hotade fornminnena och i 

förlängningen kulturlandskapet.10 Ämbetsmännen vid Historiska museet såg också med 
oro på den accelererande förstörelsen av fornminnena. Ture Arne hade i en artikel 1921 
efterlyst en generalkarta över hela Sveriges fasta fornlämningar: "En sådan karta måste 
bringas till stånd jämte beskrivning därtill."11 Med fullständiga sockenbeskrivningar i 
vaije kommun, kunde ingen komma undan genom att hävda att fornlämningen som 
förstördes inte var känd. 

Ett konkret problem var egnahemsrörelsen.12 Vid nyetableringarna skedde lagbrotten 
och fornminnesförstörelsen förvisso ofta på grund av ren okunskap, men de var inte 
desto mindre allvarliga. Egnahemsköparen såg sig å sin sida inte sällan vara lurad genom 
köp av mark som på grund av förekomsten av fornminnen visade sig vara obrukbar. Den 
enda tänkbara lösningen var en genomförd inventering som föregrep alla eventuella 

misstag vid exploatering av markområden.13 Folkbildning behövdes även för 
förhindrande av lagbrott. Det låg naturligtvis nära till hands att, hellre än att anmäla 
saken till myndigheten, gräva bort den gravhög som eventuellt befann sig på de nya 
ägorna. Väghållningssällskap visade sig vara lika goda kålsupare. Ture Arne 
exemplifierade med fall där gravrösen huggits upp till makadam. Ansvarig förövare var i 
sådana situationer nästan omöjlig att fastställa.14 

För att den planerade lagstiftningen skulle få avsedd verkan betonade alltså Curman 
och hans kollegor att folket först måste upplysas. Populära föredrag och 
radioföreläsningar började nu bli allt vanligare och hembygdskunskap hade sedan några 
år tillbaka etablerats som ämne i folkskolan. Men de översiktliga kunskaperna var 
påtagligt bristande; även hos experterna själva. Vitterhetsakademiens antikvariskt 
topografiska arkiv hade visserligen samlat uppgifter sedan decennier tillbaka, men några 
fullständiga ortsbeskrivningar fanns inte. Experterna hade därmed problem att få en 
överblick beträffande avgränsade områden. Arkivförteckningar och systematiska register 
saknades i flertalet fall. För att lösa allt detta behövdes det en energisk och med 
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tillräckliga medel utrustad centralledning. "Därtill behöves pengar ganska mycket 
pengar" hade Curman manande påpekat. Och pengarna borde verkligen skjutas till, för 
inventeringsfrågan var en samhällsfråga. Om ett byggföretag tvingades vänta, eller ändra 
sina ursprungliga exploateringsplaner för att marken visade sig innehålla fasta 
fornlämningar, blev de reella kostnaderna oftast större än en fullständig inventering av 
hela området skulle ha inneburit. Curman liknade den fullständiga fornminneskartan 
med sjökorten "vilka ju förhindra flertalet grundstötningar i mindre välbekanta far
vatten".15 På så vis argumenterade Curman för fornminnesinventeringen som en 
angelägenhet för det moderna samhället långt innan fysisk riks- och samhällsplanering 
hade realiserats. 

I samband med att ett nytt geologiskt kartblad över stockholmstrakten skulle utarbetas år 
1923 fick Curman anledning att genomföra en begränsad inventering och därmed 
förbereda tekniker för en kommande storskalig upprepning. Som ansvarig utsågs den nye 
amanuensen Arvid Enqvist vilken förutom samordning även höll en kurs för de frivilliga 
inventerarna.16 Kursen tyder på att normer och strategier för en enhetlig systematik till 
viss del redan var utarbetade. Den första kritiskt organiserade inventeringen hade också, 
som Curman senare påpekade, genomförts redan år 1879: 

Den första systematiska och noggranna inventeringen i modern mening påbörjades i Bohus
län år 1 879 av dr Emil Eckhoff, som därmed lade grunden till den stora bohuslänska forn
minnesinventering, som sedermera segt fortsattes och slutligen under ledning av intendenten 
Sarauw o ch överläkaren J. Ahlin samt tack vare alldel es särskilda kraftanstr ängningar av 
Göteborgs stad kunde slutföras till Göteborgsutställningen 1923. En del av detta material har 
utgivits av trycket och utgör nu den förnämsta källan till kunskapen om de fasta fornlämnin-
garna i Bohuslän.17 

Resultatet av inventeringarna kunde vid Göteborgsutställningen 1923 beskådas genom 
en 2 X 4 mete r stor kartmodell med nedstuckna färgade nålar för de respektive forn-

lämningstyperna.18 Det illustrativa propagandasyftet fylldes därmed och flera röster 
höjdes för en liknande generalinventering av hela landet. Men därtill behövdes som sagt 
pengar, och det var sannerligen en bristvara i Vitterhetsakademiens verksamhetsbudget. 
Akademien hade inte ens råd att köpa tryckta kopior av den samlade 
bohuslänsinventeringen, vilka de hade blivit erbjudna för ett självkostnadspris av 3 000 

kronor.19 

Det var inte bara storskaligheten och systematiken bakom inventeringarna av 
götaälvsområdet som hade gjort dessa till banbrytande. Då Eckhoff hade inlett sina 
undersökningar hade han endast inriktat sig på att registrera de forntida lämningarna. De 
tidigare resestipendiaterna och antikvitetsintendenterna hade antecknat allt av minnes
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vårdande intresse: kyrkor, runstenar, allmogebyggnader, seder och bruk, och så vidare. 
Disciplinindelningarna mellan arkeologi, etnologi och konsthistoria hade då inte 
genomförts. Vid tiden för Eckhoffs, naturvetenskapligt upplagda, inventering började 
dock specialiseringen göra sig gällande.20 Genom att den kartläggande blicken således 
begränsades blev naturligtvis synfältet desto skarpare. 

I takt med att disciplinerna kring fornvetenskapen växte fram initierades renodlade 
specialinventeringar av kulturlandskapet. Projektidén bakom Sveriges kyrkor och den 
kyrkliga snabbinventeringen kommer att presenteras längre fram. Uppsalaarkeologerna 
planerade en byggnadsarkeologisk kartläggning, men utförde mest sina inventeringar i 
museimagasinen. Folkminnesforskning och etnologi genererade dock mer topografiska 
undersökningar. Under loppet av ett år, 1920, skickade exempelvis Sigurd Erixon ut 32 

expeditioner i syfte att undersöka byarnas bebyggelseskick.21 Fältstudierna hjälpte till att 
definiera de olika disciplinerna. Men inventeringarna gav även under flera decennier 
handfast praktik för minnesvårdare och forskare. Vad gäller de tidigare 
bohuslänsinventeringarna gav de, som Jarl Nordbladh framhåller, en hel generation av 
arkeologer träning i fältarbete.22 

Att kartlägga forntidens landskap 

1910- och 1920-talens inventeringar ingick i en större allmän tidstendens där 
kartläggning och systematisk utforskning av allt hos människan — från hennes 
materiella kvarlevor till hennes psyke — ingick i analysunderlaget. Ett belysande 
exempel, vilket dock inte kommer att utvecklas vidare här, var den så kallade 
Folkminneskommittén och dess betänkande om "Ett systematiskt utforskande av den 

svenska allmogekulturen", vilket offentliggjordes år 1924.23 Här var folklivet i bred 
mening föremål för ambitionen att utföra en heltäckande kartläggning. Allt från sägner 
och bruk, till grötbyttor och folkdräkter, skulle dokumenteras och tolkas. 

Denna tidstendens var ett utslag av expertsamhällets kategoriseringstänkande; där de 
som besatte privilegiet att ställa de adekvata frågorna redan hade bestämt ramarna för 
resultaten, hur dessa skulle klassificeras, typologiseras och artbestämmas. 
Inventeringarna gällde ytterst att ge folkets kultur en historisk grund i empirin. Vad 
gällde fältinventeringar som metod för vetenskaplig disciplinformering låg etnologerna 
och folklivsforskarna, naturligt nog, före. Etnologen Åke Campbell var för svensk del 
pionjär i det att han bedrev specifika fältarbeten som gick ut på att koppla samman 
naturlandskapets betingelser med kulturella yttringar som bebyggelse och folkliv. Hans 
avhandling Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet kom år 1929 och med hans 
skrift Kulturlandskapet: En etnologisk beskrivning med särskild hänsyn till äldre svenska 
landskapstyper kom studentföreningen Verdandi år 1936 att trycka en blivande klassiker. 
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Arkeologernas fältstudier hade förvisso initierats av Oscar Almgren och Knut Stjerna 
redan under 00-talet, men gavs en systematiserad konkretion först med Mårten 
Stenbergers avhandling från 1933: Öland under äldre järnåldern. Stenberger var en av 
de första som byggde sina hypoteser på karteringar och systematiserade 
fältundersökningar, före studier av museisamlingar, där föremålen ofta saknade väl
grundad proveniens.24 (För den renodlat typologiska forskningen à la Montelius är 
fynden i exklusivt sammanhang det primära, vilket medför grävningar som främst syftar 
att utöka föremålssamlingarna.) 

De sistnämnda forskarna var alla knutna till det akademiska fältet, även om 
Stenbergers forskning stöddes av Vitterhetsakademien. Syftet bakom deras avgränsade 
projekt hade självklart varit annorlunda än den riksinventering som senare kom att 
organiseras via Riksantikvarieämbetet. Det primära målet för uppsalaarkeologerna var 
från 00-talet och decennierna framåt att kartlägga forntida utbredningsmönster och 
kulturella utvecklingsstadier. Den vetenskapsteoretiska inspirationen utgjordes här av 
Comtes kulturstadiebaserade positivism i kombination med Darwins utvecklingslära. 
Selektionen var därför naturlig. Det var vissa typer av fornfynd och lämningar som 
inventerades och specifika frågor som låg bakom resultaten.25 Den kommande 
riksinventeringen var mer "neutral" och därmed mindre selektiv till sin natur. Här skulle 
alla fasta fornlämningar i rask takt noteras på den ekonomiska kartan, till skydd mot 
framtida exploateringar. Den vetenskapliga utgångspunkt, som hade krävt en utförligare 
klassificering och undersökning, hamnade därmed i bakgrunden, vilket blev en 
bidragande orsak till de protester som kom att framläggas mot riksinventeringen av 
arkeologerna vid universiteten. 

Karl Alfred Gustawsson och 1920- och 1930-talets inventeringar 

De av Enqvist ledda inventeringarna kring stockholmstrakten har redan nämnts. Mer 
systematiserade inventeringsarbeten böljade förberedas ett par år senare. Vid de t laget 
hade ett flertal regionala minnesföreningar, med centralmyndighetens välsignelse, startat 
egna inventeringar. Dessa frivilliga initiativ från kommuner, föreningar och enskilda, var 

helt nödvändiga för genomförandet av planerna.26 Curman kunde dock genom ett extra 
statsanslag på 10 000 kronor heltidsanställa en amanuens som enbart arbetade med den 
yttre fornminnesvården. Amanuensen, vilken kommer att presenteras mer utförligt 
längre fram, blev K arl Alfred Gustawsson. Hans första uppgift blev att gå igenom och 
fastställa det komparativa värdet av de tidigare inventeringarna. Resultatet blev 
nedslående. De föregående inventeringarna hade helt saknat enhetliga normer för 
nedteckning och beskrivning av fornlämningarna. Därigenom kunde de inte jämföras 
sinsemellan. Dessutom brast uppgifterna som regel vad beträffade den exakta 
kartografin. Plankartorna över större fornlämningsområden följde exempelvis inte 
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vedertagna skalmått. "De tidigare uppteckningarna voro givetvis synnerligen värdefulla 
såsom rekognosceringar och förarbeten, men måste samtliga göras om eller åtminstone 

kompletteras."27 

Gustawsson strävade efter att införa en enhetlig nomenklatur vid beskrivningarna. 
Han hade redan vid anställningen etablerade förbindelser med kartografer, geologer och 
geografer, vilket innebar att Gustawssons teknik för inventering blev mer exakt och 
fullständig än de tidigare undersökningarna. Exempelvis använde han distanstub vid 
uppmätningar och han angav även terrängtypen omkring fornlämningen, för att 
fyndområdets tillstånd vid kartläggningstillfället klart skulle framgå. I sistnämnda syfte 
angav han även vegetationen på fornlämningarna.28 

De nya fornminnesinventeringarna uppdelades i två klasser: dels en systematisk 
sockeninventering med fotografier, specialkartor, topografiska noteringar, 
naturformationer etc., och dels en så kallad snabbinventering som alltså var mindre 
fullständigt utförd. De som utförde inventeringarna var huvudsakligen frivilliga 
amatörer, ofta de så kallade riksantikvariens ombud i orterna. Denna för ändamålet 
outbildade arbetskraft var, som Curman tidigt insåg, helt nödvändig för kultur
minnesvårdens framväxt. Men den var också en källa till bekymmer. Enhetlighet och 
systematik var svårt att upprätta med en frivilligorganisation. Dessutom blev landet 
oregelbundet undersökt beroende på var frivillig arbetskraft fanns att tillgå. 

Riksantikvariens ombud och inventeringarna 

Ombuden och de lokala inventerarna hade som regel personliga skäl att engagera sig för 
arbetet. Exempelvis hade folkskollärarna dominerat bland inventerarna vid 
bohuslänsinventeringen. Denna yrkesgrupp hade sedan slutet av 1910-talet ämnet 
hembygdskunskap inskrivet i läroplanen och kom därmed på ett "otvunget" sätt att 
förkovra sig i sitt eget yrke. Andra viktiga grupper av inventerare var givetvis 
representanterna för de regionala forn- och hembygdsföreningarna. Dessa hade så att 
säga hembygdsintresset "i blodet" och såg i allmänhet ett inventeringsuppdrag som ett 
privilegium. 

Organisationen med "riksantikvariens ombud i orterna" var egentligen en gammal idé 
som prövades under ett tiotal år efter det att fornminnesförordningen från 1828 hade trätt 

i kraft.29 Ombudsorganisationen återupptogs därefter i tiden efter 1870, då 
antikvitetsintendenterna hade dragits in. Efter år 1906 var ombuden utrustade med nya 
fullmakter vilka var betydligt mer detaljerade än de som tidigare hade utfärdats. 
Fullmakten innehöll nu inte bara instruktioner om inspektion och anmälan i samband 
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med fasta och rörliga fornminnen. Ombudet skulle även "sprida kunskap om och väcka 
intresse för fornminnen och deras bevarande" i orterna.30 

De konkreta resultaten blev emellertid inledningsvis inte så betydande, mycket 
beroende på att ombuden var helt oavlönade. En skärpning och formalisering mot 
"stationerade inspektörer som hade fast lön" kom som en tidig önskan från den nya 
kulturminnesvårdens företrädare. Detta påpekades bland annat i en uppmärksammad 
artikel år 1908 av professorn i estetik och konsthistoria Ewert Wrangel. Han påminde där 
om de tidigare antikvitetsintendenterna och det behov av ett återinrättande av dessa som 
många gånger hade diskuterats i Svenska fornminnesföreningen. Ett led i önskemålen 
hade då också varit en generalinventering av landets fornminnen. Wrangel 
kommenterade de uppenbara bristerna hos Vitterhetsakademiens antikvariskt 
topografiska arkiv: "några tryckta förteckningar föreligga icke och det är just detta som 
behöfves".31 

De "distriktsinspektörer" som Wrangel hade efterlyst kom efter hand att förverkligas 
genom tillkomsten av landsantikvarierna. Mycket av inspektions- och 
inventeringsarbetena kom dock under hela Curmans ämbetsperiod att skötas av 
riksantikvariens oavlönade ombud. Vid Curmans redovisning för verksamhetsåret 1925 

hade Akademien 143 ombud i olika delar av landet.32 Dessa blev dock snart fler, 
samtidigt som åtagandena snävades in mot enbart inspektion och rapportering. I 
årsberättelsen för 1927 kunde Curman anmäla cirka 300 ombud och även nöjt konstatera 
att han "som ombud lyckats vinna de olika vägkonsulenterna för vägväsendet med några 
få undantag".33 Eftersom väganläggningsföretagen då utgjorde den stora faran för den 
yttre fornminnesvården, hade Curman här god anledning att känna sig lättad. 

När Sverker Janson i en notis från 1950 omtalade ombudsorganisationen påpekade 
han att Riksantikvarieämbetet vid det laget hade enrollerat cirka 500 sockenombud.34 De 
karakteriserades som oumbärliga för den offentliga kulturminnesvården, men 
ombundsorganisationen tycks inte alltid ha fungerat friktionsfritt. I Fornvännen 1939 
publicerade ombudet Axel Bergstrand ett upprop för inrättandet av kommunala 
kulturminnesnämnder, vilka skulle verka samordnande mellan ortens minnesföreningar 
och de eventuella ombud som fanns i kommunen. Kulturminnesnämnderna skulle vidare 
sköta tillsynen av kommunens kultur- och naturminnesvård. 

Anledningen till uppropet var den inkonsekventa fördelningen av det regionala 
minnesvårdsarbetet: "Man kan dock ej blunda för att detta arbete ute i bygderna mången 
gång varit planlöst och att det alltid varit helt beroende av personliga intressen och 
synpunkter, som gjort sig gällande på orten i fråga, ty enhetlig ledning har saknats, likaså 
egentlig organisation."35 Bergström ställde den berättigade frågan vad som hände med de 
kommuner som helt saknade ombudsmän? Sanningen var ju att dessa regioner varken 
inventerades eller inspekterades. Rikets fornminnesbestånd var därför ojämnt inventerat, 
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vilket naturligtvis gav en skev bild av det forntida samhällsskicket. I förlängningen 
påverkade detta även storleken på respektive kulturvårdande anslag till regionernas 
museiföreningar. 

Ombuden gavs dock efter hand bättre handledning och föreskrifter.36 Häften om 
inventeringsteknik och allmän kulturminnesvård hade dykt upp redan under 1920-talet. 
En tidig sådan var Handledning i kulturminnesvård, utgiven av Upplands 
Fornminnesförening 1924 under medverkan av Oscar Almgren, Sigurd Erixson, Josef 

Sandström och Bengt Thordeman.37 Enligt Sverker Janson utarbetade Gustawsson sedan 
metoder för systematiska karteringar av fornminnen. I Gustaf Hallströms besvärsskrift 
från 1938 understryker emellertid Hallström att det var han, tillsammans med den 
dåvarande assistenten John Nihlén, som utarbetat metoder för inventering och kartering. 
När Gustawsson efterträdde Nihlén hade tekniken endast "avslipats" i detaljerna 
tillsammans med Hallström.38 Hur det nu än var med ursprunget till metoderna, så kan 
man konstatera att den första handledande broschyren i systematisk inventeringsteknik 
trycktes år 1930. Denna "Handledning vid systematiskt upptecknande av fasta 
fornlämningar" var utarbetad av Gustawsson och Hallström tillsammans.39 

Professionaliseringen började sedermera förverkligas efter krigsåren, både vad gällde 
riksinventeringen och ombudsorganisationen. Den första kursen för ombuden hölls i 
Stockholm sommaren 1947, då Folkuniversitetet i samarbete med Riksantikvarieämbetet 
och Nordiska Museet anordnade ett samarrangemang för inbjudna ombud. Kursen föll 
väl ut och en ny anordnades två år senare, sommaren 1949, under rubriken "Traditionen 
och det moderna samhället". K.A. Gustawsson föreläste nu om "Det svenska 
kulturlandskapet", där principerna kring markvård och fastställande av 
fornlämningsområden klargjordes. Den då nye museilektorn vid Riksantikvarieämbetet, 
Carl-Axel Moberg, demonstrerade hur ATA kunde hjälpa och bistå 
hembygdsforskningen. Även Sverker Janson föreläste i egenskap av antikvarie vid 
Ämbetets fornminnesavdelning om centralmyndighetens möjligheter och 
resursbegränsningar. Ytterligare föredrag hölls innan exkursioner och demonstrationer 
tog vid. Som avrundning på kursen visades två filmer från Riksantikvarieämbetet: 
"Fornminnesområdet Nämforsen" och "Hur vår forntid räddas".40 

Riksinventering 

Sporadiska flygfotograferingar av fornlämningar böljade tillämpas från och med 1932. 
Centrala områden som Björkö, Gamla Uppsala och Ölands fornborgar blev ak tuella för 
de första försöken. Resultaten var enligt Curman positiva, inte minst vad gällde 
möjligheten att få en enhetlig bild över stora fornminneskomplex.41 Det saknades 

183 



Fädernesland och framtidsland 

emellertid pengar för att låta flygfotograferingarna bli landstäckande. Samtidigt stod det 
än mer klart att det krävdes en samlad statlig insats för att ro i land riksinventeringen. Att 
som tidigare förlita sig på bidrag från enskilda kommuner, hembygdsföreningar, 
sparbanker, industriföretag samt frivilliga, höll inte i längden. Vissa regioner skulle, som 
sagt, med de premisserna aldrig komma att undersökas och de olika 
fältundersökningarnas kvalitet varierade fortfarande allt för mycket för att egentligen 
fungera som underlag till en sammanställning för hela riket. 

Vid KMS presentation av det första delbetänkandet i oktober 1936 inskärptes behovet av 
en systematiserad riksinventering: "Grundförutsättningen för en effektiv fornminnesvård 
är alltså en allmän och översiktlig kunskap om landets fornminnesbestånd, baserad på en 
systematisk inventering av hela landet."42 Situationen var då att 420 av Sveriges cirka 2 

600 socknar hade inventerats43 Det var inte enbart retorik som gjorde att Curman samma 
år höll ett föredrag om "Vita fläckar på Sveriges karta". Endast 130 av de 420 berörda 
socknarna var fullständigt inventerade. "När blir denna inventering färdig?" frågade 
Curman: "-Om vi nödgas hålla på i samma takt som hittills, tar det kanske 100 år. Få vi 
de 40 000 kronor om året av lotterimedel, varom Vitterhetsakademien just i dessa dagar 

gjort framställning, kan man beräkna bli färdig på 35 à 40 år."44 

Året efter Curmans föredrag organiserades Rikets allmänna kartverk som ett 
fristående civilt verk; fortfarande underställt jordbruksdepartementet. Kartverket, som nu 
skulle ombesörja både den topografiska och ekonomiska kartläggningen i hela dess vidd, 
satte genast igång att arbeta för att framställa en fullständig ekonomisk karta. Det var här 
fornminnesvården och riksinventeringen kom in i bilden. Curman och Gustawsson 
lyckades få stöd hos byråchefen i Kartverket, Nils Olof Olsson, att verka för att även 
fornlämningarna skulle tas med i kartläggningen.45 I 1937 års riksdagsbeslut om den 
ekonomiska kartläggningen nämndes också fornlämningarnas kartering och i 1938 års 
statsverksproposition tilldelades för första gången statliga medel för att bedriva 
systematiska fornminnesinventeringar. 

Saken var avgörande för den fortsatta minnesvården. Ämbetets nya Forn-
minnesavdelning använde statsanslagen till att anställa ett tiotal specialutbildade 
arkeologer. Inventerarna tvingades hålla jämna steg med kartverkets undersökningar och 
resultaten blev också av en helt annan dignitet än tidigare. Den första undersökningen 
började trevande med en litet område i södra delen av Gotland, vilket dock efterhand 
utvidgades till att täcka hela ön. När gotlandsundersökningen slutfördes år 1940 visade 
det sig att man upptecknat närmare 31 000 fornlämningar, av v ilka endast 25 till 30% 

tidigare hade varit kända för forskningen 46 
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Kritik och debatt 

Trots det överväldigande resultatet hade inte bara gotlandsundersökningen, utan hela 
idén med en riksinventering mötts med stark misstro från arkeologiskt håll. Gotland, som 
var ett klassiskt mål för arkeologiska och konsthistoriska fältundersökningar, ansågs 
redan fullt tillfredsställande inventerat. Faktum var att många arkeologer och museimän 
ansåg att hela Sveriges fornlämningsbestånd redan var tillräckligt kända. Enligt Sverker 
Janson uppvaktade "framstående då verksamma arkeologer" ecklesiastikdepartementet i 

avsikt att upphäva det kommande propositionsbeslutet om riksinventeringen.47 En stor 
del av kritiken kom i själva verket från tjänstemännen i Historiska museet och 
amanuensen Holger Arbman anses vara den som uppvaktade departementet för att hindra 

riksinventeringen ,48 

Motiven bakom kritiken handlade inledningsvis om ekonomiska strategier. Arkeologerna 
ville lägga pengarna på utgrävningar och fyndbearbetning. Inventeringen ansågs vara en 
överloppsgärning. Dessutom etablerades snart åsikter om att Riksantikvarieämbetets 
inventeringar var a matörmässigt och summariskt utförda. Evert Baudou menar att det 
uppstod "en motsättning mellan en skola som betonade vetenskapliga synpunkter och 
Riksantikvarieämbetet" som inte ansågs hålla dessa mått.49 Mårten Stenberger lär 
exempelvis, i egenskap av arkeologiprofessor, under 1950-talet ha avrått sina studenter 
att delta i Riksantikvarieämbetets inventeringar. Resultatet blev därmed att deltagande i 
riksinventeringen mest betraktades som ett försörjande delmoment i en arkeologs karriär 
och att de fortsatta sockeninventeringarna till stor del fortsatte att utföras av unga 
generationer folkskollärare och humanister.50 På så vis blev den förmenta amatörismen 
en självuppfyllande profetia. Sverker Janson konfirmerade själv långt senare 
huvudargumenten i kritiken: 

Den nuvarande fornminnesinventeringen är innehållsmässigt starkt begränsad. Härmed åsyf
tas, att objekten är begränsade och bestämda, att de fakta och data, som medtages i beskriv
ningarna är begränsade både till omfång och antal. Sammankopplingen med Ekonomisk 
karta ger nästan automatiskt denna koncentration. En viss areal skall vidare genomgås under 
en viss tid för en viss kostnad. Reglerna för kartans innehåll och framställning skall följas.51 

De tidigare byggnadsinventeringarna framhölls dock av alla parter som skolexempel på 
"vetenskapliga inventeringar". Samma gällde den fortfarande pågående inventeringen av 
Sveriges kyrkor. 

De akademiska arkeologerna hade hellre sett att pengarna lades på utökade 
grävningar och en fortsatt artefakthantering. Detta visar att motsättningarna egentligen 
inte handlade om "vetenskapliga värderingar" kontra Riksantikvarieämbetets förmenta 
dilettantism. Saken gällde i själva verket synen på kulturminnesvårdens nationella syfte. 
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Den enighet som tidigare funnits mellan Akademiens tjänstemän och 
uppsalaarkeologerna var naturlig så länge Montelius och Salin var riksantikvarier. 
Fornminnesvård och fornforskning tillhörde då samma art av verksamhet. Efter Curman 
hade detta som vi sett förändrats i grunden. Curmans kulturhistoriska och kulturpolitiska 
syn på minnesvården var väsensskild från den traditionella fornforskningens 
objektcentrerade studier. 

Men bilden är dock inte så svartvit att man förbehållslöst kan ställa Nordiska museets 
bebyggelseinventeringar mot Historiska museets fornminneskarteringar, eller den 
akademiska professionalismen mot museitjänstemännens studier. Professionella och 
allmänt kulturvårdande ideal förenades inte sällan i en och samma person. Ett belysande 
exempel förtjänar här att lyftas fram. År 1921 fördes en debatt i Föreningen för svensk 
kulturhistoria angående vården av de förhistoriska fornminnena. Deltagarna i 
diskussionen motsvarade eliten av den dåvarande svenska fornforskningen och deras 
diskussion föranledde en tidningsdebatt, samt den artikel i RIG 1921 som jag här utgått 

ifrån.52 

Av diskussionsutdragen framgår det att synen på fornforskningens behov och mål i 
högsta grad varierade inom det minnesvårdande lägret. Sune Lindqvist inledde genom att 
redovisa sina rön beträffande höggrävningarna och kartläggningen av 
folkvandringstidens historia i Sverige. Den "utomstående" konstnären och 
forntidsromantikern från Björkö, Gunnar Hallström, startade därefter debatten, genom 
att framföra ett provokativt inlägg om förmenta rovgrävningar och bristande pietet från 
arkeologernas sida. Utrymmet tillåter inte här att följa alla turerna i debatten. Det kan 
dock noteras att Birger Nerman, som då var docent i nordisk och jämförande 
fornkunskap med nordisk sagohistoria vid Uppsala universitet, i stort instämde med 
Hallströms åsikter: pieteten för den som gravsatts i högen var inte sällan bristande hos 
arkeologerna. För övrigt var det viktigt att spara några av storhögarna åt framtidens 
forskning.53 Grävningstekniken skulle i framtiden skärpas, liksom de grävningar som 
utförts under 1870- och 80-talet numer inte ansågs godtagbara. "Överhuvud taget menar 
jag, att vår genera tion grävt så många av Mälardalens stora högar och att vi har så få 
sådana kvar, att vi nu inom detta område måste göra en paus för lång tid framåt." 
Annorlunda förhöll det sig emellertid med Västergötlands högar; om dessas ålder var 
kunskaperna bristfälliga och riktade insatser skulle här vara på sin plats. Nerman 
avslutade sitt inlägg med att påminna om att arkeologerna framförallt borde inrikta sig på 
skyddet av de fasta fornlämningarna.54 

Efter detta följde Ture Arne. Han gick till starkt angrepp mot Gunnar Hallströms 
ovetenskapliga påståenden om rovgrävningar: "Det starka betonandet av pieteten, för 
vilken vetenskapen bör vika, ger uttryck åt samma obskyrantistiska åskådning som 
antivivisektion, tungomålstalande och lekmannabrödernas predikande om vetenskapens 
bankrutt." Den verkliga pieteten mot förfäderna visade man genom att utforska gravarna 
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och söka efter de ledtrådar till "släktenas andel i kampen för uppåtstigandet från djuret 
till guden", som bara vetenskapen kunde bevisa. Dessutom kämpade arkeologer och 
minnesvårdare mot gravplundrare och illegal antikvitetshandel, vilket innebar att en 
vetenskaplig utgrävning i många fall innebar rena räddningsarbetet. Upplysning för 
bevarande måste förankras i vetenskapens argument, inte via skrock och vidskeplig tro 
om den dödes viloplats. "Varje grav är ett blad i den stora boken om vårt folks historia" 
menade Arne.55 Montelius höll med: "Det är icke nyfikenheten, som låter oss sätta 
spaden i marken, utan vår önskan att sprida ljus över vårt folks forntid, hur vårt fo lk 

vandrat sin mödofyllda bana fram sedan stenåldern."56 Han påpekade dock att 
vetenskapen måste spara gravar för framtidens bättre rustade forskning. 

De två följande inläggen av Hanna Rydh och Bror Schnittger instämde i stort med 
Ture Arnes åsikter. Sedan fick professorn i folklivsforskning vid Nordiska museet, Nils 
Lithberg, ordet och inledde dräpande: "D:r Arnes uppfattning hade varit fullt befogad 
därest arkeologerna icke hade någon annan uppgift än att gräva gravar." Men nu var 
uppgiften inte så begränsad. Kartläggningen och registreringen av fornminnena borde 
lyftas fram betydligt mer på dagordningen. Som det nu såg ut hade denna del av 
verksamheten hamnat i bakgrunden. Arkeologerna borde även lära av den kyrkliga 
byggnadsvård som arkitekter och konsthistoriker lyft fram. Ett aktivt bevarande på plats 
var att föredra framför ohämmat museisamlande. För att uppnå folkligt stöd måste 
fornforskarna lära sig respektera de regionala fornminnena på platsen. "Kyrkan som 
orubbad helhet och graven som orubbad helhet äro ett och samma." Den pietetsfulla 
fornminnesvården krävde folkets stöd och folket måste bringas i samhörighet med sin 
bygd för att den sanna entusiasmen skulle slå rot. Precis som naturvårdarna betonade 
naturminnenas betydelse för hembygdens och folkets själsliv, borde kulturforskarna 
betona fornlämningarnas likartade betydelse.57 

Den problematik som kommit fram i diskussionen gav tydligt prov på en groende 
konflikt mellan den offentliga minnesvården och den framväxande arkeologins strävan 
efter vetenskaplig legitimitet. Men det handlade även om en allmän forskningsetik och 
synen på vad som utmärkte en pietetsfull minnesvård. 

Ture Arne och Bror Schnittger var båda avdelningsföreståndare och antikvarier vid 
Historiska museet. De talade för den offentliga fornminnesvårdens sak och var påtagligt 
pressade av anklagelserna. Schnittger hade opponerat sig mot uttrycket rovdrift och 
hänvisat till riksantikvariens krav på vetenskaplig kompetens vid utdelandet av 
grävningsfullmakter. Inga onödiga grävningar tilläts från riksantikvariens sida försäkrade 
Schnittger. De flesta grävningar skedde som följd av exploateringsarbeten och anmälda 
skador på fornminnen. Att fynden också fick en vetenskaplig behandling ingick som ett 
krav från riksantikvarien.58 
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Verkligheten på fältet såg emellertid annorlunda ut. Grävningsfullmakter med 
mycket vidsträckta befogenheter hade utfärdats från och med år 1907: "De voro närmast 
att anse som ett slags pass, som berättigade innehavaren att för ett år i taget företaga 
obegränsat antal undersökningar inom angivet område."59 Grävningstillstånden var inte 
kollektiva och objektsrelaterade utan personliga och områdesrelaterade — 
riksantikvarien hade med andra ord ingen insikt i om enskilda grävningar var befogade 
eller inte. Fullmakterna tilldelades i allmänhet utbildade personer, men det förekom även 
att tillstånd och bidrag utdelades till rena amatörforskare.60 Akademien kunde helt enkelt 
inte alltid kräva akademisk utbildning, eftersom dessa specialkunskaper fortfarande 
endast fanns representerade hos några få individer i landet. Samma gällde den 
omdebatterade pieteten inför fornminnena. Varken Montelius eller Hildebrand hade 
under sina verksamhetsperioder visat något större intresse för utgrävningarnas tekniska 
utförande. Hildebrands omfattande grävningar på Öland utfördes exempelvis till stora 
delar utan att sedvanliga rapporter utarbetades.61 Den framväxande arkeologin inom 
universitetsvärlden utgjorde här en kontrapunkt genom ökade krav på vetenskaplig 
redovisning och undersökningsmetodik, men det var egentligen inte det diskussionen 
handlade om 1921. I Vitterhetsakademiens grävningsfullmakter angavs det visserligen 
att fornlämningen skulle återställas i sitt forna skick efter utförd grävning. Men huruvida 
man i realiteten efterföljde detta kunde knappast riksantikvarien kontrollera. 
Diskussionen 1921 hade handlat om denna pietet mot forna gravar och om forskarna 
egentligen behövde gräva efter fler fynd. Frågan var berättigad. Enbart Hjalmar Stolpe — 
"den första moderna fältarkeologen"62 — hade under nära 20 års grävningar på Björkö, 

undersökt cirka 1 100 av de 2 037 gravar han hade beräknat det fanns på ön?3 Att fynden 
från dessa och andra undersökningar var obearbetade och okatalogiserade visste 
Historiska museets representanter: Arne, Scnhnittger och Rydh. Det var denna och 
liknande frågor som hade föranlett Gunnar Hallströms och Nils Lithbergs kritik och det 
var detta som medförde att Ture Arne hade reagerat så kraftigt till försvar. 

Den generalinventering av rikets fornminnesbestånd som både Hallström och Lithberg 
hade förordat diskuterades för övrigt inte alls vid mötet 1921. Det innebar emellertid inte 
att kraven på en sådan inte då omhuldades av antikvarierna vid Historiska museet. Ture 
Arne som hade varit den ilskne vedersakaren i debatten, publicerade samma år en 
tidigare anförd artikel i Tidskrift för Hembygdsvård där han dels varnade för den vanvård 
och förstörelse av fornlämningarna som pågick i spåren av egnahemsrörelsen och 
utbyggnaden av landets infrastrukturer, och dels efterlyste generalinventeringen som en 
förutsättning för framtidens fornminnesvård. På denna punkt skulle således arkeologerna 
från universitetsvärlden visa sig vara de som var "bakåtsträvande". 
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Nils Lithberg hade i sitt inlägg påpekat att en aktiv fältarkeologi lika gärna kunde 
innebära inventering för upprättandet av en antikvarisk topografi, vilket i sin tur kunde ge 
demografiska och etnografiska upplysningar. Det skulle emellertid dröja till 1950-talet 
innan dessa undersökningar tog fart på allvar, och då var de främst betingade av 
konsekvenser från vattenkraftsutbyggnaden och tillämpandet av den nya 
fornminneslagen. I förlängningen blev fornminnesinventeringen också ett oundgängligt 
verktyg i samhällsplaneringen och kulturgeograferna började från 50-talet att 
systematiskt utnyttja fornminnesregistret i den egna verksamheten, vilket också bidrog 
till att fyndkategorierna ökade. Curman hade dock kommit att engageras i 
vattenkraftsutbyggnaden i en annan roll än den övervakande riksantikvariens: Han blev 
vid sin "pension" kultur- och landskapsvårdande konsult vid Statens vattenfallsverk. 

Att kultivera vägbyggen och vattenkraftanläggningar 
Som påtalats hade Curman redan vid senare delen av 1920-talet lyckats värva de flesta av 
landets vägkonsulenter som ombud för riksantikvarien. Vaganläggandet, liksom 
vattenkraftsutbyggnaden, innebar stora företag som berörde hela det natur- och 
kulturlandskap som "drabbades" av dess konsekvenser. Curman strävade efter att medla 
mellan de exploaterande och de antikvariska intressena. Under den provokativa, men 
talande, rubriken "Modern fornvård i samarbete med vägmyndigheterna: 'Reglementerad' 
fornminnesförstöring — där den är behövlig", hade han år 1932 förklarat att den 
antikvariska myndigheten ingalunda önskade stå i vägen för det moderna samhällets 
exploateringsbehov, men utbyggnaden måste ske i samförstånd med minnesvårdande 

intressen och krav.64 Samma argument återkom år 193565 och i flera sammanhang 1937. 
Vid ett föredrag inför Svenska vägföreningens årssammanträde i Sundsvall det 
sistnämnda året, hade Curman finslipat argumenten till retorisk fulländning. Han inledde 
genom att måla upp en bild av den rationelle, ekonomiske vägbyggaren, som menade att 
ovidkommande kultur-, natur- och "dylika irrationella värden" inte kunde ställas i vägen 
för motortrafikens krav. Å andra sidan ställde han den "ståndaktige hembygdsvårdaren" 
som menade att vartenda fornminne i hemtrakten var omistliga dokument som på inga 
villkor fick förstöras. Båda hade rätt ur sin specifika synvinkel, men också orätt i mer 
långsiktig hänseende. Särskilt fel, sa Curman med en flirt till vägbyggarna, hade "den 
ettriga och avvisande tonen" varit, ty "varken mellan landsvägen och naturen eller mellan 

landsvägen och kulturen existerar det något naturnödvändigt och oöverstigligt svalg".66 

Genom samarbete skulle man överflygla motsättningarna och på så vis åstadkomma den 
kultiverade vägen. 

Hur skulle då vägbyggandet bli kultiverat? Jo, genom hänsyn och generositet mot 
värden som inte enbart var av ekonomisk natur. Landsvägen fungerade i det moderna 
samhället inte längre endast som en transportbana; numer hade bilburenheten gjort att 
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vägarna hade blivit "det svenska folkets utsiktspunkter över sitt eget land". En 
utsiktspunkt utan kulturella inslag, som exempelvis fasta fornminnen, var för Curman 
beklämmande. "Kultur är odling, förädling, förbättring, förfining och den tar alltid tid i 
anspråk för att åstadkommas." Att anläggningsföretagen hade gjort misstag var 
förklarligt, men nu var stadiet nått då "det kultiverade vägbyggandet kan börja på 
allvar".61 De förhistoriska minnesmärkena skulle räknas som "fasta faktorer redan från 
planeringsarbetets början". Att liksom tidigare starta ett vägbygge utan att undersöka om 
den utsedda sträckan innehöll några fornminnen, var inte längre försvarligt. Dels hade 
den minnesvårdande centralmyndigheten tidigare gått ut med ett cirkulär till landets 
samtliga länsstyrelser, där man vädjat om att få del av alla vägdragningsförslag, för att på 
så vis föregripa fornminnesförstörelse innan planerna var fastlagda. Dels pågick ju även 
den fullständiga fornminnesinventeringen som dessutom bedrevs efter en enhetlig plan. 
Därför, vädjade Curman, borde vägstyrelserna i första hand ta del av resultaten av detta 
och i de fall inventeringsförteckningar saknades, ekonomiskt stödja det fortsatta 
kartläggandet. Genom att exempelvis kontakta länets landsantikvarie, skulle man kunna 
bekosta en besiktning av den vägsträcka som planerades. Och om man då stötte på en 
samling forntida gravar, försäkrade Curman att det hela rimligen inte skulle leda till krav 

på ändrad vägsträckning, utan endast ett förargligt stopp för utgrävning.68 Curman 
avrundade det långa föredraget genom en tillrättavisning som på många vis var typisk för 
honom: 

Till sist ett par ord om en fråga so m varken är en naturskydds- eller en kulturskyddsfråga i 
egentlig mening, men däremot i eminent grad en vägkulturfråga. Den kan också bäst få frå
gans form: Varför ansluta sig vägbyggarna så ofta till den osociala grupp av människor, som 
inte städar efter sig i den natur, de skräpat ned? Är det nödvändigt, att omgivningen till en ny 
väg skall ha prägeln av förödelsens styggelse? Måste man lämna d e gamla vägstumpar, ur 
vilka man tagit fyllning till vägrätningen, i ett tillstånd, s om närmast påminner om bomb-
skadad terräng i krigsländerna?69 

Att riksantikvarien avslutningsvis hytte med ett manande finger, förtar dock inte det 
faktum att Curman hade tvingats vädja till länsstyrelser och vägexploatörer om hänsyn 
till fornminnena. Detta hade sin grund i att den nya fornminneslagen ännu inte hade trätt 
i kraft. När den började gälla blev det som bekant lagstiftat att företagen i god tid innan 
exploateringen skulle inhämta information om huruvida eventuella fornminnen kom att 
beröras. Detta aktualiserades 1943, samma år som Curman förskräckt blev varse att 
långtgående förberedelser för exploatering av Nämforsen i Ångermanland var å farde. 

"Vid Liden i Pelle Möhlins Ådalen bildar Ångermanälven ett stort och praktfullt 
vattenfall, som kallas Nämforsen, vars vattenmassor brusa fram mellan ett antal klippöar. 
På dessa och på de fasta älvsträndernas hällar finnes Norrlands största 
hällristningskomplex med sammanlagt omkring 1 350 inristade figurer från yngre 
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stenåldern och äldre bronsåldern." Med dessa ord inledde Curman en redogörelse över 
hans och Riksantikvarieämbetets insatser i samband med vattenkraftsutbyggnaden av 
Nämforsen. Det hela ingick i ett föredrag om "Kultur- och naturvårdens önskemål vid 
vattenregleringar och kraftverksbyggen" och framfördes under den så kallade Härnö-

eller Norrlandsmässan i Östersund år 1945.70 Curman förklarade vari egentligen 
intressemotsättningarna mellan exploateringskrav och kulturintressen hade uppstått: 
"Döm emellertid om vår förfäran, då vi sommaren 1943 erforo, att förberedelser gjordes 
för att bygga ett stort kraftverk vid Nämforsen och de första utkasten till detta utvisade, 
att man planerade, just över öarna i forsen, en dammbyggnad, som skulle för alltid 
dränka större delen av hällristningarna och dessutom sluka och förinta hela den vackra 
forsen mellan klippöarna." Då hela Europa befann sig i krig och Sverige var i akut behov 
av inhemsk energi, var det inte tänkbart att helt stoppa planerna. Men den nya 
fornminneslagen föreskrev, i lägen av denna art, förhandlingar och förhandlingar blev 
det. 

Vattenfallsstyrelsens generaldirektör, Waldemar Borgquist, visade förståelse för de 
antikvariska intressena och, som Curman formulerade det, "efter ingående 
överläggningar på platsen lyckades man slutligen finna en lösning, som icke blott lämnar 
så gott som alla hällristningar orörda, utan även bibehåller forsarna mellan öarna" under 
årets högvattensperiod. Lösningen gick ut på att flytta hela anläggningen till ett nytt läge 
ovanför forsen. Detta innebar visserligen "en viss fördyring", men att man på så vis 
räddat hällristningarna från dess dödsdom, skulle ändå "lända Vattenfallsstyrelsen till 
heder, så länge vattnet brusar kring Nämforsens hällristningar".71 

De lyckade förhandlingarna med den kompromissvillige riksantikvarien visade sig bli 
uppslaget till ett utvidgat samarbete mellan Curman och Vattenfall. Då han lämnade 
riksantikvarietjänsten, året efter föredraget i Östersund, erbjöd Borgquist Curman tjänst 
som konsult i kultur- och landskapsvård för Vattenfalls räkning. Curman accepterade. 
Det första uppdraget gällde just utbyggnaden av Nämforsen, men uppdragen utvidgades 
snart till att omfatta fler anläggningar i Ångermanälven, Indalsälven samt både Ume och 
Lule älvar. Hans uppgift blev inte i första hand att värna de antikvariska värden som 
kunde tänkas hotas, utan snarare engagerade man den pensionerade riksantikvarien i 
egenskap av landskapsvårdare, eller som det i dag skulle beskrivas: landskapsarkitekt. 
Uppgiften visade sig inledningsvis passa som hand i handske med Curmans önskemål. 
Det var som restaureringsarkitekt och arbetsledare han vid seklets första decennier hade 
gjort sig en berömmelse i de antikvariska kretsarna. Den tiden hade också, enligt Curman 
själv, varit den lyckligaste i hans karriär.72 Nu kunde han återuppliva sin ungdoms dagar 
med att ta sig an ofantligt större projekt. I talet 1945 hade de personliga 
bevekelsegrunderna kommit fram: "Eljest äro de uppgifter, varom här är fråga, — 
utförandet av stora kraftverk och de för dem nödvändiga vattenregleringarna — 
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egentligen oerhört storslagna och lockande. Det gäller ju landskapsarkitektoniska 
uppgifter av gigantiska mått och ofta av verkligt monumental art, om de fattas rätt."73 

Den unga student som vid Stockholmsutställningen 1897 — förundrad över tekniken i 
gatornas blottade tvärsnitt — hade önskat bli elektrisk ingenjör, kunde nu som upphöjd 
före detta riksantikvarie ta sig an dirigerandet av skrotbankar, sprängstenshögar samt 
gräs- och skogsplantering, i syftet att bilda nya vyer i landskapet. 

Curman utförde verket med all den erfarenhet av planering och systematik som bara 
en ledande tjänsteman med nära ett halvt sekels erfarenhet kunde åstadkomma. I hans 
arkiv finns bevarade detaljerade minneslappar som visar omsorgen om de små detaljerna: 
recept på gödning, gräs såddsblandningar, maskeringsfärg och tjärbehandling, 

anteckningar om nordliga växter samt adresser till fårstängselspecialister och så vidare.74 

Detaljerna ramade in det stora. Det gällde, som Curman formulerade det i Vi i Vattenfall 
1950, "att 'binda fast' den nya anläggningen i det omgivande landskapet, så att det inte 
verkar löst utkastat o ch främmande i landskapet, utan får förutsättningar för att på et t 

vackert sätt växa in i detta och där bli rotfast".75 Han var redan i färd att förverkliga detta. 
I Kilforsen, ovanför Nämforsen, anlades Sveriges på sin tid största kraftverksbygge. 
Curman hade där bland annat till uppgift a tt "städa undan" de mycket stora jord- och 
sprängmassor som en tilloppskanal, tunnel och kraftstation hade åstadkommit. Hans 
lösning blev att bygga ett helt nytt berg — fyndigt namngivet "Curmanvaara" av 
anläggningsarbetarna — där hans vision om det kultiverade kraftverket visualiserades 
genom en helande "kraftverkskirurgi", i vilket de anlagda och skogsplanterade slänterna 
skulle ingå i en ny å ngermanländsk ådal. Precis som Curman tidigare hade värnat om 
rummets helhet vid restaureringar av kulturbyggnader, påpekade han nu att 
sprängmassorna skulle planeras "med hänsyn till det kringliggande landskapets stora 
linjespel".76 

Här lämnar vi Curman som utformare av no rrländska älvdalar och övergår till det som 
egentligen var av långt större vikt för den svenska kulturminnesvården; det vill säga 
inventeringsuppdragen som konsekvens av vattenkraftsutbyggnaden. Redan i föredraget 
från 1945 meddelade Curman att "det viktigaste materialet till vår kännedom om 
Norrlands äldsta historia just framkommit vid de relativt begränsade systematiska 
rekognosceringar", som man d å börjat utföra i samband med vattenregleringarna. Han 
nämnde då även att en överenskommelse mellan Indalsälvens regleringsförening och 
Riksantikvarieämbetet hade resulterat i "en fullständig fornminnesrekognoscering inom 
de vattenområden, som närmast äro avsedda att regleras". Det hela bekostades av 
regleringsföreningen.77 

Vattenkraftsutbyggnaden decennierna efter Nämforsens reglering innebar att 
Riksantikvarieämbetet, med hjälp av den nya fornminneslagen, sattes att utföra stora 
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(och hastigt genomförda) kulturhistoriska undersökningar längs älvdalarna.78 Detta 
förändrade återigen bilden av det nationella fornlämningsbeståndet och även i många 
stycken bilden av forntiden, särskilt vad beträffade den norrländska förhistorien. Men 
undersökningarna — som inte bara omfattade arkeologiska insatser, utan även folkmåls-
och folklivs studier — innebar också en grund för de följande decenniernas breddning av 
kulturvården. Det som t idigare hade betraktats som naturlig vildmark, visade sig efter 
inventeringarna vara urgamla kulturområden som bebotts av människor sedan hedenhös. 
Att den förhistoriska befolkningen just varit ett "boplatsfolk" och inte ett 

säsongsberoende nomadfolk, hade nämligen kunnat fastställas.79 Denna slutsats 
grundades i att analyserna nu inte behövde bygga på ett fåtal grävningar och begränsade 
karteringar, utan involverade övergripande mångdisciplinära dokumenteringsinsatser 
som berörde hela älvdalsområden. De arkeologiska grävningar och kulturhistoriska 
undersökningar som forcerades fram, med det väntande exploateringsföretaget i ryggen, 
innebar därför att ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för inventering, dokumentation 
och grävning utvecklades. Dessa metoder innebar även en ny praxis och ett nytt 
förhållande till kulturlandskapet. Deltagandet i planverksamheten frammanade helt 
enkelt en fortsatt utveckling bort från isolerad objekt- och föremålsforskning, till en 
kulturraj/yövård i vidare bemärkelse. Älvdalsinventeringarna innebar i själva verket de 
första storskaliga systematiska undersökningarna av kulturlandskapet och ett inci tament 
till 1960- och 1970-talets kulturmiljödebatter. 

Undersökningarna ställde samtidigt lagstiftningen inför nya problem. De 
fornlämningar som lokaliserades var nästan uteslutande sådana som föll utanför 
skyddslagstiftningen: de var inte synliga och den tidigare dokumentationen eller 
kännedomen om dem var oftast obefintlig, vilket i sin tur innebar att man var tvungen att 
gräva för att egentligen få någon uppfattning om fornlämningarnas beskaffenheter och 
minnesvärdhet. Och den typen av grävning skulle, enligt lagstiftningen, bekostas av 
allmänna medel. Detta medförde att lämningarna ensamma nästan aldrig kunde förhindra 
ett anläggningsföretag. Undantaget var här dock Nämforsen, men där var 
minnesmärkenas status av en helt annan dignitet och synnerligen välkända — tidigt 
rankade som ett av landets främsta riksintressen. 

Men även här, när det gällde nyttan av älvdalsundersökningarna, var fältet splittrat 
bland arkeologerna. Liksom tidigare ansåg några av dessa att pengarna hellre borde 
läggas på "angelägnare" uppgifter för forskningen.80 Inventeringsuppdragen hade också 
fortfarande låg professionell status; det var "finare" att ägna sig åt enskilda grävningar 
och teoriutveckling. Först med Björn Ambrosianis avhandling Fornlämningar och 
bebyggelse (1964) blev det mer accepterat att fasta fornlämningar i deras landskapliga 

kontext, hade ett lika stort källvärde som enskilda artefakter i ett fyndsammanhang.81 

I Curmans föredrag från 1945 hade också en kritisk ton skymtat fram. Kritiken gällde 
naturligtvis inte inventeringarnas vara eller icke vara, utan snarast graden av exploatering 
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av natur- och kulturmiljön. Skulle man inte kunna spara några vattenfall och fjällsjöar för 
framtiden?82 Curman talade om vattenfallsreservat, långt innan "freden i Sarek" mellan 
naturvårdare och vattenkraftsintressen hade slutits år 1961.83 I artikeln "Landskapsvård 
vid kraftverksbyggen", från 1954, hade Curman sammanställt alla sina tidigare argument 
till en samlad redogörelse. Han var fortfarande anställd som konsult för Vattenfall, men 
nu böljade hans kritiska ståndpunkter gå i kollisionskurs med exploateringskraven. 
Artikeln, som publicerades i Samfundet för hembygdsvårds organ Svensk bygd och natw, 
distribuerades personligen genom Curman till drygt 200 personer i beslutsfattande 

ställning runt om i landet.84 

Curman skrev nu om Nämforsen, Kilforsen och Harsprånget, om de plantekniska 
problemen och den landskapsvård han bidragit till. Därefter avrundade han det hela med 
att ta upp det han egentligen ville säga. Genom att dammanläggningar och betydligt 
större kraftverk var på väg att byggas ovanför Nämforsen, skulle vattenmängden i 
Ångermanälven öka väsentligt. Detta innebar att Vattenfall umgick s med planerna att 
bygga ut det befintliga kraftverket vid Nämforsen. Curman ville hindra detta. Om man i 
stället utnyttjade de frigjorda vattnet, skulle det åter rinna i forsen under större delen av 
året och Ådalsliden därmed "återfå sin väsentligaste livsnerv: de skummande och 

brusande forsarna".85 

Två år dessförinnan hade Curman angripit planerna att reglera Malgomaj, Kultsjön 
och Ransaren i övre delen av Ångermanälven. "Någon vacker sjö i Norrland bör man få 

behålla oskadad. [ ] Skola vi offra allt åt kraftförsöijningens Molock?"86 Ett brev från 
Vattenfalls tekniske direktör, Tore Nilsson, till Curman från andra halvan av 1954, visar 
att man från Vattenfalls sida böl jat diskutera förutsättningarna för hans verksamhet som 
"Vattenfalls samvete" och år 1957 överlämnar Curman sitt konsultuppdrag för Vattenfall 
till Erik Lundberg.87 Hur det gick med den väntade utbyggnaden av Nämforsen och den 
opinion Curman alltmer solidariserade sig med, lämnar vi här därhän och går över till det 
inventeringsprojekt som låg Curman närmast om hjärtat: Sveriges Kyrkor. 

Motstående sida: Den före detta landskapsvårdaren Sigurd Curman i samspråk med Tore Nilsson , teknisk 
direktör i Vattenfallstyrelsen, oktober 1960. I bakgr unden topografisk karta över Stornorrfors kraftstation 
och Ume älv. Foto: ATA, SCA. 
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Sveriges Kyrkor 
Efter det att Curman överlämnat sitt konsultuppdrag började han arbeta mer konsekvent i 
redaktionen för Sveriges kyrkor. Han var vid det laget 78 år och började nu visa tecken på 
att vilja slå av på takten. Något senare trädde också medgrundaren Johnny Roosval av 
hälsoskäl tillbaka från redaktörskapet. 

Konsthistorikern Roosval var på sin tid Sveriges mest framstående expert på 
medeltida konsthistoria. Han doktorerade i Berlin 1903 — där han studerat för Adolph 
Goldschmidt och Heinrich Wölffhn — och blev docent i konsthistoria vid Uppsala 
universitet år 1905. Under åren i Uppsala kom han att lansera en modernare 
konsthistorisk metodologi. Detta innebar bland annat att komparativ stilkritik och 
ikonografisk analys sattes i centrum för den konsthistoriska forskningen. Därmed kom 
den kyrkliga konsten — i synnerhet den medeltida — att ges en särställning. Efter det att 
Roosval tagit över August Hahrs docentur i konsthistoria år 1908, kom ämnet att växa 
fram som en självständig disciplin i den svenska universitetsvärlden.88 Ar 1914 bytte 
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Roosval till en docentur vid Stockholm högskola och från 1920 innehade han där den av 
makarna Zorn donerade professuren i ämnet. Curman och Roosval var gamla 

klasskamrater från studietiden i Norra latin.89 

Någon gång kring 1910 böljade han tillsammans med Curman planera ett tryckt 
inventarieverk av Sveriges kyrkobestånd. Detta blev inledningen till det som skulle bli 
Sveriges kyrkor. Andreas Lindblom ger i sin självbiografi en målande beskrivning av 
Sveriges kyrkors tillkomst och bevekelsegrunder: 

Bland oss alla äldre och yngre som ivrade för en bättre tingens ordning på den kyrkliga kul
turminnesvårdens fält hägrade tanken på ett tryckt inventarieverk över de svenska kyrkorna i 
likhet med vad som redan fanns i flera andra länder, främst Tyskland med dess många serier 
av "Bau- und Kunstdenkmäler". Ett sådant verk skulle för Akademien och Överinten-
dentsämbetet kunna utgöra en ovärderlig tillgång vid förberedandet och kontrollen av en res
taurering. Noggranna inventariebeskrivningar borde också kunna försvåra försäljning i smyg 
och eventuella stölder av kyrkliga konstföremål. När Akademien inte gjorde något åt saken 
satte Curman och Roosval igång med förberedelserna till verket "Sveriges kyrkor" . Redak
tionens krav på fullständiga uppmätningsritning ar, genomgång av kyrkböckerna etc. betrak
tades på akademiskt håll som löjliga eller omöjliga att genomföra. I hast gav 
Vitterhetsakademien själv 1 912 ut en av Sune Ambrosiani författad bok "Gotländska kyrko
inventarier" för att visa vad som enligt dess åsikt behövdes. Ett i o ch för sig icke värdelöst 
arbete som dock saknade det viktigaste: uppmätningsritnin gar och tillräckliga avbildningar. 
Första häftet av "Sveriges kyrkor" som omfattade Erlinghundra härad i Uppland kom ut strax 
därpå (1912 ) och mottogs med blandade känslor från Aka demiens sida där utgivarna, sär
skilt Roosval, betraktades med misshag och man skämdes för sitt eget bristande initiativ. Nu 
har som bekant ej mindre än ett sjuttiotal häften kommit av det stora verket, på vars titelblad 
anges att det utges "med understöd" av Vitterhetsakademien. "Trots Akademiens motstånd 
borde det stå i stället", brukade Curman säga. Men slutet gott allting g ott.90 

Curmans beska kommentar (enligt Lindblom) bör tas med en nypa salt. I första bandets 
inledning noterades det att Akademien beviljat 500 kronor som stöd för tryckningen av 
det första häftet. Här avtackades även riksantikvarien Oscar Montelius för hjälpen. Av 
Vitterhetsakademiens protokoll framgår det dock att några av ledamötena verkligen hade 
varit mot Roosvals och Curmans sak. Motståndare fanns med andra ord och hade de inte 
haft stöd från den då avpolletterade riksantikvarien Hans Hildebrand skulle projektet 
förmodligen fått vänta.91 

Finansieringen av projektet var också framledes minst sagt vacklande fram till 1940 
då Vitterhetsakademien slutgiltigt tog över det ekonomiska ansvaret för utgivandet av 
banden. Sveriges kyrkobyggnader med inventarier och angränsande miljöer anses i dag 

som en grundpelare i kulturmiljövården.92 Vid sekelskiftet var det fortfarande diskutabelt 
om detta över huvud taget skulle ingå i den statliga minnesvården. 

Att arbeta med Sveriges kyrkor blev emellertid så småningom något av ett 
konsthistoriskt gesällprov för amanuenser som anställdes vid Vitterhetsakademien. 
Sigurd Curman skrev i Sven Brandels dödsruna, Fornvännen 1932, att denne "gjort sin 

196 



7. D et antikvariska landskapet 

konsthistoriska värnpliktstjänstgöring i verket "Sveriges Kyrkors" tj änst". Arbetet med 
inventeringarna tog också väsentligt längre tid än Curman och Roosval hade räknat med. 
I den programförklaring till ett "svenskt konsttopografiskt verk" (liktydigt med Sveriges 
kyrkor) som Johnny Roosval presenterade i en artikel 1911, framgick det att: "verket 
skall planeras så att det inom 12 år föreligger färdigt". Det bör tilläggas att Roosvals 
avsikter då var att begränsa varje kyrkobeskrivning till omfånget "8 sidor text och 6 sidor 
illustrationer", samt att endast landskyrkor (inklusive ödekyrkor och ruiner) skulle göras 
till föremål för undersökningen.93 Att arbetet med Sveriges kyrkor växte betydligt mer än 
Roosval hade tänkt sig, kan illustreras med att Curman år 1964 kunde uppleva firandet av 
det etthundrade bandet i inventeringsserien.94 

Som ett delmoment i Sveriges kyrkors systematiska inventeringar, hade en så kallad 
snabbinventering pågått genom privat initiativ mellan åren 1918-1932. Denna 
"Kommittén för en förberedande inventering av vårt lands kyrkor" — vanligen 
"snabbinventeringskommittén" — hade initierats av makarna Anna och Ferdinand 
Boberg och värvat Sveriges samlade elit på området. En uppräkning av kommitténs 
styrelse talar för sig. Som ordförande fungerade prins Eugen, vilken uppenbarligen hade 
stått bakom sammansättningen av kommittén. Övriga styrelsemedlemmar var 
generaldirektören C. Möller, byggnadsrådet I.G. Clason, tillförordnade riksantikvarien 
O. Janse, arkitekten respektive konstnärinnan Ferdinand och Anna Boberg, samt männen 
bakom Sveriges kyrkor, Curman och Roosval. Kommitténs mål var att upprätta ett 
kortfattat register "över varje kyrkas lösa egendom av konstnärligt eller historiskt värde". 
Viktigare inventarier skulle dessutom fotograferas. Den utlösande faktorn bakom 
aktionen hade varit den omfattande antikvitetshandel med utlandet som kommit att 
stegras mot slutet av 1910-talet.95 

Vid inledningen av 1940-talet var samtliga kyrkor i landet, förutom de uppländska, 
snabbinventerade 96 Det omfattande arbetet hade då inte kostat staten ett enda öre och, 
som Curman något syrligt underströk, "i huvudsak utförts utan vår Akademis med

verkan".97 Pengarna till inventeringen hade i stället kommit från privatpersoner och 
stiftelser. Det är i högsta grad betecknande för hela den statliga minnesvården vid den 
tiden, att kartläggningen initierades och drevs via privata insatser, för att sedan efter hand 

läggas till grund för statligt organiserad minnesvård och lagstiftning.98 

Inventeringslistorna och lappkatalogerna över föremålen, var till en början avsedda för 
Sveriges kyrkors redaktion, men överfördes efterhand i original till Akademiens arkiv. 

Anslagen för utgivandet av Sveriges kyrkor ökade mot slutet av 1950-talet och 
rationaliseringar för att snabba på utgivningstakten kom till men, som Sverker Janson 
senare konstaterade, med detta blev också den komparativa bristen banden emellan 
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uppenbar. Eftersom varje undersökning hade en monografisk karaktär och dessa, trots ett 
fastställt program från Roosval och Curman, ofta varierade från författare till författare, 
så blev d et närmast omöjligt att "lägga de olika beskrivningarna bredvid varandra och 
göra adekvata jämförelser". Samma problematik noterade Janson även för de då 
pågående byggnadsinventeringarna och den fortfarande pågående fornminnes
inventeringen från 1938." Avsaknaden av gemensamma metoder mellan de olika 
inventeringsprojekten och bristande anpassning inför undersökningsområdenas 
beskaffenhet, hade inneburit att en enhetlig publicering av arbetena blivit mycket svår att 
genomföra. Ett helt datoriserat fornminnesregister, vilket skall läggas ut på Internet, 
väntas dock bli publicerat under 2000-talets första decennium. Detta kommer kanske att 
förverkliga den dröm om folkets tillgång till det materiella kulturarvet, som 1920-talets 

antikvarier en gång såg framför sig som en vision.100 

Det återstår att redovisa ett väsentlig tema i den tidiga kulturminnesvården, vilket ur en 
vidare synvinkel redan har berörts i samband med Curmans engagemang i 
vattenkraftsutbyggnaden. Jag syftar på det begynnande inslag av mark- och 
landskapsvård som började växa fram under 1930-talet. 

Vården av kulturlandskapet 
Vården av kult urlandskapet ingår i dag i ett mycket brett spektra av bevarandeåtgärder 
som även inbegriper aspekter av naturvård och samhällsplanering. Under den curmanska 
epoken var denna verksamhet avsevärt mer småskalig — före 1930-talet närmast 
obefintlig. Vården av kulturlandskapet blev emellertid från 30-talet och framåt en arena 
för intressen där såväl forn- och hembygdsföreningar, som renodlade naturvårdsintressen 
möttes i gradvis ökande samverkan med den statliga minnesvården. Här skall vi 
emellertid endast se till den begynnande "landskapsvård" som initierades från den 
minnesvårdande centralmyndigheten. 

I KMS betänkande från 1936 hade påpekats att den föreslagna fornminnesavdelningen 
inom Riksantikvarieämbetet hade en central uppgift att fylla i vården av fornminnena: 

Om sålunda iomvaixmssskyddet hitintills utgjort avdelningens huvudsakliga arbetsuppgift, är 
det högeligen önskvärt, att huvuduppgiften för framtiden bleve koncentrerad även till vården 
av våra fornminnen, varmed avses fornlämningarnas och fornlämningskomplexens restaure
ring, tillsyn och ans. De senare åren ha visserl igen lämnat enstaka exempel på denna begyn
nande foraminnesvård, men i stort sett ligga landets fasta fornlämningar utan den vårdand e 
tillsyn, som vore önskvärd.101 
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De senare års exempel man hänvisade till var i huvudsak liktydigt med de 
fornvårdsarbeten K. A. Gustawsson hade lett på Björkös och Gamla Uppsalas 
fornminnesområden. Det handlade om en ny syn på de fasta fornlämningarnas roll i 
kulturlandskapet och etablering av en ny praktik kring detta. Ytterst handlade det faktiskt 
om definierandet, eller "upptäckten", av själva kulturlandskapet som minnesvårdande 
kategori. 

Karl Alfred Gustawsson var som framgått en av den nya kulturminnesvårdens 
huvudfigurer. Han anställdes vid centralmyndigheten år 1925 då han fortfarande var 
amanuens vid universitetsmuseet i Uppsala. Vid Akademien hamnade han i den 
informellt organiserade fornminnesavdelning som Curman hade vidareutvecklat. 
Föredragande i fornminnesärenden var då Gustaf Hallström, som därmed inledningsvis 
fungerade som Gustawssons överordnade. Ganska snart inrättades dock en 
underavdelning för inventering och markvård. Här blev Gustawsson ensam styrande. 
Eftersom Hallström sökte tjänstledigt under stora delar av 30-talet, i syfte att färdigställa 
sitt arbete om de norska hällristningarna, kom Gustawsson också gradvis att ta över 
ledningen för fornminnesavdelningen för att sedan utses till dess chef år 1938. 

Gustawsson tillhörde den curmanska generation av minnesvårdare som inte sällan 
kom i opposition med kollegor vilka fortfarande höll fast vid äldre fornforskande 
värderingar. Själv framhöll han retrospektivt gärna motsatsställningen mellan äldre 
fornforskning och den moderna forn- och kulturminnesvård han menade sig företräda. 
När Gustawsson i en skrivelse till KMS år 1937 motiverade varför han ansåg att det nya 
Riksantikvarieämbetet och Historiska museet borde fortsätta sin samfälliga organisation, 
påpekade han att de fornvårdande idealen från böljan av seklet nu hade förändrats i 
grunden. De som argumenterade för en separation mellan riksantikvarien och det 
centrala museet hamnade fel då de hämtade argument från 1910-talets 
fornminnesvårdskommitté. Man skulle göra klart för sig att en fornminnesvård "i ordets 
egentliga mening" inte existerade vid den tiden: 

Fornminnesvården var i stort sett begränsad till att vara ett fornminnesskydd, en övervakning 
av att foraminnesförordningen efterlevdes. Man hade alltså icke någon större praktisk 
erfarenhet att bygga på och betecknande är att alla de förslag som framkommo under dessa 
år voro i stort sett icke genomförbara. En var som med förkärlek häm tar citat från den tidens 
diskussioner och inlägg har tydligen icke iakttagit att en ny tid började omkring 1920. Ty 
efter detta år har en begynnande fornminnesvård och en begynnande fornminnesvårdsorgan-
isation vuxit fram. Detta är orsaken till att problemställningen är helt olika nu än vad den var 
omkring eller före 1920.102 

Samma argument återkom även i Gustawssons handbok för fornminnesvård från 1965. 
Gustawsson uppgav där — felaktigt — att ordet fornminnesvård för första gången 

förekom i en artikel år 1914.103 Även om påståendet var oriktigt hade Gustawsson helt 
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rätt i sak. Statlig fornminnesvård i egentlig mening var n ärmast obefintlig före 1920-
talet. Men liksom all övrig minnesvård hade denna del av verksamheten ändå en 
förhistoria. 

De första rösterna för landskapsvård började höras under 1910-talet då några av 
naturvårdarna även uttryckte oro för kulturlandskapens framtid. En av 
naturskyddsrörelsens föregångsmän, Rutger Sernander, hade redan år 1911 i Natur
skyddsföreningens årsskrift föreslagit att Gamla Uppsala skulle markvårdas och utses till 
rikspark. Argumentet var här detsamma som skulle framföras senare. De stora kungs
högarna var som sådana visserligen skyddade av den befintliga fornminnesförordningen: 

Men ej alla tänka på, i hvilken hög grad det storslagna intryck, man mottager af högarna, 
såväl på afstånd, som när man står midt uppe bland dem, är beroende af den säregna n atur, i 
hvilken de äro inramade, o ch på att denna natur ej blott kan komma, utan äfven faktiskt 
hotas af ödesdigra förändringar. Det är för att i min mån arbeta på bevarandet af en land
skapsbild, där de rent a rkeologiska värdena äro innerligt sammanbundna m ed de nutida 
naturförhållandena, som jag bringar denna fråga inför vår fören ing och dess årsskrifts 
läsare.104 

De "nutida naturförhållanden" som Sernander talade om innehöll dock även inslag som 
en nyplanterad skog från 1890-talet och diverse grustäkter på området, vilket inte 
passade in med bilden av det autentiska kulturlandskapet. Röjningen av högarnas 
närområden och reparationerna av grustäktsskadorna lät dock vänta på sig. Det saknades 
som vanligt pengar. Men problematiken var också rotad i dåtidens förhållningssätt till 
fornminnen i landskapet. Anslagsbrist enbart hade aldrig förr hindrat minnesvårdarna i 
ambitionen att genomdriva nya projekt. Detta hade män som Artur Hazelius och Sigurd 
Curman visat prov på. Initiativkraften var emellertid under 1910-talet främst inriktad på 
de organisationsplaner som FMK och Curman var i färd att fastställa. Vården av 
minnesmärkena var då huvudsakligen begränsad till övervakning av de mest prominenta 
fornlämningarna.105 Men bevarandestrategin rymde även ett ideologiskt ställnings
tagande. Fokuseringen på de monumentala objekten var ett enande drag i tidens 
bevaranderörelser. I själva verket fanns det starka band mellan den tidiga 
naturskyddsrörelsen och den framväxande kulturminnesvården. 

Kultur- och naturminnen 

Naturminnen och nationalparker blev en realitet efter 1909 års lag angående 
nationalparker samt naturminnesmärkens fredande. Tematiken om naturminnen återkom 
år 1912 i Vitterhetsakademiens lagförslag angående fasta fornminnen, till vilket också 
specifika naturföremål "vid vilka märkligare åldriga bruk eller sägner äro fästade" skulle 

räknas.106 Ambitionerna gav uttryck för att en ny bevarandesyn var på väg att etableras. 
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Denna bevarandeambition hade i strikt mening få eller inga beröringspunkter med den 
etablerade fornforskning som då organiserades från Historiska museets ämbetslokaler i 
Stockholm. Snarast hämtades detta vidgade bevarandebegrepp från 
folkminnesforskningen, i anda från Dybecks och Djurklous dagar, vilket införlivats med 
kulturminnesvårdande ideal à la Curman och Roosval. Samtidigt kan man även betrakta 
det hela som ett utslag av traditionellt monumentvårdande ideal, vilka endast gavs en ny 
tillämpning. 

Kopplingen mellan natur- och kulturminnesmärken hade även sin egen bakgrund. 
Upprinnelsen till den svenska naturskyddslagstiftningen var liberalen Karl Starbäcks 
motion till den andra kammaren, den 20 februari 1904. Starbäcks inspiration kom från 
Tyskland, närmare bestämt botanikern samt museimannen Hugo Conwentz. Conwentz 
definition av ett naturminne hämtades från den äldre definitionen av ett kulturellt 
minnesmärke (Denkmäler), vilket innebar att det monumentala och det unika av 
självklarhet fick en framträdande plats i det tidiga naturskyddet. Vaije land ägde sina 
egna och unika naturminnesmärken, som ute i naturen skulle utgöra "ett otal små 
mu seer" för betraktaren.107 

Det tidiga naturskyddet fick därmed en stark koppling till det nationella, vissa 

territorier tilldelades stark symbolisk prägling som bevarandevärda natio nallandskap.108 

Riks- och nationalparker var därmed förlängda naturminnesmärken; liksom 
naturminnesmärken representerade natur i miniatyr. Nationalparkerna var som följd av 
monumentvården i viss mån inte att betrakta som landskap, utan som relikter, objekt som 
tillskrivits en starkt normativ funktion. I analogi med det fanns det även ett symbiotiskt 
förhållande mellan natur- och kulturminnesmärkenas nationella symbolvärde. 
Kulturminnesmärken representerade de konkreta lämningarna av folkets förfäder; 
naturminnesmärken påminde om den natur som hade präglat den folkande som 
förfäderna förmedlat. Folk och natur hörde samman och kulturen var en spegling av 
naturen. Det tidiga markskydd som upprättades vid Gamla Uppsala och Björkös 
"hemland" bör förstås i den kontexten. Ur en synvinkel handlade det förvisso om de 
första incitamenten till landskapsvård, men i konkreta termer rörde det sig om en 
utvidgning av den monumentvård som syftade till att definiera det nationella kulturarvet. 

Denna monumentvård, som jag alltså även tillskriver Curman och Gustawsson, kan i 
dag kanske uppfattas som inskränkt, men då bör man betänka att minnesvård i 
kulturpolitisk mening fortfarande under 1920-talet betraktades som likställt med 
fornforskning. Att plädera för restaurering av fornlämningsområden eller försiktig 
konservering av valvmålningar kunde, som vi sett, fortfarande upplevas som 
kontroversiellt i dåtiden. Att monumenten dessutom måste vårdas kontinuerligt var 
ingalunda självskrivet, vare sig det gällde en domkyrka eller ett fornlämningsområde. 
Curman kunde med framgång argumentera för utökade statsbidrag när det gällde att 
ordna Statens historiska museums samlingar och lokaler, men när det gällde markvård 
vid fornlämningsområden fick pengarna lockas fram från andra håll. 
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Företrädarna bakom den nya synen på minnesvård upplevde sig därför, begripligt 
nog, som missionärer för den autentiska kulturvården. K.A. Gustawsson lånade i sin 
handbok Fornminnesvård ord från naturskyddaren Sten Selander i syfte att beskriva 
kulturlandskapets sanna natur. Selander hade i Svensk mark (1943) redogjort för hur det 
gick med en fridlyst äng på Gotland: 

Den kallades Näktergalslunden. När Selander skrev hade den legat i människotom avskild
het i tjugo år. Någon näktergal fanns inte kvar längre. Trädskiktet hade slutit sig. Gläntorna 
hade vuxit igen och de gängliga hasselbuskarna buro knappast några nötter mera. 
Orkidéerna stodo bleka och taniga i den djupa skuggan utan att ork a blomma. Och i näkter
galens ställe hade kommit täta svärmar av råkor. För tjugo år sedan var Näktergalslunden ett 
blont blommande paradis, skriver han, nu likn ar den de stygiska lundar. Vad som hänt Näk
tergalslunden kan betraktas som symboliskt också ur en annan synpunkt. Den olycksaliga 
fridlysningen var, säger Selander, ett partitagande för naturen mot människorna.109 

"Ett partitagande för naturen mot människorna" löd alltså den hårda domen mot den 
tidiga naturskyddsrörelsen. Som vi sett hade den tidiga naturskyddsrörelsen starka 
kopplingar till kulturvårdarnas bevarandeideal. Den i dag självklara insikten att ett 
kulturlandskap kräver vård och ans för att upprätthållas, tycks inte ha varit lika självklar 
då.110 Intentionerna att skydda fanns visserligen, men bevekelsgrunderna och 
tillvägagångssätten skilde sig åt. Problemet var kort sagt det att givna kulturlandskap 
ännu inte hade formerats som kategori för minnesvård. Conwentz laborerade exempelvis 

med bevarandestrategier som tog hänsyn till orörd kontra "människopåverkad" natur.111 

Ett bevarande i mening frihet från ingripande av människan, uppfattades därför av många 
som ett skydd.112 

Hur mycket som borde skyddas var även en stridsfråga inom de antikvariska leden. 
Att åtminstone de föreskrivet nationella fornområdena Björkö och Gamla Uppsala borde 
skyddas, var nog alla kategorier av minnesvårdare eniga om. Men när det exempelvis 

gällde stadsmiljöer gick meningarna i sär.113 Akademiens möjlighet att skydda 
markområden, utanför de begränsat fasta fornlämningarna, innebar emellertid före 1943 
att helt enkelt köpa upp marken. Så skedde också först på Björkö år 1912 och sedan 

Gamla Uppsala i etapper med början från 1928.114 Men fornlämningsområdena på 
Björkö, det så kallade Hemlandet, lämnades i konsekvens med de tidiga 
bevarandeidealen helt utan vård.115 En urskogsromantik frodades under 
nationalromantikens dagar och denna besjälade uppenbarligen också antikvarierna vid 
Akademien. Orördheten som kvalitet skulle förverkligas genom att lämna markområdena 
åt sig själva. På somliga fornområden planterades till och med träd på gravhögarna för att 

förhöja effekten av "ursprunglighet".116 
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Sigurd Curman var själv starkt präglad av nationalromantikens kulturuppfattning, 
men definitivt ingen anhängare av den ruinromantiska andan. Curmans partitagande var 
solklart: Kultur är bildning — odling och röjning — vilket är motsatsen till den 
vildvuxna naturen och den söndervittrande ruinen. Hos Gustawsson hade han en 
själsfrände. Med stöd av dennes undersökningar kunde man fastställa att vildvuxenheten 
kring fornlämningsområdena var sentida företeelser och i huvudsak frukter av 1800-
talets strukturomvandlingar.117 Äldre betes- och slåttermarker hade i allmänhet 
sammanfallit med fornlämningarnas lägen. Och boskapens betning, i kombination med 
folkliga tabu-föreställningar, hade bidragit till deras bevarande. Slyet hade därmed inget 
med kulturlandskapet att göra! "Gallring och röjning, gallring och röjning — och åter 

gallring och röjning" kom Curman att mana forn- och hembygdsvårdarna.118 

Curmans personliga bevekelsegrunder för en vård av kulturlandskapen hämtade 
säkerligen stöd i Gustawssons etnografiska rön, men byggde ännu mer på den 
arkitektoniska och estetiska blicken. Precis som vid de senare markvårdsarbetena kring 
kraftverksbyggena, betraktade Curman fornlämningarna och dess närmiljöer med 
landskapsarkitektens ögon. En grundlig ans, där vissa "tongivande" träd sparades i ett 
övrigt ängsliknande landskap, var Curmans och Gustawssons återkommande tema för 
återställandet av fornlämningsmiljöerna. Här fanns en ideologi visualiserad. Det 
väsentliga var att återställa områdena så att fornlämningarna i dess kulturlandskap 
återigen kunde fungera som rekvisita i det svenska kulturdrama som Curman besjälades 
av.119 

Det är därför inte fel att betrakta de första röjningsarbetena som restaureringar i 

likhet med den modell Curman företrätt tidigare.120 Den moderna tidens avtryck skulle 
avlägsnas, så att det historiska godset kunde framträda. Detta gällde exempelvis 
röjningen av kung shögen i Tureberg, Sollentuna köping, vilken påböljades i maj 1928 
under Curmans personliga ledning. Röjningen var den första i sitt slag och fungerade 
därmed som ett pilotprojekt. 

Det visade sig att markrestaureringen var mycket arbetskrävande och därmed 
kostsam. Begränsade objekt som en enskild kungshög kunde kräva flera hundra 
arbetstimmar, och fornlämningsområden som Björkö visade sig kräva tusentals 

arbetsdagar för att återställas.121 Några statliga medel för markvård existerade inte. 
Pengarna fick tas från övriga anslag, fonder och enskilda bidrag. 

De första röjningarna av kungshögarna i Gamla Uppsala hade börjat i mindre skala 
två år innan restaureringen av kungshögen i Tureberg.122 Det omfattande arbetet gick här 
långsamt och kunde endast bedrivas under vissa perioder. Bristen på penningmedel var 
påtaglig. Under första delen av 1930-talet tillkom dock en högst väsentlig anslagspost 
med instiftandet av Gustav Adolfs-fonden för de svenska kulturminnesmärkenas vård. 
Den hade grundats i samband med ämbetets 300-årsjubileum 1930 och presenteras mer 
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utförligt i nästa kapitel. Fonden kunde från och med 1932 erbjuda fornminnesvården 
cirka 25 000 kronor i årligt disponibel avkastning.123 Summan var i och för sig inte stor, 
men helt oumbärlig för den nya aspekten på kulturminnesvård. Genast kunde röjnings-
och restaureringsarbeten sättas i gång på ställen som Gotland (fornlämningsområdet vid 

Trullhalsar), Anundshögen i Västmanland, och gravfältet vid Gamla Uppsala.124 

Betydelsen av fondpengarna förstärktes i samband med lågkonjunkturen som för 
övrigt år 1933 var orsaken till en närapå 20 procentig neddragning av de ordinarie 
statsanslagen till Akademien. Paradoxalt nog kom fornminnesvården ändå att gynnas av 
konjunkturläget eftersom statliga och kommunala stödarbeten sattes in, vilket 
minnesvården fick del av. År 1933 togs denna form av hjälparbete i anspråk för den yttre 
fornminnesvården. De allmänna stödarbetena ökade även i sig mycket påtagligt de yttre 
forninnesärendenas frekvens. Curman kunde för året 1935 notera att ärendemängden i 
samband med väg- och grustäktsarbeten hade ökat från totalt 55 år 1932, till 71 för 1933 
och vidare till 150 under året 1934.125 Samtidigt var de tilldelade beredskapsarbetarnas 
insatser, enligt Curman, revolutionerande för de resurskrävande vårdarbetena. Inte minst 
fick det klassiska vårdobjektet Visby ringmur med angränsande byggnader därmed en 
grundläggande konservering.126 

Sigurd och Elsa Curman i sa mspråk med konstnären Gunnar Hallström, på Björkö 1931. Röjningsarbeten 
på öns fornlämningsområden påbörjades sanrna år, un der ledning av Karl Alfred Gustawsson. Foto: ATA, 
SCA, K.A. Gustawsson. 
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Sigurd Curman och Karl Alfred Gustawsson framför Girommens gångrift på den markrestaurerade Ekorn-
vallen, sommaren 1961. Foto: ATA, SCA, Skövde Annonsblad. 

Ytterligare en kategori hjälparbetare tillkom år 1934. Då startade försöksarbeten med 
nyttjande av vapenvägrande värnpliktiga. Totalt 40 civilt värnpliktiga sattes in i arbetet 

att frakta bort rasmassor och ordna fornminnesområdet kring Falsterbohus ruiner.127 

Både beredskapsarbetarna och de "samvetsömma" visade sig efterhand vara en 
förutsättning för Riksantikvarieämbetets nya roll som vårdare av kulturlandskapet.128 

Inom vissa regioner innebar Ämbetets stödarbeten dessutom att bygden hindrades från 
utflyttning, vilket även innebar att inställningen till landskapsvården förbättrades på det 

folkliga planet.129 Fornvårdsarbetena på Öland gavs under 1940-talet en särskild 
prioritering. Med de karakteristiska fornborgarna och stensättningarna kom de 
restaurerade fornområdena att återigen dominera landskapsbilden på ett mycket 
instruktivt och pedagogiskt sätt. Insatserna här fungerade som slående "reklam" för den 

nya landskapsvården.130 

Curman missionerade allt kraftfullare till hembygdsrörelserna att medverka i arbetet. 
I en artikel från 1945 manade han föreningarna att inte stanna vid "vanliga banala s.k. 

hembygdsfesters avhållande där det bara talas men inte handlas".131 Det borde röjas fler 
fornlämningsområden och samlas mindre fornsaker, ansåg Curman. 
Hembygdsföreningarna verkar också på många ställen ha ställt upp på röjnings- och 
restaureringsarbetena. En av Sveriges mer kända fornlämningsplatser, Ekornvallen i 
Västergötland, restaurerades från år 1944 med hjälp av frivilliga från traktens 
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hembygdssällskap. Tack vare gåvor kunde den angränsande åkermarken året därpå köpas 
upp och läggas om till betesvall. 132 Att kulturmiljöerna i landskapet kunde vara en 
tillgång för bygden, böljade även så sakterliga etableras som en regionalpolitisk faktor 
för kommuner och landsting i vissa delar av landet. 

Kulturvårdens nutida sammankoppling med samhällsplanering och naturskydd har i 
själva verket som Sverker Janson skrev i sitt magnum opus Kulturvård och 
samhällsbildning (1974) sitt ursprung i enskilda kommuners och landstings ökande 
engagemang för den minnes vårdande verksamheten.133 De statliga anslagen har aldrig 
ensamma varit tillräckliga för att bära den regionala minnesvården. Vid början av seklet 
berodde detta på fornminnesvårdens starka sammankoppling med centraliserad 
fornforskning. Under senare delen av 1900-talet speglades den nya kulturminnesvården 
genom de regionalpolitiska strategier som gett kommuner och landsting alltmer 
beslutanderätt i minnesvårdande frågor. 

Kulturminnesvården splittras 

Bengt Thordeman kommenterade i riksantikvariens årsberättelse för år 1955 
riksinventeringens dåvarande betydelse: 

Arbetet har under årens lopp kommit att få allt större betydelse för ämbetets löpande verk
samhet. De omfattande planarbeten, som i allt mer ökad takt pågår i vårt samhälle, ställer 
helt andra krav på ämbetet än vad som tidigare varit fallet. Ämbetet skulle nu icke kunna 
utföra d e åligganden, som är en följd av olika myndigheters verksamhet, om icke detta 
inventeringsarbete samtidigt utfördes i just de områden av landet, där planarbe tena talrikast 
förekommer.134 

Thordemans kommentar om inventeringarna var kortfattad och insprängd i en 
övervägande intern antikvarisk redogörelse över årets fyndförvärv och grävningar. Detta 
speglade den uppenbara splittring mellan yttre, samhällsorienterad, och inre, 
forskningsinriktad, kulturminnesvård som då hade blivit en verklighet i ämbetets egen 
verksamhet. Efter Curmans pension verkar de två avdelningarna inom 
Riksantikvarieämbetet ha polariserats mellan en Byggnadsminnesavdelning som främst 
slog vakt om den fria antikvariska forskningen och en Fornminnesavdelning som i sig 
var splittrad mellan den yttre uppdragsverksamheten och den inre museala.135 Det 
paradoxala med detta var att den byggnadsantikvariska sidan av den centrala 
minnesvården nu alltså kom att representera det äldre fornforskande och 
samhällsfrånvända tänkandet, medan fornminnesavdelningen åtminstone delvis verkade 
för en yttre kulturpolitik i Curmans anda. Den byggnadsminnesvård som vid tiden efter 
sekelskiftet hade varit den medlande länken mellan etablerad fornforskning och modern 
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kulturminnesvård, kom därmed att representera en traditionellt internalistisk 
forskningsprofil.136 

Som Sverker Janson senare påpekade medförde detta bland annat att en generell 
byggnadsminnesinventering, likt riksinventeringen av fornminnen, aldrig kom till 

stånd.137 Bevarandekriterierna mellan fornminnen och byggnadsminnen underblåste 
denna snedfördelning. Den svaga lagstiftning som Curman medvetet formulerat för 
byggnadsvården 1942 kom inte att skärpas förrän under tidigt 60-tal, då privata 
kulturbyggnader tilläts minnesregistreras utan ägarens medgivande. Bevarandekriteriet 
för byggnader var dock "ytterst märklig", vilket gjorde byråkratin och argumenteringen 
oändligt mer komplicerad än det generella bevarandekriterium som fastställts för 
fornminnen. För det senare föreskrevs som bekant endast en bestämd åldersgräns, samt 
avsaknad av nu levande ägare, som villkor för generellt bevarande. Följden blev a tt de 
omfattande rivnings- och nybyggnadsprojekten i stadskärnorna under 1960- och 70-
talen, kunde utföras relativt ostörda från byggnadsvårdarna vid Riksantikvarieämbetet. 

Den statligt stödda minnesvården började dock sitt verkliga insteg i den allmänna 
kulturpolitiken mot slutet av 1960-talet, då Fysisk riksplanering blev ett svar på behovet 
att samordna kultur-, natur- och friluftsintressen med de ekonomiska och syssel
sättningspolitiska samhällsbehoven.138 Även här var kursförändringen i första hand 
initierad av de protester som växte sig allt starkare i den allmäna miljödebatten. Detta 
skede ligger dock, tillsammans med 50-talets minnesvård, egentligen utanför denna 
avhandlings avgränsningar. Vi skall därför i det följande återvända till Curmans 
ämbetsperiod och se på hur FMK: s delmål om skapandet av en regional minnesvårdande 
organisation förverkligades. 
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8. Kulturminnesvårdens ambassadörer 
LANDSANTIKVARIE- OCH LÄNSMUSEIREFORMEN, 

SAMT FONDERNA 

Om grundandet av fornminnesföreningarna, hembygdsrörelsen, Svenska museimanna-
föreningen och formerandet av länsmuseer samt landsantikvarieorganisation, har det 
skrivits åtskilligt.1 Grundmodellen som alla förhållit sig till är den historik Bertil 
Berthelson presenterade i Ad patriam illustrandam år 1946. Även jag utgår till viss del 
från den, men det finns anledning att nyansera framställningen. I Kerstin Arcadius och 
Ola Wetterbergs mer sentida redogörelser om dessa teman, har fokus legat på grupper 
och händelser utanför Vitterhetsakademien och Historiska museet. I min avhandling har 
jag därför ansett det väsentligt att teckna ett mer syntetiserat utvecklingsförlopp för att 
bättre belysa det stundtals intrikata spelet mellan museimännens och den 
minnesvårdande centralmyndighetens ståndpunkter. Det handlar med andra ord om att 
lägga emfasen på debatter och programuttalanden som förvisso är i huvudsak kända, 
men till viss del skymts, eller underbetonats, i de tidigare framställningarna. Genom att 
begränsa antalet aktörer och scenarier har framställningen koncentrerats kring den 
centrala fornvårdens och Curmans roller i sammanhangen. Min framställning och mina 
slutsatser skiljer sig därmed i vissa stycken från de övrigas. 

Att förnya ett verksamhetsfält innebär bland annat att formulera nya definitioner som 
skall ställa det äldre i kontrast. För minnesvårdarna innebar detta att med några begrepp 
söka fånga den förändrade bilden av människans och samhällets historiska framväxt. 
"Kulturminnesmärke" lanserades i FMK:s betänkande 1921 som en vidgad definition av 
begreppet fornminne. Det mer allmänna "kulturminne" hade anknytning till begreppet 
"folkminne" och anspelade på den kulturhistoriska tendensen att indela den idealiserade 
nationalkulturen i mindre kultur-er: exempelvis "allmogekultur", "byggnadskultur" och 

"stadskultur".2 Dessa kulturhistoriska kategoriseringar stod i skarp kontrast till den 
traditionella fornforskningens mer holistiskt orienterade begrepp som "folkslag" och 
"stammar". I sak skilde sig de två fälten åt genom tyngdpunkten i det diakrona 
perspektivet. Fornforskningen sysslade med det förhistoriska, medan den 
kulturhistoriska forskningen — vilken i sig även innefattade förhistorien — lade 
tonvikten på de historiska skedena. (Gränsdragningen avgörs genom befintligheten av 
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skriftliga källor, vilket i svenskt hänseende traditionellt innebär att gränsen dras vid 
vikingatiden.) 

Genom denna uppdelning kom de kulturhistoriska begreppen att få en tongivande 
slagsida mot kulturens "andliga" dimensioner, eller den romantiskt idealistiska 
historiesynen, medan arkeologin hade sin bas i en materiellt orienterad kulturforskning. 
Därav kom exempelvis den kulturhistoriska kategorin "byggnadskultur" att motsvaras av 
särskilda "byggnadsminnen", medan de arkeologiska och museala föremålen benämndes 
efter användningsområden, former eller fyndplatser: "stridsyxor", "fibulor", "båtyxor", 
"vendelhjälmar", etc. Kontrasten mellan de två "kulturerna" blev särskilt tydlig i de 
museala utställningarna, som av tradition var orienterade mot att spegla den arkeologiska 

fornforskningen.3 De traditionellt museala objekten kan — som ett tankeexperiment — 
över huvud taget inte meningsfullt benämnas "minnen" i enlighet med en kulturhistorisk 
terminologi. Museiföremål skulle i sådana fall tillskrivas innehållslösa kategorier som 
"vapenminnen", "husgerådsminnen" eller liknande.4 

Begreppet kulturminne hängde därmed samman med det vidare begreppet 
kulturminnesvård och var e tt exempel på den curmanska epokens medvetet lanserade 
terminologi. Kulturminnesvård och kulturminnen nyttjades som särskiljande begrepp 
från den i deras tycke föråldrade och museibaserade fornminnesvården.5 Begreppen 
hänvisar därför till en praktik utanför museimurarna. De vanligaste kulturminnena 
representerades följdriktigt av byggnader. Byggnadsminnena fick, som vi redan känner 
till, en speciell lagstiftning bredvid den ordinarie fornminneslagen genom "föreskrifter 
rörande det offentliga byggnads väsendet" 1920 och 1921. Där fastställdes att ett 
byggnadsverk i allmän ägo kunde minnesmärkas på grund av kulturhistoriskt eller 
konstnärligt värde.6 

Sistnämnda breddning av minnesdefinitionen kan sägas sammanfatta andan i 
begreppet kulturminne. Ett kulturminne är generellt sett ett fast minne definierat i en 
kulturell kontext. Kulturminnet slutar så att säga inte vid föremålet utan innefattar även 
den omgivande miljön, i såväl fysisk som kulturell mening. Definitionen omfattade 
därför inte bara vetenskapliga omdömen utan även folkliga föreställningar och 
traditioner i anknytning till objektet/-en. Just denna koppling till "pieteten" och det 
"allmänna intresset" var en viktig faktor bakom FMK: s motiv för en nyordning av den 
minnes vårdande organisationen: 

Samtidigt har densamma [den kulturhistoriska vetenskapen] på ett lyckligt sätt popularise
rats, varvid dess resultat blivit en egendom för vidare kretsar inom folket och icke endast för
behållits de därmed sysselsatta vetenskapsmännen. Det är endast en psykologisk 
nödvändighet, att detta allmänhetens intresse i väsentlig grad kommit att koncentrera sig på 
de konkreta föremål, genom vilkas undersökning de vetenskapliga resultaten vunnits, nämli
gen minnesmärkena och deras omgivning. Att omhändertaga och befordra detta intresse har, 
vid sidan av tillgodoseendet av den vetenskapliga forskningen, blivit minnesvårdens stora 
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uppgift. Därigenom har densamma emellertid på ett helt annat och mera intensivt sätt än 
förut måst komma i kontakt med andra samhälleliga intressen. Samtidigt som minnesvården 
icke endast som förut mera tillfälligt, utan på ett bestående sätt flyttat sina gränspålar utanför 
museimurarna, har den icke längre kunnat betra kta sin verksamhet isolerat, utan måst taga 
hänsyn till alla de andra intressen, med vilka den icke kan undgå att komma i beröring. [—] 
Det är just lösandet av dylika konflikter, som, allt eftersom minnesvården utvecklats, blivit 
en av dess viktigaste uppgifter. M en det är också på detta område, som bristerna uti den 
nuvarande organisationen trätt i dagen. 7 

Det allmänna intresse och de intressekonflikter de sakkunniga hänvisade till, hade sin 
grund i två parallella linjer i minnesvårdens utveckling utanför Akademien, vilka båda 
fick stor betydelse för den centrala minnesvårdens fortsatta utformning. Den ena 
representerades av den framväxande yrkeskår av museimän vilka inte sällan förenade det 
regionala minnesvårdsintresset med ett bredare samhällsinriktat sådant. Vi återvänder 
strax till denna yrkesgrupp i minnesvården. Den andra linjen representerades av de 
minnes vårdande föreningar som växte fram runt landet. 

De regionala minnesvårdsföreningarna 
Hembygdsrörelsen brukar i bland tilldelas rollen av inkörsport för en framställning om 
den officiella kulturminnesvårdens framväxt i Sverige. Jag anser dock inte att det 
perspektivet håller för en rättvisande analys. Hembygdsvården representerade visserligen 
en växande folklig förankring av minnesvården, men den förekommer hela tiden endast 
som fond i de debatter om minnesvårdens organisation som vi tidigare har tagit del av. 
Curmans åsikt redan år 1908, att de provinsiella minnesföreningarna endast ägnade sig åt 
"den gråaste forntiden" och i allmänhet, som han skrev, förde en "vegetativ tillvaro", var 
då föga avvikande från den allmänna uppfattningen bland de tongivande akademikerna 

och ämbetsmännen.8 Den växande fornminnes- och hembygdsrörelsen användes snarast i 
utredningarna som en politisk legitimering för ett breddande av den centrala 

organisationsstrukturen.9 

Som vi skall se strävade dock Curman under sin riksantikvarieperiod efter ett 
samarbete med de "provinsiella" föreningarna. Fornminnes- och hembygdsföreningarna 

drogs då, inte helt rättvisande, över en kam.10 Vid slute t av 1930-talet kom emellertid det 
regionala intresset och dess organ, Samfundet för hembygdsvård, alltmer att betraktas 
som en konkurrerande organisation och dess medlemmar marginaliserades genom att 
utpekas som bakåtsträvande romantiker. Samfundet hade, liksom Svenska 
fornminnesföreningen, inte heller den regionalt folkliga förankring man utgav sig för att 
representera. De ursprungliga initiativtagarna hade tillhört Teknologföreningens 
avdelning för husbyggnadskonst vid KTH där den för oss bekante intendenten och tillika 

FMK ledamoten, Axel Nilsson, hade spelat en framträdande roll i grundandet.11 
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Samfundet knöt tidigt till sig framstående arkitekter och naturskyddsförespråkare. Som 
ett naturligt ställningstagande blev också upplysnings- och rådgivningsverksamhet, inte 
minst vad gällde de regionala byggnadsfrågorna, det centrala för den tidiga 
verksamheten.12 De första åren präglades av debattartiklar och uppfordrande smakråd 

angående nyanläggningar av olika slag, inte minst på landsbygden.13 Det var också 
denna verksamhet som sedermera hamnade i konflikt med de funktionalistiska ideal som 
bärarna av Stockholmsutställningen lanserade år 1930 och det var debatten som följde på 
detta som slog spiken i kistan för Samfundets ambitioner att verka som samhälls-

arkitekter och framtidsvisionärer.14 

Vid sistnämnda tidpunkt hade emellertid Samfundets tidigt inrättade byggnadsbyrå 
kommit att ta över de funktioner som statens byggnadsbyrå hade skött innan den 
avvecklats mot slutet av 1920-talet.15 Samfundet fick därmed en statligt sanktionerad 
makt av viss dignitet. Nu kämpade man dock med lojaliteten bland medlemmarna. Från 
mitten av 30-talet försökte den nye sekreteraren John Nihlén att återupprätta Samfundets 
förlorade kontakt med hembygdsrörelsen och skapa den breda folkrörelse man aldrig 
hade lyckats åstadkomma. Samtidigt var också Riksantikvarieämbetet och lands
antikvarieorganisationen på väg att förverkligas. Sigurd Curman och landsantikvarierna 
uttryckte under det tidiga 30-talet oro och irritation över Samfundets tendens att inkräkta 

på centralmyndighetens organisationsplaner.16 

Under senare delen av 30-talet sökte därför Nihlén omformulera Samfundets ideologi 
och skapa, som han kallade det, "den sociala hembygdsvården", vilken skulle 
kännetecknas av ett avståndstagande från den "historiska hembygdsvården" till förmån 
för en renodling av den rådgivande och samhällspolitiska dimensionen i verksamheten. 
Nihlén försökte därmed att medla mellan museimännens och Samfundets intressen för 
att hitta den nisch där en organiserad hembygdsrörelse skulle bli verksam, utan att 
inkräkta på de antikvariska domänerna. Med ett stadigt sjunkande medlemstal och en 
ökad krisstämning i Samfundet genomdrevs långtgående planer att främst gå samman 
med Svenska Naturskyddsföreningen och bilda paraplyorganisationen "Svenska 
föreningen för naturskydd och hembygdsvård". Planerna gick dock om intet av flera 
orsaker. Dels hade Nihlén lyckats få en stor del av hembygdsrörelsen mot sig genom att 
raljera om de regionala hembygdsföreträdarna som mossiga samlare av gamla 
kuriositeter. Dels gällde motsättningarna också att Nihlén och Samfundet fortsatte att 
hävda sitt stockholmsbaserade centralstyre, vilket naturligtvis inte gillades i de regionala 
föreningarna. Dessutom hade Samfundet även fått Curman och landsantikvarierna till 
motståndare, eftersom också de var beroende av statliga lotterimedel för överlevnad och 
konkurrensen om de knappa medlen gjorde att någon måste vika. Efter en hård debatt 
inom såväl hembygdsrörelsen som mellan museimännen och Samfundet, uppvaktade 
landsantikvarier — med största sannolikhet understödda av Curman — i oktober 1940 
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regeringen med en gemensam protestlista. Nihlén insåg att slaget var förlorat. Det 
samarbete som inletts mellan Naturskyddsförbundet och Samfundet upphörde i augusti 
1942 och konflikten var därmed utagerad.17 

Samfundet fick emellertid ändå stor betydelse framdeles i bland annat 
vattenkraftsdebatt och naturskyddsfrågor under decennierna från 1940-talet till 60-talets 

fysiska riksplanering.18 Dessa skeden ligger emellertid utanför ämnet i denna 
avhandling. Om vi därför lämnar Samfundet för hembygdsvård och återgår till 
tidpunkten för FMK:s betänkande, så kan det konstateras att fornminnes- och 
hembygdsföreningarna initiait sågs som önskvärda samarbetsparter i syftet att 
åstadkomma en bredare förankring av den centrala minnesvården. Minnes- och 
bevarandeföreningarna representerade verkligen ett viktig folkligt intresse att beakta. 
Inte minst pekade införandet av ämnet hembygdskunskap i folkskolorna från och med 
1919, på att detta intresse även hade en bredare politisk förankring. Det slentrianmässiga 
likamedtecknet mellan Samfundet för hembygdsvård och den breda hembygdsrörelsen är 
dock missvisande i de fall det förekommer. Inte minst eftersom Curman mycket tidigt 
tog avstånd från samarbete med Samfundet, men väl höll dörrarna öppna för forn- och 
hembygdsvårdarna. Det är dessutom omöjligt att förstå kopplingarna mellan de lokala 
och ideella intressenterna samt de politiska besluten, om man inte beaktar spelet mellan 
den statliga fornvården och den framväxande kår av antikvarier som kom att utöva ett 
direkt inflytande på den framtida utvecklingen av minnesvården. Jag syftar här på 
museimännen och den stegrade grad av organisation och professionalisering dessa 
representerade. 

Intressenterna utgjorde även här, precis som fornminnes- och hembygdsrörelsen, en 
heterogen samling som kunde representera det lokala museet likaväl som det regionala 
ansvarsmuseet, eller ett stockholmsbaserat centralmuseum. Detta innebar helt olika 
utgångspunkter för att artikulera ett verksamhetsfält. Som vi skall se kom i själva verket 
museimännen att bli de som, i relation till Akademien och utredningarna, tillskansade sig 
en tongivande roll i minnesvårdens institutionella utveckling. 

Museimännen 
Museimannayrket var under hela den curmanska epoken, och i synnerhet under 00-talet, 
ett ovanligt arbete som mer betraktades som ett kall än som ett egentligt yrke. Axel L. 
Romdahl reflekterade i ett retrospektivt kåseri över detta: "Aspiranterna voro den gången 
inte så många som nu, [1902 kontra 1938] och en ung man som riktade in sig åt det hållet 
uppfattades gärna såsom en vågsam och egendomlig herre, vilken sökte sig en väg 

utanför de välutstakade ämbetskarriärerna."19 Fortfarande under 1930-talet betraktades 
museimannayrket som ett slags missionärsyrke. Lönen skulle helst, som Bertil Waldén 
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berättat, med en besvärad harkling smusslas undan i bakfickan. Men tiderna var på väg 
att ändras. Länsmuseerna och landsantikvarierna började realiseras efter att länge endast 
ha existerat i utredningarna; lotterimedel hade öppnat många dörrar som tidigare hade 
varit slutna på det regionala planet. Det var dyrtider men också framtidstider. Nu skulle 
folkhemmet byggas, och folkbildningen förverkligas i museerna. "Några år på 30-talet 
var det nästan hopplöst att försöka med humaniora som samtalsämnen, det pratades och 
skrevs bara museiteknik." Professionalismen böljade göra sig alltmer gällande. Den "fritt 
florerande individualism, som hittills varit en av de n svenska museimannakårens mest 

charmerande drag, har nog sett sina bästa dar", menade Waldén.20 

Waldén tillhörde den yngre generation av museimän som skolades under Sigurd 
Curmans riksantikvarieperiod. Precis som K.A. Gustawsson upplevde han sig som 
arvtagare till en ny m innesvård och en ny samhällsinriktning. Den äldre generationen 
utpekades som introvert och världsfrånvänd — "alexandrinsk" som Waldén uttryckte det. 
Svenska museimannaföreningen, vilkens årsmöte 1956 var det forum Waldén använde 
för sin återblick, hade gått från ett törnrosa-tillstånd mot slutet av 20-talet, till en 
omorganisation 1931 då yngre krafter "tog över". Den forna herrklubben skulle bli en 
professionell förening — museerna skulle ut i samhället: 

Detta nymornande sociala medvetande hörde till det nya beteendemönstret. Till min häpnad 
upptäcker jag, vid genomläsning av protokollen, att jag 1933 inledde en diskussion över 
ämnet "Museerna och samhället, museiväsendets sociala orientering", något som måste ha 
varit en prövostund för många äldre alexandrinska kolleger.21 

Waldéns berättelse väckte säkert munterhet och igenkännande, men bilden bör 
rättvisande nyanseras något. 

Svenska museimannaföreningen 

Svenska museimannaföreningen grundades i februari 1906 som en del av en allmän 
museal professionalisering i Europa. Storbritannien hade sitt Museums Association 
redan 1889 och det preussiska Verband der Museumsdoktoren bildades 1897.22 Den 
svenska föreningen kom, i ljuset av föregående års unionsupplösning och 
nationalromantiska tidsanda, att få en utpräglat nationell inriktning. Ett par år tidigare 
hade dock fortfarande den kulturskandinavistiska tanken inspirerat i riktning mot en 

gemensam skandinavisk museiförening.23 Nu blev den emellertid inte bara svensk, utan 
även huvudstadsdominerad. Oscar Montelius valdes till ordförande och Nordiska 
museets Gustaf Upmark d.y. blev sekreterare. Till ekonomiskt ansvarig "skattmästare" 

valdes år 1907 Vitterhetsakademiens dåvarande amanuens Oscar Almgren.24 
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Men även regionala representanter som Georg Karlin från Kulturen i Lund och Axel 
Romdahl från Göteborgs museum fanns med när föreningen bildades. Det första 
initiativet hade också kommit från intendenten Carl Lagerberg vid Göteborgs museum, 
vilket säkert hade betydelse för att det första mötet hölls där. Mötena alternerade sedan 
ofta mellan platser av museitekniskt intresse. Det andra mötet hölls till exempel i 
Stockholm 1907 i samband med Nordiska museets öppnande och vid mötet 1910 
samlades man i Strängnäs för att debattera den kända restaureringen och utställningen. 
Museimannaföreningens öppna karaktär speglades i stadgarnas välkomnande av alla 
intresserade, samt att årsmötena gärna samordnades med Svenska 
fornminnesföreningens årliga träff.25 Museitekniska frågor stod självklart högt på 
dagordningen, då museiyrket var på väg att professionaliseras och årsmötenas teman 
speglade detta: 

Förutom rent vetenskapliga föredrag och diskussioner dryftades statsstöd till museerna, 
museiteknik, utställningsprinciper och lokaler, vandringsutstäl lningar, insamlingsteknik, en 
tryckt handledning för oskolade medarbetare ute i landet, restaurerin gsprinciper, behovet av 
enhetlighet i behandlingen av föremål och behovet av en rikskonserveringsanstalt, aktuella 
bevarandefrågor i bl.a. Ystad och Visby. 26 

Mötena skapade en gemenskap och lade grunden för ett samarbete över länsgränserna. 
De förmedlade en "vikänsla" och definierade en intressegemenskap. Men eftersom också 
ämbetsmännen vid Vitterhetsakademien och Nordiska museet var framträdande i 
föreningen, blev även de kulturpolitiska utredningarna föremål för debatt och inlägg. 

Redan vid det konstituerande mötet i Göteborg hade behovet av statligt stöd till de 
regionala museerna varit en av de viktigaste frågorna. En intern utredning hade tillsatts, 
vilket resulterade i en skrivelse till regeringen i september 1909. Vitterhetsakademien 
bejakade livligt kraven.27 Regeringens beslut skulle dröja, men det intressanta är att 
Akademien hade tillstyrkt de krav som Museimannaföreningen, under inflytande av 

Georg Karlin, hade formulerat.28 Akademien intygade att landsortsmuseerna var viktiga 
"bildningshärdar" som staten borde ta sitt ansvar för och erbjuda regelbundna anslag. I 
gengäld skulle den också kunna ställa krav på museerna om adekvata 
ägandeförhållanden vad gällde föreningarna, regelbundna öppettider, utbildade 
föreståndare, beredskap för inspektion av riksantikvarieämbetet, samt årlig rapportering 
angående fyndförvärv och skyldighet att avyttra prominenta fynd "av särskild betydelse" 

till Historiska museet.29 

År 1911 var det dags för en andra ansökan till regeringen från Musei
mannaföreningen och Vitterhetsakademien. Nu var summan ställd till 30 000 kronor, 
men än en gång kom ärendet att bordläggas. Karlin hade dock, ständigt piskad av 
Kulturens ekonomiska underskott, redan efter Museimannaföreningens första 
ansökningstillfälle år 1909, handlat på egen hand och kontaktat museimän runt landet i 
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syfte att arrangera ett större penninglotteri för stöd till "landsortsmuseerna". På 
Museimannaföreningens årsmöte i Göteborg 1911 redogjorde Karlin för sina planer. 
Montelius reagerade i starkt negativa or dalag och ansåg att det hela hade arrangerats 
kuppartat, bakom styrelsens rygg. En, enligt referatet, stundtals "animerad diskussion" 
utbröt där de flesta var mot Karlins tillvägagångssätt men i sak stödde idén om ett 
penninglotteri. Mötet avslutades med beslut att förnya ansökan om traditionellt 
statsbidrag, vilket dock som sagt inte gav någon utdelning.30 

Affären var emellertid inte över. Kulturen hade redan i december 1910 ansökt hos 
ecklesiastikdepartementet om tillstånd att få anordna ett penninglotteri; dock utan 
framgång. Efter Museimannamötet och kritiken gick Kulturens ordförande, Pontus 
Fahlbeck, tillsammans med Karlin ändå ut med ett upprop om lotterimedel. Trettioen 

museer undertecknade det och förslaget lämnades till Kungl. Maj:t i oktober 1911.31 

Några månader före Museimannaföreningens möte 1911 hade Fahlbecks och Widéns 
motioner om nyordning av fornminnesvården lämnats in i riksdagen. Att det var Karlin 
som ansvarade för stor del av kritiken i motionerna kände alla till. Då Salin hade inlett 
den första debatten vid museimannamötet 1911, hänvisade han till Akademiens 
beordrade utredning och önskade debatt om museernas roll inom forskningen. Han 
försvarade den centraliserade fornforskningen; ett så fattigt land som Sverige kunde 
endast bedriva specialiserad forskning vid de redan etablerade centralmuseerna. Karlin 
svarade därpå att centralisering självklart behövdes, men frågan var hur långt den skulle 
gå. En naturlig lösning, med tanke på Sveriges storlek och landskapsindelningar, vore väl 
flera regionala centralmuseer, där fornsaker från orten också blev kvar. Salin replikerade 
att fornföremålens nytta för forskningen om den nationella förhistorien var det primära, 
vilket alltså i vissa fall måste innebära lagstadgad deponering till de stockholmska 
centralmuseerna. Intendenten från Göteborgs museum, Axel Romdahl, påpekade att 
provinsmuseerna inte kunde betraktas som medel för huvudstadens museer, utan hade 
egna regionala uppgifter att fylla. Föreningens ordförande Montelius försvarade 
centralmuseiidén och varnade för en utveckling liknade den i Norge, Tyskland och 
Italien, där samlingarna var spridda mellan olika landsdelar och museer. Medlande 
argument följde därefter och alla verkar slutligen ha varit överens om att det "danska 
systemet", där Nationalmuseet fritt kunde kräva in alla typer av fynd, inte var aktuellt för 
Sveriges del.32 

Redan här hade således alla de grundläggande argumenten framförts angående den 
fortsatta debatten om hierarkin och ansvarsfördelningen inom museisverige. Det 
väsentliga här var dock det faktum att Museimannaföreningen, som en följd av 
ansökningarna om statsbidrag för landsortsmuseerna, dels hade listat hur många museer 
det definitionsmässigt existerade i landet, dels också enats om vilka av dessa som skulle 
komma att åtnjuta det sökta bidragen. Med finansieringsfrågan följde ju det naturliga 
kravet på precisering av vilka museer som var aktuella för stöd och vilken typ av museum 
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som borde prioriteras. Redan vid ansökningstillfället 1909 hade man menat att det i 
princip endast borde finnas ett finansierat museum för varje provins.33 Detta sista blev 
framdeles en bärande tanke i FMK: s utredning och länsmuseireformen under 1920- och 
1930-talen. 

Med detta kan vi urskilja tre viktiga faktorer för den fortsatta utvecklingen: idén om 

ett penninglotteri för stöd till regionmuseerna34, Museimannaföreningens klassificering 
vad gällde "landsortsmuseernas" rätt till statligt stöd och föreningens direkta eller 
indirekta delaktighet i den aktuella kulturpolitiken. 

Museimännens delaktighet i utredningsärendena kom omgående att konkretiseras i 
samband med Vitterhetsakademiens lag- och organisationsförslag 1912. Sune 
Ambrosiani hade då i protest organiserat en stödlista och skrivelse för Montelius och 
Salins mer långtgående linje i utredningen, vad gällde skyddet för profanbyggnaderna. 
En petition med 37 namn — däribland Curman, af Ugglas, Arne, Janse, Romdahl, 
Rydbeck, Upmark och Wrangel — inlämnades till Kungl. Maj:t i Musei
mannaföreningens namn vid början av 1913. Som vi vet hade även Montelius och Salins 
lagförslag utformats modest, i väntan på en kommande utredning. Ambrosiani och 
museimännen hade dock i sin pe tition om lagändring efterlyst hårdare tag. Nu var det 
dags att låta staten "utsträcka fornminnesvården till att blifva kulturminnesvård". Att 
riksantikvarien borde frigöras från chefskapet för historiska museet ansågs som en 
förutsättning. En central myndighet för fornminnes vård och samordning av landets 
samtliga museer borde vidare vara målsättningen för den kommande utredningen.35 

Följden blev som bekant FMK:s långa utredning och Curmans efterföljande 
riksantikvarieperiod. 

Efter den stormiga fasen vid 10-talets inledning övergick museimännen, i väntan på 
utredningarnas resultat, till att huvudsakligen diskutera direkt museirelaterade frågor (av 
vilka många fortfarande är påfallande aktuella!). Frågor om huruvida konstslöjdmuseer 
egentligen var "riktiga" museer, eller om en eventuell rikskonserveringsanstalt skulle 
förläggas till Stockholm, var nu exempel på dagordningen. Axel Nilson försökte dock 
vid årsmötet 1914 att inleda en debatt om "Museernas ställning till hembygdsfrågan", 
genom att presentera de åtgärder han och medlemmar i Teknologföreningen vidtagit för 
att åstadkomma ett samfund för hembygdsvården. Den uteblivna entusiasmen talar för 
sig: "Efter ett yttrande af riksantikvarien Salin afslöts diskussionen."36 

I Fataburen, där Museimannaföreningens årsmöten alltid presenterades, recenserade 
också Nordiska museets intendent Nils Edvard Hammarstedt samma år Karl-Erik 
Forsslunds nyutkomna Hembygdsvård. Hammarstedts i grunden positiva recension 
innehöll en del kritik angående Forsslunds lokalpatriotism och inte minst hans 
terminologi att benämna "fornhemmen" som "bygdemuseer". Att en (med vår tids 
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benämning) hembygdsgård skulle erkännas som ett museum irriterade Hammarstedt och 
han klargjorde skillnaderna för att samtidigt värna sin professionalism: "Ett museum är 
framförallt en systematiserande institution, inriktad på forskning och vetenskap, en regel 
som, i förbigående sagt, naturligtvis också måste gälla Nordiska museet." Fornhemmets 
plats var att underhålla och väcka pietet för hembygden. Om fornhemmet antog 
ambitionen att fungera som museum, blev det bara ofullkomligt och verkade som en 
hindrande parasit i det professionella museisammanhanget. Skansen skulle då i stället 
verka som föredömet för det regionala sammanhanget, i egenskapen av "ett hela det 

svenska folkets fornhem".37 Här bedrevs ingen forskning utan ambitionen var renodlat 
pedagogisk. 

Vid årsmötet i Kristianstad år 1916 tog Salin återigen upp frågan om 
"landsortsmuseerna uppgift". Framgångsrik vetenskaplig forskning skulle endast 
bedrivas vid centralmuseerna, som ägde resurserna. "Bygdemuseer" och 
"landsortsmuseer" skulle visserligen förvalta det "kulturarf, som är hela svenska folkets 
gemensamma egendom", men också acceptera att i vissa fall deponera föremål till 
centralmuseerna, allt för det retoriska målet att bidra till folkets kulturhistoriska 
kartläggning. Salin ville i konsekvens av det se att en ny museiorganisation i Sverige 

skulle komma till stånd.38 

Museimännens kompetens började således alltmer att bli en avgörande faktor för 
huruvida ett museum skulle betraktas som seriöst. I Svenska fornminnesföreningen och 
Museimannaföreningen stöttes och blöttes åsikter och krav, men det var ytterst i FMK 
som yrkeskraven formulerades. I FMK:s betänkande förespråkades en museal 
riksorganisation som skulle utmynna i en tredelad hierarki enligt ordningen 
centralmuseer, provinsmuseer och lokalmuseer. Endast central- och provinsmuseerna 
skulle bli aktuella för statsanslag, under förutsättning att lokalerna fyllde vissa givna 
normer och att museiföreståndaren ägde den rätta utbildningen.39 

Det var i samband med detta som kraven på utbildning i de tre "museiämnena" 
arkeologi, etnologi och konstvetenskap första gången offentligt framfördes. De teoretiska 
fordringarna utgjorde dock endast en del av kompetenskraven. Utbildningen skulle även 
kompletteras med praktik. Ett års museitjänst skulle fördelas mellan Historiska och 
Nordiska museet, samt Nationalmuseets konstavdelningar.40 Som Kerstin Arcadius 
reflekterar representerades de regionala — och som regel ideellt arbetande — 
museimännen fram till 1920-talet till stor del av läroverkslärare. Dessa hade inte sällan 

en betydande akademisk utbildning i historia, ofta doktorsexamen i ämnet.41 Med FMK:s 
kompetensformulering fick nu den specifika kompetensen noll och intet värde.42 
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"Den provinsiala minnesvårdens konsolidering " 

De föreskrivna kompetenskraven gällde de museiintendenter som skulle komma att 
anställas vid provinsmuseer vilka var knutna till en statlig museiorganisation. De 
sakkunniga tänkte sig nämligen en museiorganisation, där adekvata museer ägde rätten 
att behålla fornfynd och kyrkliga depositioner, mot villkoren att inspektions- och 
uppdragsverksamhet från och till riksantikvarien tilläts.43 Dessutom skulle även en 
fristående landsantikvarieorganisation bildas, där tio specialistutbildade landsantikvarier 
avsågs fungera som riksantikvariens regionala verktyg och förlängda arm. 
Kompetenskraven för dessa blev stränga. Medan man endast krävde motsvarande 
filosofie kandidatexamen av de ordinarie museiföreståndarna, skulle landsantikvariernas 
kompetenskrav motsvara filosofie licentiatexamen i ett museiämne, samt minst ett års 
museipraktik och ett års tjänstgöring i riksantikvarieämbetet. Till kraven lades även 

"allmän läggning för yrket".44 

Som vi vet gavs inte FMK: s betänkande det stöd av riksdagen man hoppats på. Hela 
utredningen bordlades och Curmans arbete som riksantikvarie uppslukades mestadels av 
den stegrade administrationen, samt arbetet att bringa ordning i centralmyndigheten och 
samtidigt arbeta för den nya musei- och ämbetsbyggnaden. Detta innebar emellertid inte 
att han hade övergivit planerna från betänkandet. Som vi skall se blev d e dock något 
reviderade. Den största förändringen, som Curman verkar ha beslutat omgående, var att 
utesluta tanken på en fristående landsantikvarieorganisation. Om man i stället knöt 
landsantikvarierna till provinsmuseerna, skulle kostnaderna väsentligt minska, samtidigt 
som museerna skulle få en fackutbildad föreståndare. Problemet med finansieringen 
kvarstod emellertid. Var skulle pengarna komma från? Den statliga budgeten räckte ju 
knappt ens till Vitterhetsakademiens och Historiska museets egen personal. 

Den närmaste lösningen var helt enkelt a tt utnyttja de frivilliga organisationer som 
redan fanns. Att riksantikvariens ombudsorganisation utökades vet vi redan. Curman 
började dock redan på våren under första året som riksantikvarie att propagera för ett 
samarbete mellan de regionala fornminnesföreningarna och Akademien. Vid ett första 
programtal i samband med Upplands fornminnesförenings årsmöte 1924, talade Curman 
om ett samförstånd mellan de lokala minnesvårdsföreningarna och den centrala 
myndigheten. Curman erkände då att redan ett tjugotal fornminnesvårdande ärenden per 

vecka översteg det dåvarande riksantikvariekansliets kapacitet.45 Likaså menade Curman 
att den planerade fullständiga inventeringen av fornminnen heller inte kunde komma till 
stånd, utan samarbete: "Den enda möjliga utvägen är att söka tillvarataga och anknyta till 
centralorganisationen de intressen och de resurser som finnas i bygderna i form av 
fornminnesföreningar m.m. och finna en form för regelbundet samarbete." Curman 
svävade emellertid fortfarande något på målet hur detta konkret skulle organiseras. En 
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konsolidering i form av länsindelning och, som det då kallades, en länsantikvarie vore 
emellertid det nödvändiga steget: 

Man måste, som redan föreslagits av en kommitté [FMK], tillgripa länsindelning med en 
utbildad s.k. länsantikvarie, vars anställande med statshjälp för närvar ande dock icka [sic!] 
har några utsikter men väl tills vidare skulle kunna ske genom utbyggande av de provinsiella 
fornminnesföreningarna för att på så sätt åstadkomma den önskvärda lättnaden i fornminnes-
vården.46 

Curman hade uppenbarligen redan här övergett tanken på ett fristående läns- eller 
landsantikvarieverk. Som ett exempel för framtiden hänvisade han till den länsantikvarie, 
Erik Festin, som sedan 1919 existerade i Jämtland och avlönades genom landstinget samt 
bygdens fornminnesföreningar.47 Länsantikvarierna, påpekade Curman, skulle få 
"ställning av extra statstjänsteman med vissa förpliktelser gentemot den centrala 

myndigheten i Stockholm, såsom fallet redan är beträffande Jämtland".48 

År 1924 höll också Museimannaföreningen tillsammans med Svenska forn
minnesföreningen och Föreningen för svensk kulturhistoria ett gemensamt årsmöte i 
Karlskrona. Curman talade även där om samorganisering av de regionala museerna. Nu 

löd dock termen "provinsförbund" 49 

Centraliseringen av de små bygdeföreningarna var i sig ingen nyhet år 1924. Vid det 

laget fanns redan nio läns- eller landskapsindelade hembygdsorganisationer i Sverige.50 

Curman hade dock vid ytterligare ett tal samma år inför Västmanlands 
fornminnesförening, utpekat just denna förenings initiativ som riktningsgivaren för de 
övriga. Där hade man nämligen samlat åtta av länets femton lokala föreningar under 
gemensam styrelse i fornminnesföreningen. Detta var den första förening som lyckades 
med en kollektiv uppslutning, utan att bilda ett helt nytt förbund. Curmans lyckönskan 
var självklar, inte minst genom att Västmanlandsföreningen även avlönade en 

länsantikvarie, som också var intendent för det lokala museet i Västerås.51 Systemet med 
ett länsvis organiserat museum, föreningsstruktur och intendent, var på väg att 
förverkligas. Det intressanta är att Curman inte påtvingade föreningarna denna 
utveckling, utan endast underblåste de tendenser som här och var redan var på väg att 
förverkligas. 

Vid Samfundet för hembygdsvårds årsmöte i Linköping, juli 1926, var det dock dags 
för Curman att presentera ett mer enhetligt program för kulturminnesvårdens regionala 
organisation. Koncentration av krafterna och läns- eller landskapsindelning av 
föreningarna var nu den givna modellen. Curman varnade för tendensen att bilda allt 
mindre föreningar. De ideella krafterna var väsentliga och hade uppgifter att fylla, men 

det hela fick inte "urarta till inskränkt knutpatriotism"52 Enande betydde styrka och detta 
gällde inte bara den minnesvårdande centralmyndigheten, utan hela den regionala forn-
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och hembygdsrörelsen som sådan. Curman såg nämligen gärna att ortens 
hembygdsförening gick samman med dess eventuella fornminnesförening. På så vis 
skulle man stödja varandra i stället för att konkurrera om medlemmar och bidrag. 
Dalarnas hembygdsförbund framhölls här som ett gott exempel. Detta förbund hade 
resulterat i ett enande mellan flera mindre föreningar och även utmynnat i en avlönad 
antikvarie. Men det hela hade också pekat på ett problematiskt förhållande, eftersom 
landskapets fornminnesförening inte hade anslutits. Alla former av 
parallellorganisationer i minnesvården måste enbart medföra ett försvagande av båda 
parterna, varnade Curman.53 Hembygds- och fornvårdarna borde förstå att de arbetade 
för samma sak. 

Curman gick även till storms mot det närmast pliktskyldiga museigrundandet hos 
varje ny förening. När man varken kunde uppfylla kraven på utbildad personal eller 
lämpliga lokaler, var dessa museer i allmänhet inte av intresse för andra än de renodlade 
experterna: 

För vetenskapsmannen äro dessa samlingar oftast guldgruvor. Men för hembygdskänslan, för 
hembygdskunskapen få dessa samlingar först sitt värde, om de bliva behandlade på ett sådant 
sätt, att de verkligen äro i stånd att meddela besökaren en omedelbar och klar kunskap. Dess
värre hava emellertid många av våra provinsmusee r och flertalet av våra bygdemuseer stan
nat på materialsamlingens stadium, och ett dylikt m useums upplysande och uppfostrande 
värde är, om man skall vara uppriktig inte så stort. 54 

Det var ingen fornforskare som här talade till hembygdsvårdarna, utan en 
kulturhistoriker och en minnesvårdare som självklart satte fornföremålens fostrande och 
allmänbildande värde i fokus för bevarandet. "Ett kulturhistoriskt museum måste vara en 
levande institution, ej blott ett föremålsmagasin" sade Curman och en ny generation av 
regionala museimän lyssnade.55 Curman propagerade redan nu för landskapsvård kring 
fornlämningarna. Det var här han ville se fornminnes- och hembygdsföreningarns 
insatser: 

Enligt min uppfattning vore det mycket lyckligt, om bygdeföreningarna icke satte museums
verksamhet såsom den främsta punkten på si tt program, utan att de i stället toge fasta på en 
uppgift, som är vida naturligare, men som tyvärr hittills varit ganska förbisedd. Jag menar 
vården av bygdens fasta fornminnen, såväl de förhistoriska som de från medeltid och nyare 
tid stammande.56 

Det "behöves röjning bland buskar och träd", manade Curman. Fornminnena behöver ans 
och skydd och det var här den regio nala uppgiften skulle koncentreras. Endast då skulle 
den verkliga hembygdsvården komma till stånd och endast då skulle den sanna känslan 
för hembygdens historiska arv förankras. 

De enade provinserna, eller länen, skulle dock ha sitt regionala museum, och där 
även en utbildad och avlönad föreståndare. Denne museiintendent eller länsantikvarie 
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borde, menade Curman, kunna avlönas regionalt genom föreningarna.57 Att denne 
samtidigt skulle uppfylla rollen som "sakkunnig ledare för hembygdsvården" ansåg 
Curman vara högst lämpligt. Kopplingen blev då naturlig eftersom den tilltänkta 
länsintendenten, eller länsantikvarien, huvudsakligen skulle avlönas med regionala 
medel. Curman insåg naturligtvis att det samband han önskade mellan den regionala och 
den statliga minnesvården, i det sammanhanget inte kunde krävas. Han undvek dock 
problemet på diplomatiskt vis genom att påpeka att centralmyndigheten varken kunde 
förverkliga, eller önskade sig, en statligt finansierad representation ute i alla landsändar. 
På det viset riskerade man att döda själva fundamentet för det ideella arbetet, som var 
liktydigt med ansvaret och känslan för den egna hembygden. Staten borde förvisso 
uppträda stödjande, ledande och övervakande, men inte ersättande vad gällde 
kopplingarna till de spontant bildade organisationerna. Som avrundning för de medlande 
argumenten påpekade Curman att han utgick från att de framtida länsantikvarierna skulle 
samarbeta med centralmyndigheten och att myndigheten i sin tur skulle betrakta dessa 
provinsiella tjänstemän som naturliga "hjälpare och stödjepunkter". 

Avslutningsvis påpekade Curman — med tydlig adress till Samfundet för 
hembygdsvård — att han vid tillfället inte hade talat om "den andra stora uppgiften för 
hembygdsrörelsen", nämligen smak och skönhetsfrågor i samband med nyanläggningar i 
regionerna. Denna fråga var av stor vikt, påpekade Curman, och här skulle nog också 
sammanslagningarna av föreningarna till provinsförbund i orterna komma att gynna 
saken. Men i sådana fall var bevekelsegrunden till de regionala sammanslagningarna en 
helt annan än frågorna som berörde den regionala kulturminnesvården: "Här gäller det 

kanske mindre koncentration än decentralisation av verksamheten."58 Curmans känga åt 
Samfundet var kännbar för alla som förstod budskapet. Att Samfundet med sin 
stockholmsbaserade rådgivningsbyrå nästan uteslutande ägnade sig åt det 
kompetensområde Curman nu menade borde decentraliseras till ett ansvar för 
provinsförbunden, var bekant för alla som var engagerade i forn- och hembygdsvården. 
Som ytterligare avståndstagande från Samfundets dåvarande verksamhet påpekade 
Curman att landets växande grupp av länsarkitekter kanske skulle bli den naturliga 
stödjepunkten för centralmyndighetens intressen, vad gällde "ett bättre byggnadsskick på 

landet".59 Med tanke på att länsarkitekterna då organiserades via Byggnadsstyrelsen, var 
adressen solklar. Riksantikvarien förlitade sig hellre på Byggnadsstyrelsen än Samfundet 
för hembygdsvård i frågor som gällde den regionala byggnadsvården. 

Den regionalt finansierade organisation Curman hade talat om var dock mer frågan om 
en diplomatisk gest mot hembygdsrörelsen än ett utslag av hans verkliga planer. Några 
starka provinser skulle säkert kunna bygga museum och avlöna en tjänsteman som 
finansierades med ideella medel, men fältet skulle bli splittrat. Somliga landsdelar skulle 
med en sådan lös organisation bli helt eftersatta. Pengarna måste skjutas till och fördelas 
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från högre ort; dels för att förverkliga provinsmuseer och avlöna föreståndare i hela 
landet och dels för att därigenom också kunna ställa villkor på museernas och 
antikvariernas skötsel respektive professionali tet. Curman hade redan den egentliga 
planen klar för sig. Ett par veckor före talet inför Samfundets årsmöte 1926, hade han 
inlett en diskussion vid årsmötet för Svenska museimannaföreningen, Svenska 
fornminnesföreningen och Föreningen för svensk kulturhistoria. 

Curman hade då tagit upp frågan om "förhållandet mellan centralmuseer och 
landsortsmuseer".60 Den omedelbara anledningen var en "i landsortspressen cirkulerande 
uppsats av prof. Vilhelm Lundström i Göteborg med titeln'Varför skall allting hopgyttras 

till Stockholm'".61 Den gällde Historiska museets byggnadsfråga och kritiken hade i 
vanlig ordning utmynnat i frågorna om hembudsplikten och att provinsmuseerna 
därigenom motverkades i sin verksamhet. Curman påpekade att Lundströms artikel var 
ett utslag av okunnighet om vad som verkligen hade hänt på museifronten under det 
senaste decenniet. Föremålen hade nu i de flesta fall kunnat behållas i de museer som var 
tillräckligt kvalificerade. Dessutom hade museernas roll breddats mot att vara "centraler 
för kulturminnesvård i vidsträcktaste mening", vilket inte enbart inbegrep 
föremålsrelaterade frågor. Problemet låg dock just vid frågan om "landsortsmuseernas" 
tillräckliga kvalifikationer: "Innan ett museum kan erbjuda verkligt skydd för sina 
samlingar kan det ej begära att få hand om dyrbarheter av olika s lag. Och innan det har 
sakkunnig fackutbildad föreståndare kan det icke tillgodogöra sig de vetenskapliga 
samlingar, som dit anskaffas." 

Frågan kretsade alltså i huvudsak kring två faktorer: en adekvat museibyggnad och 
en fackutbildad museiföreståndare. Ordnandet av detta skulle kosta "mycket penningar" 
och nu talade Curman inte om ideell hjälp från föreningar och kommuner. Då endast 
ringa belopp kunde väntas från statens ordinarie budget "måste man ställa sitt hopp till 
lotterimedel". Curman presenterade planen: 

Dessas [lotterimedlens] användning borde begränsas dels till bildandet av fonder, vars 
avkastning endast finge användas til l anställande av tjänstemän dels till fyllande av bygg
nadsbehoven, men ej till inköp för samlingarna. För detta senare skulle landsdelen själv få 
svara.62 

En som det uttrycktes "lång och livlig diskussion följde" mellan bland andra Georg 
Karlin och Ture Arne. Tyvärr refererades inte denna, men det är inte svårt att ana vad 
som debatterades. Kulturen i Lund hade redan år 1922 tilldelats ett större lotterianslag 
för upprätthållande av verksamheten. Engångsbidrag hade därefter även tilldelats andra 
museer. Anslagen hade då varit ospecificerade utan direkta villkor för hur de skulle 
spenderas. Då nu Curman talade om en exklusiv byggnads- och lönefond, begränsades 
museernas handlingsfrihet. Inköp till de egna museisamlingarna skulle regionen själv få 
bekosta, dessa inköp var ett ortsintresse och inte ett riksintresse hade Curman sagt. 

222 



8. Kulturminnesvårdens ambassadörer 

Diskussionen gällde förmodligen dessa frågor om anslagens användning. Men den 
springande frågan var först och främst lotterimedel över huvud taget. 

Fonderna 
I Waldéns tal vid Svenska museimannaföreningens 50-års jubileum år 1956 utpekades 
Curman som minnesvårdens starke man, vilken genom att gå "from sounds to things" 
hade rott i land det mesta av museimännens, utredningarnas, petitionernas och 
diskussionernas krav: "Han skaffade fram pengar, och när pengarna väl började komma, 
så kom också det andra, nämligen dels landsantikvarierna, dels alla de nya fina 
museerna: Halmstads, Östersunds, Luleås, Malmös, Linköpings, Gävles, Umeås, 
Norrköpings, Jönköpings, och, som kronan på verket, Historiska museet; det må ursäktas 

mig att jag struntar i kronologin."63 

Hur "skaffade" då Curman fram pengarna? Frågan är inte lätt att utreda eftersom 
diskussioner och överenskommelser utanför de formella sammanträdena aldrig 
dokumenterades. Själva frågan om ansvaret är dessutom felaktigt vinklad. Det var inte 
Curman ensam som ordnade finansieringen. Många personer och många faktorer spelade 
i slutändan in för hur slutresultatet skulle bli. Det är föga troligt att det försiggick några 
"oheliga allianser" bakom kulisserna mellan exempelvis de olika ecklesiastikministrarna 
och Curman. De beslut som fattades var, som vi sett, frukterna av diskussioner och 
utredningar som pågått under flera decennier. Det är helt korrekt att Curman drev igenom 
många av sakfrågorna och fondbildningarna, men han stod på axlarna av en allmän 
samhällsutveckling och ett par generationer av museimän, vilka alltmer började finna en 
identitet i det nya yrket. 

Standardiserade lotterimedelsbidrag 

Lotterimedlen blev själva "motorn" bakom den regionala kulturminnesvårdens framväxt 
under Curmans riksantikvarieperiod. Utan detta ekonomiska tillskott hade de flesta av 
länsmuseiprojekten aldrig kunnat genomföras. Vitterhetsakademien hade som bekant 
knappast några pengar alls för bedrivande av regional kulturminnesvård, stöd till 
museibyggen eller ens inspektionsresor. 

Lotterianslag för de regionala museernas fromma hade som nämnts diskuterats redan 
vid inledningen av 1910-talet. Vid den tiden var idén inte föränkrad i en kulturpolitisk 
praxis. Då Fridtjuv Berg hade tillsatt FMK hade han understrukit att tanken på ett 
periodiskt penninglotteri för landsortsmuseerna inte gillades av regeringen; 
finansieringsfrågan borde tillskrivas det lokala intresset och de eventuella bidragen från 
statens sida var endast att se som engångsföreteelser.64 När Kulturen i Lund år 1922 
tilldelades ett för tiden mycket stort lotterimedelsbidrag om 400 000 kronor sattes 
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emellertid hjulen i rullning.65 Uppslaget sporrade andra museer att söka bidrag. Curman 
kommenterade utvecklingen vid ett föredrag inför Skandinaviska Museiförbundet år 
1932: 

Det var framför allt de norrländska museerna, som genast följde exemplet. Belopp på 50,000 
tilldelades dessa museer i flera repriser. Att dylika hittills för ett provinsmuseum fullständigt 
fantastiskt stora bidrag utan vidare kommo dessa museer till d el, väckte givetvis snart de 
övrigas uppmärksamhet. Och snart haglade ansökningar na om lotterimedel från alla landets 
museer in till regeringen, vilken remitterade dem alla till Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien för yttrande.66 

Det var i det läget nödvändigt att besluta om fasta riktlinjer, inte bara angående 
utdelningen av bidragen, utan även villkoren för åtnjutandet av dessa. Det visade sig 
nämligen att de ospecificerade anslagen inte sällan hade förbrukats i rask takt på inköp 
för museisamlingen, eller inköp av byggnader för museets friluftsutställning. 
Konsekvensen blev, som Curman framhöll, att museet "stod där ännu mera nödställt och 

behövande, då medlen voro slut".67 År 1927 lade Vitterhetsakademien fram resultatet av 
en intern utredning i frågan om lotterimedlens fördelning. Villkoren i den stämde mycket 
väl, i huvudsak ordagrant, med det Curman redan hade presenterat inför museimän och 
hembygds vårdare, samt även angett i riksantikvariens årsberättelse för år 1926 68 

Konsolideringen av minnesvården inom enskilda landskap eller län togs återigen upp 
som en central utgångspunkt, bidragen skulle som regel endast tilldelas ett centralt 
"landskaps- eller länsmuseum" inom varje område. Pengarna skulle vidare öronmärkas 
för anskaffande av ändamålsenliga och brandsäkra byggnader, samt till fondering för lön 
till en fackutbildad museitjänsteman. Akademien lade också till att understödet kunde 
tänkas disponeras för konserveringsåtgärder för de redan insamlade föremålen i 
museerna. I samtliga fall skulle dock lotterimedlens nyttjande godkännas av vederbörlig 
myndighet. I klartext betydde det att museiföreståndarnas kompetens skulle godkännas 
av riksantikvarien och nya mu seibyggen skulle godkännas av By ggnadsstyrelsen samt 
Akademien, i vissa fall även chefen för Nationalmuseum. Slutligen skulle även bidrag 
för samlingarnas vård godkännas av riksantikvarien. Som förutsättning för anslagen 
föreskrevs också att "vederbörande museum skall vara underkastad inspektion av 
Riksantikvarien" 69 

Akademiens skrivelse bifölls hos Kungl. Maj:t. Från och med 1927 kom därmed 
lotterimedelstilldelningen till "provinsmuseerna" att standardiseras. Anslagen kom även 
att öka högst ansenligt från det året. Mellan 1914 och 1927 företog staten sex 
penninglotteridragningar per år. Därefter fördubblades dragningarna till tolv per år, vilket 
förklarar det ökade utrymmet för anslag.70 
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Sigurd Curman kunde år 1932 nöjt konstatera att man, efter endast fem år från det att 
principerna för fördelningen hade antagits, hade delat ut nära fyra miljoner till 
uppförande av museibyggnader och mer än en och en halv miljon till lönefonder. 
Anslaget för samlingarnas vård hade dock blivit betydligt mindre: cirka 250 000 

kronor.71 Halva det avsedda loppet var därmed tillryggalagt på endast några få år. Om 
samhällsekonomin skulle tillåta, menade Curman att man inom sex till sju år borde stå 
vid målet: i varje län ett ändamålsenligt museum, och en lönefonderad och fackutbildad 
museitjänsteman.72 Nu blev det inte så. Depressionen drabbade Sverige samma år, vilket 
medförde att KMS till och med tvingades bordlägga sin pågående utredning. Därefter 
följde världskriget. År 1946 konstaterade Bertil Berthelson att "tempot på grund av 
krissituationen har blivit allt långsammare och risken för en fullständig stagnation, innan 

slutmålet uppnåtts, slutligen visat sig överhängande".73 

De statliga lotterimedel sanslagen blev i själva verket allt färre och mindre; 
bidragsdelen för lönefonderna upphörde så småningom helt och hållet. Flera 
museibyggnader, nya eller ombyggda, hade förvisso uppförts under 30-talet, men endast 
tre lönefonder hade under samma tid uppnått den i första skedet stipulerade nivån på 200 
000 kronor. Curman försökte i det läget, med stöd av en utredning från Svenska 
museimannaföreningen och med ecklesiastikminister Engberg i ryggen, att år 1939 
förmå regeringen att stödja landsantikvariernas lönefråga. Inget beslut fattades, men 
eftersom man inte heller fått ett direkt avslag försökte Curman igen år 1944. Nu gick det 
bättre. Efter en proposition från den nye ecklesiastikministern Bagge beslutade 1945 års 
riksdag att Vitterhetsakademien skulle tilldelas 60 000 kronor per år för att, tillsammans 
med avkastningen från de redan befintliga lönefonderna, täcka två tredjedelar av 
landsantikvariernas löner. Vid samma tillfälle reglerades även landsantikvariernas 
anställnings- och löneförhållanden, samt de lokala organisationernas skyldigheter när de 

fick del av statsbidraget.74 Därmed hade landsantikvarieorganisationen äntligen kommit 
att ställas på någorlunda stabila fötter. Ytterligare krav på höjning av statsanslagen 
framfördes under de följande åren och den 30 januari 1953 tillkallade chefen för 
ecklesiastikdepartementet sakkunniga för en fullständig utredning om landsantikvarie
organisationen.75 Deras betänkande presenterades 1954 och 1955 års riksdag beslutade 
att bifalla regeringens förslag om ett återkommande statsbidrag för avlöning av 
landsantikvarierna.76 Samtidigt beslutades också att varje län skulle tilldelas en 
landsantikvarietjänst och att innehavarens lön till 90% skulle bekostas av statsmedel.77 

Det var emellertid inte bara pengar till regionala museibyggnader och utbildade 
föreståndare som föranledde Vitterhetsakademien att söka standardisera 
lotterimedelsbidragen. En fråga som ständigt hade plågat riksantikvarien och Akademien 
var den stora och växande mängden av opublicerade utredningar, grävningsresultat och 
avhandlingar, internt benämnt "sumpen". Det behövdes kort sagt pengar till humanistisk 
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forskning, tryckning, resor, och liknande expenser. Mindre än två månader efter att 
Akademien i april 1927 hade lämnat ansökan till Kungl. Maj:t om 
lotterimedelstilldelning, lämnade man in ytterligare en skrivelse om en "fond till 
främjande för humanistisk forskning", vilket skulle komma att resultera i Humanistiska 
fonden. 

Humanistiska fonden 

Humanistiska fondens tillkomsthistoria, liksom även de skrivna handlingar som föregick 
instiftandet, finns överskådligt publicerade sedan lång tid tillbaka, varför jag här endast 

lyfter fram grunddragen bakom fondens tillkomst och ekonomiska förutsättningar.78 

Vitterhetsakademien hade länge och avundsjukt sneglat på grannlandet Danmark och 
dess privat grundade Carlsbergsfond, vilken årligen delade ut hundratusentals kronor till 
konstinköp och museirelaterade ändamål.79 Även Norge hade sin "Statens videnskaplige 
forskningsfond", som förfogade över mer än tre miljoner kronor. I Sverige ansågs det att 
en motsvarande statligt stödd fond skulle vara en gångbar modell. Problemet var bara 
varifrån pengarna, i en tid med ansträngda statsfinanser, skulle tas. Enligt Adolf Schück 
fick Curman vid ett tillfälle veta att enda sättet att ordna pengar var att utnyttja de 
outtagna vinsterna från det statliga penninglotterierna. "Tipset" kom från dåvarande 
statssekreteraren i Handelsdepartementet Einar Modig och Curman tog reda på att 
summorna i dessa fall kunde motsvara upp mot 350 000 kronor per år. Konceptet stod 
därmed klart. 

Curman kontaktade Akademiens hedersledamot kronprins Gustav Adolf, som genast 
var med på noterna och en, som Schück skriver, "liten krets" invigdes i planerna. De 
första förhandlingarna med regeringens representanter gick uppenbarligen i positiv 
riktning och Curman författade därefter ett fullständigt förslag, som presenterades inför 
Vitterhetsakademiens förvaltningsutskott den 21 maj 1927. Förslaget godtogs samma 
dag vid Akademiens sammanträde och gick därefter vidare till Kungl. Maj:t för 
vederbörlig behandling. Curman och kronprinsen inledde samtidigt en intensiv 
"lobbying" för att ansökningen skulle få ett gynnsamt utfall. Den dåvarande frisinnat 
liberala regeringen förhöll sig också välvillig till förslaget och Kungl. Maj:t fastställde 
den 10 augusti 1928 det reglemente som Curman föreslagit i Akademiens skrivelse. 
Därmed existerade den Humanistiska fonden. 

Fondens förvaltning skulle vara helt skild från Akademiens övriga fondförvaltning 
och skötas av tre ekonomidelegerade, av vilka en utsågs av Kungl. Maj:t och de övriga 
två av Akademien. Fördelningen av fondens avkastning skulle vidare skötas av en nämnd 
bestående av fem ledamöter, av vilka tre utsågs av Kungl. Maj:t och universitetskanslern 
och de övriga två av Akademien. De första ledamöterna, vilka valdes för en tid av fem år, 
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var kronprinsen Gustav Adolf (ordförande), professorerna Martin P:son Nilsson och Otto 
von Friesen, samt Akademiens representanter Henrik Schück och Sigurd Curman. 

Humanistiska fonden fördelade årligen från 10 000 kronor år 1930, till drygt 300 000 
kronor år 1945. Redan vid tiden för Akademiens omorganisation 1933 kunde man 
disponera över 100 000 kronor i årligt anslag. Vid den tiden kom även fondens nämnd att 
omvandlas till ett utskott inom Vitterhetsakademien. Akademien skötte därefter helt 
Humanistiska fonden, som dessutom från 1935 tilläts lämna årliga anslag till en och 
samma källa, utan tidsbegränsning. Detta innebar att Akademiens egna skrifter, 
exempelvis Handlingar, Fornvännen, Sveriges runinskrifter och även Sveriges kyrkor, 
kunde ges permanenta utgivningsbidrag. 

Efter krigsåren uppgick fondens kapital till över sju och en halv miljoner kronor, i 
kontrast till landsantikvarieorganisationens lönefondsbidrag, som alltså då hade upphört. 
Vid den tiden hade Vitterhetsakademien skilts från Riksantikvarieämbetet. Därmed hade 
också Humanistiska fondens förvaltning hamnat utanför den direkt fornvårdande 
myndigheten. Fonden blev således helt kopplad till Vitterhetsakademien som organ för 
humanistisk forskning och publikationsverksamhet. 

Det återstår nu att presentera ytterligare en väsentlig fond, innan vi återvänder till läns-
och landsantikvarierna vid slutet av 1920-talet. Denna fond är Gustav Adolfs-fonden för 
kulturminnesmärkenas vård som, till skillnad från Humanistiska fonden, blev en viktig 
anslagsgivare till den regionala kulturminnesvården utanför museibyggnaderna. 

Gustav Adolfs-fonden 

År 1930 firade Akademien Riksantikvarieämbetets 300-årsjubileum med pompa och ståt 
i Riddarhussalen. Med kronprinsen i spetsen utfärdade ett antal prominenta personer 
under våren ett upprop för bildandet av en stor fond, vars avkastning helt skulle avsättas 

till vården av svenska fornminnen.80 Fonden kom, med hänvisning till 
riksantikvarietjänsternas instiftare Gustav II Adolf, att döpas till "Gustav Adolfs-fonden 
för de svenska kulturminnesmärkenas vård". En programskrift och historik utgavs av 
fondens centralkommitté, i syfte att verka för kulturminnesvård i allmänhet och fonden 
synnerhet. Adolf Schück skrev den inledande historiken och Torsten Fogelqvist stod som 
författare till det efterföljande avsnittet med rubriken "Det svenska kulturlandskapet".81 

Det är tänkvärt att det var Fogelqvist, den dåvarande kulturredaktören vid Dagens 
Nyheter och förre föreståndaren för Brunnsvik folkhögskola, som hade utsetts att 
medverka. Temat var uppenbarligen än så länge för "modernt", även för de flesta på 
Akademien. Det moderna vid den tiden hade emellertid många ansikten. Under samma 
år som Akademien firade sitt jubileum i nationalromantisk anda, hade den modernistiska 

Stockholmsutställningen slagit upp sina portar vid Gärdet.82 Det ligger nära till hands att 

227 



Fädernesland och framtidsland 

i det scenariot se Akademiens — mitt i den "weibullianska" historieskrivningens 
glansperiod — återupprättande av traditionell ceremoni och återknytande till 
nationalromantisk hjältekung, som en atavism. Men Bertil Waldéns retrospektiva 
reflektion över decennieskiftet och Stockholmsutställningen talade, mitt i denna 
tillskrivna modernitet, om alldagliga intryck: 

Museimännen blev, efter vad jag kan minnas, inte särskilt konfunderade. [—] Men de flesta 
svävade i lycklig ovetenhet om att de bevittnade en vändpunkt i svenskt kulturliv, vilket det 
faktiskt var, jag menar då inte utställningen, som var en effektfull demonstration, utan allt 
möjligt annat och viktigare, t.ex. Kreugerkraschen och slutet på "Sveriges andra stormakts
tid" och idyllernas tidevarv, "folkhemmets" födslovåndor etc.83 

Fogelqvist talade i sin uppsats inte heller om uppbrott eller distansering från det 
förflutna. Tvärtom skrev han, med hänvisning till filosofen Bergson, om "nuflödet", en 
intuitiv tidsuppfattning som förlängde livslinjen "utöver den begränsade, individuella 
livsexistensen, så att man på en gång lever sina fäders liv, sitt eget liv och sina 
efterkommandes liv, ett släktliv med andra ord, i vilket man råkat bli den tillfälliga 
koncentrations- och medelpunkten".84 Liberalen Fogelqvist nyttjade med andra ord här 
termer som några decennier tidigare hade legat väl i munnen på företrädarna för den 
kulturkonservativa unghögern. Nu var tiderna emellertid nya och kontexten som ramade 
in Fogelqvists resonemang om släktliv och organisk tidsuppfattning, var det gryende 
folkhemmets, där det förflutnas nyttjande som moralisk vägvisare kom att få en ny 
innebörd. Fogelqvist hänvisade inte till Guds försyn i historien eller folkets öde i 
nationellt metafysisk mening. Att värna det förflutna skulle inte vara att gå "vakt kring 
gravar" utan att levandegöra släktenas arbete och idévärld; att inse hur 
stenkammargraven var en länk i den utvecklingens kedja som lett fram till Sveriges 
oersättliga originalkultur.85 Denna uppfattning hade alltid varit Sigurd Curmans och han 
lånade tacksamt Fogelqvists formuleringar för framtida programtal. 

Curman propagerade själv friskt för frivilliga bidrag till fonden i tal till rotaryföreningar 
och hembygdsmän. Han skrev även en ar tikel i Svenska turistföreningens organ Svenskt 
turistväsen med rubriken "Värna forntidens minnen i nutidens landskap", där han 
vädjade "till envar turistintresserad svensk eller beundrare av svensk natur och kultur att 
bli vår medhjälpare i arbetet för kulturminnesmärkenas vård". Det gällde att vårda de 
gamla lämningarna, dessa "ordlösa vittnen" som med arkeologernas hjälp och 
naturvetenskapernas rön, var på väg att avlockas sina hemligheter. Fornminnena i 
kulturlandskapet kunde på så vis bli den bilburne turistens mål för resan, förutsatt att 

minnena var åtkomliga och pietetsfullt vårdade.86 Det svenska kulturlandskapet behövde 
stödinsatser och det låg i varje turistintresserad svensks intresse att bidra till arbetet för 
detta. 
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Insamlingsarbetet bedrevs dels genom en centralkommitté, med Kronprinsen som 
ordförande, dels genom regionala länskommittéer. GA-fondens stadgar var till vissa 
delar skrivna av Curman själv och förvaltningen av pengarna stod under Akademien. Vid 
tiden för 300-årsjubileet hade 178 115 kronor samlats in. Fonden skänktes formellt till 
Gustav V. I Kungens tacktal tillkännagavs det att Akademien hade tilldelats ett särskilt 
lotterianslag på 200 000 kronor för fondens ändamål. Därefter återlämnade Kungen 
fonden till Akademien. Och i Curmans tacktal framgick det att fonden dessutom hade 
tilldelats ytterligare 100 000 kronor ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vilket 

innebar att fonden därmed förfogade över nära en halv miljon kronor.87 Med tanke på att 
Akademiens ordinarie årsanslag för "yttre" forn- och byggnadsminnesvård vid den tiden 
totalt uppgick till cirka 37 000 kronor, så inser man fondens betydelse för den regionala 
minnesvård som växte fram under de följande decennierna. 

Nu när "början och slutet" har presenterats i historien om landsantikvarieorganisationen 
och fonderna, återstår så 1930-talet, då landsantikvariernas "normalinstruktioner" 
bestämdes, då museimännen i Museimannaföreningen kom att värna sin professionalism 
och då KMS utredde hur den redan påbörjade praxisen skulle formuleras till ett statligt 
ansvarsområde. 

Svenska museimannaföreningen och normalinstruktionerna 
för landsantikvarierna 

Tiden mellan 1927 och andra världskriget innebar ett expansivt skede för 
länsmuseiskapande och tjänsteinrättande i Sverige. Under perioden kom det att byggas 

ut, eller byggas helt nytt, på åtta platser runt landet.88 Samtidigt böljade en ny kår av 
museimän känna självförtroende i sin roll och därmed också ställa krav på medinflytande 
i beslutsprocesserna. Resultatet visade sig bland annat i en nyordning av Svenska 
museimannaföreningen. Mot slutet av 20-talet hade föreningen tynat bort, då den siste 
ordföranden av föreningens gamla garde, Gustav Upmark, hade avlidit år 1928. Vid det 
efterkommande styrelsemötet hade man enats om att ändra föreningens stadgar och 
därmed ställt ordförandeplatsen vakant. Under det dynamiska året 1930 hade därför 
Museimannaföreningen ingen ordförande. Följande år tillsattes en ny styrelse — med 
undantag för den gamle sekreteraren Nils Lithberg, nu för en tid upphöjd till ordförande. 
Omorganiseringen gav kraft till nya initiativ. En tidskrift för de svenska museimännen, 
Svenska museer; grundades och debatten breddades till att även inbegripa 
personalpolitik.89 Vad som behövdes var trygga anställningsvillkor, pensioner, vettigt 
utformade museer och moderna utställningsformer. 
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Föreningens nye sekreterare, Gunnar Ullenius, skrev i första numret av Svenska museer 
1932 att den svenska kulturminnesvården hade hamnat i ett nytt skede. Från 
"samlar skedet" hade man övergått till "vårdskedet" menade Ullenius. Nu gä llde det att 
säkra de insamlade värdena genom skydd och konservering, samt forskning och 

förmedling.90 Ullenius uttalande fungerade förmodligen lika mycket normativt som 
deskriptivt. Frågan är om insamlingspolicyn verkligen hade ändrats på så många platser i 
landet? De grundläggande förutsättningarna var under alla omständigheter 
funktionsdugliga museer med en avlönad personal som kunde ägna sig åt uppgiften på 
heltid. Här hade förverkligandet redan börjat. 

I tidskriftens ledare påpekade den nye ordföranden Nils Lithberg att 
huvudstadsmuseerna av självklarhet till en början hade dominerat Musei-
mannaföreningen. År 1906 hade det existerat 43 museer utanför Stockholmstrakten. 
Motsvarande för år 1930 var hela 242 museer. Det var därmed dags att diskutera 
decentralisering av museifrågorna. Frågor om "utjämning och decentralisering" var 
dessutom aktuella på alla samhällsplan från "nationsminoriteterna ute i stora världen" ner 
till de regionala detaljfrågorna: "De i många avseenden idylliska förhållandena vid tiden 
för vår förenings tillkomst äro borta. En ny tid har kommit, som ger gamla krav ökad 

aktualitet och som rest nya, för huvudstadens museer lika väl som för landsortens."91 

De nya kraven var vid det laget redan under utredning i KMS. De i tidigare kapitel 
nämnda motionerna om riksantikvariens förhållande till "landsortsmuseerna", samt även 
Lunds Historiska museums motioner om att få bli ett regionalt centralmuseum, hade alla 
passerat och fallit. Men kritiken från kyrkans företrädare och grälet kring 
Viklaumadonnan låg fortfarande i luften. Vid tiden för Stockholmsutställningen hade 
"Svensk hembygdsvårdsdag" hållits i Stadshuset och på Skansen under fyra dagar den 2-
5 juli 1930.92 Manifestationen hade varit den första i sitt slag i Sverige och Curman hade 
utsetts att hålla det inledande talet. Symboliken var given: ledaren för den officiella 
kulturminnesvården vände sig till den ideella minnesvården i stöd och maning. Curmans 
direkta syfte var nog närmast att dämpa känslorna kring hembudsproblematiken. 
Föredraget publicerades samma år under rubriken "Centralmuseerna och 
hembygdsvården". 

Den "sunda hembygdsvården", inledde Curman, var inte alls framstegsfientlig utan 
blickade lika väl framåt som bakåt. Vad gällde det första fältet, det framtidsinriktade, 
hade redan Samfundet för hembygdsvård och dess rådgivande verksamhet, mutat in 
ansvarsområdet. Vad gällde det andra fältet, det tillbakablickande, hade de 
kulturhistoriska museerna och föreningarna kommit att dominera själva hem
bygdsrörelsen. Curman såg ingen orsak att ändra uppdelningen. Det nyskapande arbetet 
fick emellertid inte ske på bekostnad av den kulturminnesvårdande verksamheten: "Ty 
det är dock kunskapen om och förståelsen för bygdens och folkets organiska utveckling 
genom tiderna, som utgöra den fasta grundvalen för den hembygdskänsla och det 
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hembygdsarbete, som vi vilja stödja."93 Curman tog härmed, med hjälp av 
"bergsoniansk" metaforik, återigen parti för hembygdsrörelsens traditionella verksamhet 
före Samfundet för hembygdsvårds arbete. 

Det önskvärda var nu en arbetsfördelning mellan centralmuseerna och "provins- och 
ortsorganen". Om bara frågan om provinsmuseernas lokaler och fackutbildade personal 
kunde lösas, skulle hembudsproblematiken i det närmaste försvinna, eller åtminstone i 
högsta grad mildras. Centralmuseerna hade dock sina särskilda uppgifter som stat ioner 
för syntetiserande forskning om nationens historia. Dessutom hade centralmuseerna 
också fått en ny roll som utbildningsanstalter för framtidens museimän: 

Såsom de kulturhistoriska vetenskapernas centrallaboratorier och såsom plantskolor för kul
turminnesvårdens fackarbet are i landet äga centralmuseerna sålunda en fundamental bety
delse, som vida uppväger de anledningar till missnöje, som stundom uppstår vid de 
kollisioner på gemensamma samlingsområden, vilka sannolikt äro omöjliga att helt und
vika.94 

Curman menade att depositioner "av ganska betydande omfattning" från 
centralmuseerna till de regionala, säkerligen skulle komma att ske i framtiden, om bara 
Nordiska och Historiska museerna först fick ordning i sina egna samlingar. Enligt 
Sverker Jansons lakoniska konstaterande såg avdelningscheferna vid centralmuseerna 

dock till att de utlovade depositionerna "stannade på papperet".95 Curman, som inte var 
road av föremålsfixeringen, bevakade inte heller den frågan framöver. I sitt tal gick han i 
stället över till att uppmana hembygdsvårdarna att främst arbeta för deras "naturligaste 
uppgift": vården av fornlämningarna och stödarbetet för den systematiska forn
minnesinventeringen. Historiska och Nordiska museet skulle här fungera som "naturliga 

högkvarter för den kulturminnesvårdande delen av hembygdsrörelsen"96 

Näste talare den dagen var sekreteraren i Dalarnas fornminnes- och 
hembygdsförbund, Karl Trotzig. Föredraget utmynnade i en uppmaning att arbeta för att 
Samfundet för hembygdsvård skulle bli en riksorganisation i verklig mening. Trotzig, 
som påtalade att han hade Samfundets styrelse samt flera av hembygdsrörelsens 
målsmän bakom sig, ville fortsätta och stärka samarbetet med centralmuseerna, men 
också integrera det framåtinriktade arbetet i en gemensam hembygdsorganisation som 
skulle samla landets närmare fyrahundra hembygds- och museiföreningar till en enad 

kulturpolitisk kraft.97 

Även om Samfundet därefter omorganiserades kom dock de föregivna ambitionerna 
om en riksorganisation att mest bli deklarationer. Det sista Curman ville ha var en 
parallellorganisation som konkurrerade om statsmedlen.98 Med en Vitterhetsakademi 
som förhöll sig klart kyligt inställd till samordningsplanerna och ett nyorganiserat 
Samfund som fortfarande värnade sin elitism, blev organiseringsplanerna aldrig mer än 
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just planer." De fyrahundra mer eller mindre ideella föreningarna lyckades aldrig samlas 
under en flagg. Vad som emellertid inte bara blev planer var idéerna om en 
professionaliserad landsantikvarieorganisation. Frågan var dock vem som skulle avgöra 
direktiven för denna och hur de skulle formuleras. 

Sammanträden och överenskommelser 

Curman hade år 1930 med stöd hos Vitterhetsakademien anhållit om fortsatt utredning 
om kulturminnesvårdens framtida organisation i Sverige. (Se ovan, s. 153.) Efter de 
bifallna motionerna i riksdagen, där Lunds historiska museum önskade utredning om ett 
regionalt centralmuseum för Skåne, var de regionala museifrågorna starkt integrerade i 
KMS följande utredning; inte minst bevakade av de sakkunniga Otto Rydbeck och Erik 
Festin. Men det debatterades och konfererades även på andra plan vid sidan av KMS 
formella sammanträden. 

Några månader efter Vitterhetsakademiens anhållan om fortsatt utredning, bjöd 
Curman samt företrädarna för Historiska och Nordiska museet, landets samtliga 
museimän till Stockholm för ett gemensamt "intendentsmöte". Mötet i maj 1930 var det 
första i sitt slag mellan representanterna för det regionala respektive centrala 
museiområdet och speglade den ökande professionaliseringen. Fyrtio museiintendenter 
deltog, varav sexton kom från blivande länsmuseer (nio av dessa sexton var då 
fackutbildade). Mötets program speglade hela spektrat av diskussionsteman i samtidens 
museisammanhang. Man lyssnade på föredrag, reste på exkursion och konfererade om 
olika teman under fyra dagar.100 Att döma av mötesprotokollen handlade debatterna 
dagtid uteslutande om museiteknik och värderingsfria sakfrågor, men på kvällarna hade 
det diskuterats om den riksorganisation för hembygdsvården som Karl Trotzig kom att 
presentera ett par månader senare vid de svenska hembygdsvårdsdagarna. Curman, som 
senare fick reda på de inofficiella diskussionerna, hade betraktat det hela som smått 

revolutionär verksamhet och ett missbruk av centralmuseernas gästfrihet.101 

I Svenska museimannaföreningen utvecklades dock kraven på medinflytande i 
organisations- och anställningsfrågor. Föreningens styrelse utökades efter 
omorganisationen 1931 från de traditionella tre företrädarna för stockholmsmuseerna, till 
tolv ledamöter, varav hälften representerade de regionala museiintressena.102 

Vetenskaplighet och konsolidering var ord som ofta förekom i de fortsatta 
diskussionerna. Den omedelbara frågan blev hur lotterimedlen, främst lönebidragen, 
skulle fördelas och fonderas. I första numret av Svenska museer skrev Gösta Berg en 
ingående artikel angående "Museimännens pensionsfråga".103 Sekreteraren Gunnar 
Ullenius följde upp med en utförlig artikel om lotterimedelsanslagen. Han påpekade att 
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16 länsinstitutioner hade påbörjat en lönefond.104 Det gällde att bevaka deras tillväxt och 
även säkra tillkomsten av nya. 

Vid Museimannaföreningens årsmöte i maj 1932 tillsattes en kommitté "för att 
verkställa en utredning rörande kompetenskraven för landsantikvariebefattningar samt 
för att upprätta ett förslag till normalinstruktion för dylika befattningshavare" och 
dessutom för att undersöka möjligheterna för Museimannaföreningen att erhålla ett 
medinflytande vid tillsättandet av dessa.105 

I KMS hade frågorna om lagstiftningen och den centrala myndighetens organisation 
dominerat de inledande överläggningarna. Vid det sista sammanträdet den 6 maj 1932 — 
innan det långa uppehållet fram till den 6 maj 1936 — hade Curman emellertid lämnat en 
"ingående redogörelse för provinsmuseernas ställning i förhållande till den centrala 
statliga kulturminnesvårdande myndigheten". De sakkunniga hade då beslutat att "uttala 
sig för skapandet av en kulturminnesvårdande riksorganisation genom infogande i den 
statliga kulturminnesvården av de i övrigt fristående provinsmuseerna såsom centraler 
för kulturminnesvården i de olika länen". Därtill hade man diskuterat "länsantikvariernas 
instruktioner och avlöningsförhållanden" samt en "för provinsmuseerna gällande 

museistadga".106 Detta hade utspelat sig två dagar innan Museimannaföreningens ovan 
nämnda årsmöte. Parallelliteten var i sig kanske en tillfällighet, men kopplingarna mellan 
KMS och Museimannaföreningens utredning är ändå uppenbar. Curman höll vid slutet 
av månaden ett tidigare citerat tal om provinsmuseernas ekonomiska konsolidering vid 
Skandinaviska Museiförbundets möte i Lund och Malmö 31 maj - 4 juni 1932. De 
ståndpunkter Curman då framförde skilde sig inte på något vis från de åsikter 
museimännen samtidigt böljade hävda angående lönefonder och koncentrerade bidrag 
till enskilda provinsmuseer. Båda "instanserna" var beroende av varandra. Curman kunde 
inte agera ensam i frågan och museimännen hade ingen möjlighet att vinna 
medinflytande om inte riksantikvarien sympatiserade med ståndpunkterna. 

Museimannaföreningen sökte dock även allianser utanför Vitterhetsakademiens och 
Historiska museets väggar. Den 6 maj 1933 bjöd Museimannaföreningen landets 
samtliga landshövdingar till informella överläggningar angående resultaten från deras 
utredning om museimännens kompetens och anställningsförhållanden. Vid det laget hade 
KMS bordlagt sina överläggningar och Curman fick återigen agera som ensam 
myndighetsperson i förhandlingarna med museimännen. Han satt också följdriktigt med 
på mötet, där endast två av de fjorton deltagarna visade sig vara landshövdingar. Kerstin 
Arcadius tillskriver ändå mötet stor betydelse, eftersom det var ett utslag av 
Museimannaföreningens nya professionalism och på grund av att tillfället var "första 
gången som landshövdingarna tilltalades som de regionala museernas representanter".107 

Mötet tjänade väl annars mest som ett första konfirmerande av de kompetensfordringar 
och de normalinstruktioner som Museimannaföreningens egen utredning hade resulterat 
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i. Det enda konkreta utfallet av mötet blev beslutet att den tjänstetitel som tidigare 
omväxlingsvis kallats länsintendent eller länsantikvarie, nu borde bli landsantikvarie.108 

Vid Musiemannaföreningens årsmöte dagen därpå beslutades i mer formell dräkt att 
godkänna förslagen om kompetenskrav och normalinstruktioner för landsantikvarier. 
Benämningen landsantikvarie godtogs nu också som den officiella tjänstetiteln och 
dokumenten distribuerades till samtliga större museer i landet samt presenterades i andra 
numret av Svenska museer}09 Det som vuxit fram som en praxis fick härmed en fastare 
form i punkter och paragrafer. Statlig sanktionering saknades dock fortfarande och de 
stockholmska museimyndigheterna var även framdeles avgörande instanser vad gällde 
kompetens- och instruktionskrav för vaije fondfinansierad museiföreståndare.110 

Beträffande landsantikvariernas kompetensfordringar, fanns det emellertid ett par nya 
punkter att ta fasta på. Fordringarna skilde sig nu i vissa stycken från det som föreslagits 
i FMK: s betänkande från 1921. Som utbildningskrav för landsantikvarierna hade det 
bildats en praxis kring filosofie kandidatexamen i något av museiämnena. Detta fastslog 

årsmötet 1933 som officiell norm.111 Museimännen inskärpte också att akademiska 
meriter, hur viktiga de än var, inte fick undanskymma vikten av den praktiska 
kompetensen. Beträffande de praktiska meriterna kvarstod dock tjänstgöringskraven vid 
Historiska eller Nordiska museet, men angivelserna för hur lång praktiktjänsten borde 
vara hade försvunnit. Vidare hade en ny punkt tillkommit som specificerade krav på 
erfarenhet från "fältarbete under sakkunnig ledning". Det sistnämnda speglade 
kulturminnesvårdens nya praktik.112 Vad "fältarbete" konkret innebar framgick dock inte, 
men innefattade förmodligen allt från byggnadsminnesinspektioner till 
fornminnesinventeringar och markvård på fornlämningsområden, eftersom det var K.A. 

Gustawsson som på uppdrag av Museimannaföreningen hade utrett kompetensfrågan.113 

Normalinstruktionerna från 1933 kom framöver att tillämpas som en norm, men verkade 
inte tvingande på de musei- eller föreningsstyrelser som i sista hand avgjorde 
anställningen av en museichef.114 

Då KMS vid tiden för normalinstruktionernas fastställande låg nere och depressionen 
knappast främjade planer på lönefonder och museibyggen, fortsatte museilivet sin gilla 
gång, med provisorier och kompromisser på alla plan från museibyggen till 
anställningsförhållanden. Sigurd Curman påpekade i "Riksantikvariens Redogörelse" 
inför Vitterhetsakademien år 1936 att de svenska provinsmuseerna under de senaste tio 
åren hade tagit ett jättekliv mot "rationell organisation och ekonomisk konsolidering". 
Fortfarande hade dock inget av de 22 provinsmuseiområdena erhållit en lönefond som 
uppnådde den önskvärda storleken 200 000 kronor, men hela tolv hade uppnått summan 
150 000.115 Läget var då att det existerade 17 "provinsmu seif öreståndare av 
landsantikvarietyp" i landet, varav endast fem var avlönade så att de kunde tjänstgöra året 
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runt.116 Curman skyndade sig emellertid att tillägga att flera nya museibyggnader under 
tiden hade vuxit upp, vilka tillsammans bildade en "krans av levande kulturhärdar landet 

runt".117 Nu gällde det att konsolidera landsantikvarierna i en fastare organisation som 
gav den yttre kulturminnesvården en mer given arbetsför delning mellan professionella 
och amatörer. 

KMS delbetänkande 

I maj 1936 var det dags att återuppta KMS utredningsarbete. Vid ett sammanträde i juli 
lämnade Curman en redogörelse för "de svenska provinsmuseernas organisation" och 

vad som hade hänt under de senaste åren.118 Därefter diskuterades förfarandet vid 
tillsättandet av regionala intendentstjänster. I vanlig ordning var dock lagstiftningen om 
hembudsplikten den mest heta frågan och den ventilerades vid nästan alla sammanträden. 
Curman hade irriterat påpekat att hembudsfrågan gavs alltför stor vikt. Han såg helst att 
"de olika museerna genom ömsesidiga depositioner ur föremålsbeståndet skapade 
möjligheter för respektive museer att var på sitt håll fylla sina uppgifter".119 En 
riksantikvarie med den svenska nationalkulturen för ögonen talade därmed till 
museimän, vilka regelmässigt betraktade den egna institutionens samling som sitt eget 
skötebarn. Curmans önskan diskuterades därför över huvud taget inte. Skulle 
hembudsplikten för de regionala museerna debatteras, gällde frågorna inlösen från något 
av centralmuseerna eller behållande av hembudspliktiga fynd. En systematiserad 
låneverksamhet mellan provinsmuseerna var mer eller mindre otänkbar! 

Den första delen i KMS förslag om länsmuseernas organisation presenterades av 
Curman vid de sakkunnigas sammanträden den 8-10 juli 1937 och den andra delen 
levererades vid sammanträdet den 8 oktober. Redan dagen därpå beslutades att Curman 
och sekreteraren Hedenlund skulle slutjustera skrivelsen och skicka den till 
ecklesiastikministern för granskning. Förslaget hade med andra ord tagits fram på, i 
sammanhanget, rekordkort tid. Till det 50 sidor långa delbetänkandet bifogades även 
statistik över utdelade lotterimedel, förslag till normalinstruktion för landsantikvarier och 
en utredning angående museimännens pensionsfråga. Betänkandets snabba tillkomst har 
emellertid sin givna förklaring. En genomläsning visar att alla punkter som anfördes i 
huvudsak helt överensstämde med det som Svenska museimannaföreningen och Curman 
sedan länge fastställt. Det hela var återigen frågan om en kodifiering av redan etablerad 
praxis. Modellen som föreskrevs var regional centralisering i form av 
landskapsföreningar eller förbund och decentraliserad maktfördelning mellan regionerna 
och den minnes vårdande centralmyndigheten. Viktigt är dock att fyra större 
kulturhistoriska museer utanför Stockholm, nämligen museerna i Göteborg och Malmö, 
samt universitetsmuseet i Lund jämte Kulturen i Lund, alla erkändes status som 
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centralmuseer. Inte minst gällde detta universitetsmuseet i Lund, som tillskrevs status 
som centralmuseum för södra Sverige. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museum skulle dock fortsätta att vara centralorganen för rikets samlade fornvård. 

De sakkunniga skärpte emellertid instruktionerna för landsantikvarierna, genom att 
tillföra en femte paragraf som man framhöll under inga omständigheter fick utelämnas 
vid något tjänstetillsättande. Den gällde "skyldigheten för landsantikvarie att inom sitt 
verksamhetsområde utföra av riksantikvarieämbetet påkallade utredningar rörande och 
undersökningar av fasta fornminnen och andra kulturhistoriska minnesmärken". Dessa 
åligganden sågs som en naturlig förpliktelse och förutsättning för statsstöd, men även 
som en förmån för vederbörande förening.120 I själva verket, påpekade man i ett annat 
sammanhang, var uppgiften att vara riksantikvarieämbetets förlängda myndighet i 
regionerna inte en pålaga utan en rättighet. Genom att de lokala föreningarna framöver 
skulle tilldelas ansvaret att utföra vetenskapliga undersökningar och kulturvårdande 
uppgifter, blev de automatiskt den regionala medelpunkten för ortens minnesvård: "Och 
det vore säkerligen olämpligt för alla parter, om den centrala kulturminnesvårdande 
myndigheten och provinsmuseerna arbetade jämsides med varandra utan samarbete."121 

Som bekant beslöt ecklesiastikministern Arthur Engberg att lämna betänkandet om 
provinsmuseernas organisation utanför sin proposition. Han hade goda skäl till det. I 
KMS betänkande betonades vid upprepade tillfällen att de förslag man nu fr amställde 
inte avvek från en redan påbörjad praxis. Förslagen skulle inte heller kosta staten några 

extra pengar i form av utökad organisation.122 Hemställan gick helt enkelt ut på att 
lotterimedelstilldelningen skulle fortgå enligt de principer och den omfattning som 
ditintills skett — med undantaget att man nu ansåg att lönefonderna, som en konsekvens 

av inflationen, borde höjas till 300 000 kronor.123 

Curmans och de sakkunnigas motiv för de modesta kraven var naturligtvis att framstå 
som realister och därmed undvika misstaget från FMK:s bordlagda betänkande 1921. 
Konsekvensen av att Engberg helt lämnade delbetänkandet utanför propositionen blev 
emellertid fatal, då anslagen till lönefonderna visade sig sjunka allt mer för att slutligen, 
vid ingången till andra världskriget, upphöra helt och hållet. 

Som vi känner till försökte Curman och Museimannaföreningen, med aktivt stöd från 
Engberg, i april 1939 förmå Kungl. Maj:t att återupprätta lotterimedelsstödet till 
landsantikvariernas lönefonder. De första resultaten dröjde dock till efter kriget och 
landsantikvarieorganisationen blev statligt sanktionerad först 1955. Med en organisation, 
som byggde på praxisförfarande och överenskommelser, följde för- och nackdelar. 
Styrkan med den informella ordningen var den att alla involverade upplevde sig delta i ett 
ideellt projekt, där utrymmet för regionalt "självstyre" var rät t så stort. Nackdelen var 
dels osäkerheten vad gällde anställningstryggheten, dels alla informella organisationers 
självskrivna konsekvens: känslor av en ogenomskinlig maktfördelning, att beslut fattades 
bakom ridåerna, att vissa institutioner favoriserades på andras bekostnad och så vidare. 
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Alla dessa faktorer spelade in på hur den curmanska epokens landsantikvarier uppfattade 
sin yrkesroll och hur förhållandet mellan Riksantikvarieämbetet och de regionala 
museimännen kom att gestalta sig. 

Den universelle museimannen 

De läns- eller landsantikvarier som verkade under 1930- och 40-talet kom att 

representera ett synnerligen svårbemästrat ämbete. Dels skulle de124 arbeta för det 
regionala museets intressen, dels ta hänsyn till de lokala hembygdsmuseernas och 
föreningarnas arbete och dessutom ansvara för att det centrala ämbetets lagliga och 
praktiska intressen bevakades. Det var med andra ord en tjänst som krävde närmast 
universella färdigheter. Landsantikvarien skulle vara kunnig i allt från fornhistoria till 
folklivsforskning samt även behärska det förvaltande och ekonomiska ansvaret i sitt 

museum.125 Han skulle dessutom ha en diplomatisk förmåga att kunna medla över hela 
spektrat av minnesvårdens intressen och han borde, slutligen, också kunna verka utåt 
genom föredrag och artiklar.126 

Eftersom de formella kraven fortfarande definierades i den enskilde 
landsantikvariens anställningsinstruktioner, som i sin tur i sista hand var kopplat till den 
regionala musei- eller föreningsstyrelsen, fanns det ändå utrymme för variationer. 
Landsantikvarieuppdraget blev nog i hög grad vad respektive tjänsteinnehavare gjorde 
det till. Att flera av landsantikvarierna blev "broder" med riksantikvarien verkar också 
uppenbart. Den korrespondens jag stött på i Curmans arkiv är som regel skriven i en 
förtrolig ton. Curman fick på så vis — i kombination med de oavlönade ombudens 
rapporteringar — reda på situationen vad gällde minnesvården samt de eventuella 
konflikter och missnöjen som uppstod ute i landet. 

Landsantikvariernas roll som medlande instans mellan de lokala museerna och den 
stockholmska centralmyndigheten skapade ibland konflikter på det lokala planet. Ett 
konkret exempel ur Curmans arkiv kan nämnas. Bland de besvärsskrivelser som uppkom 
i samband med KMS betänkanden återfinns en mapp med rubriken "Västsvenska 
hembygdsnämnden m.m.". Saken gällde ett lokalt åsiktsutbyte år 1938 mellan museimän 
som var knutna till Västsvenska Hembygdsnämnden i skaraborgstrakten med omnejd. 
Föreståndaren för Varbergs museum, Albert Sandklef, hade i spetsen för några museimän 
arbetat för ett samlat yttrande mot KMS betänkande, dels i frågan om 
riksantikvarieämbetets fortsatta koppling till Statens Historiska museum, dels i fråga om 
ett flertal förmenta brister i betänkandet om provinsmuseernas organisation. Deras 
förslag till ett gemensamt yttrande från Hembygdsnämnden andades rädsla för att länens 
museala frihet skulle undermineras, att det utsedda provinsmuseet skulle slavbinda de 
övriga museerna i regionen, att landsantikvarien skulle uppträda som riksantikvariens 
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polisiära myndighet och kanske genom inspektioner föranleda minskade lotteri-
medelsanslag och så vidare. 

Sekreteraren i Svenska museimannaföreningen och tillika landsantikvarien i Skara, 
Gunnar Ullenius, skrev i affekt ett brev till Curman där han kraftigt tog avstånd från 
Sandklefs "mullvaden" och avfärdade honom som de lokala småmuseernas "skadedjur". 
Några av Sandklefs och museimännens besvärspunkter tilltalade dock även Ullenius. En 
av dessa hade gällt KMS betänkande om provinsmuseerna och innehållet i den historik 
som där hade framförts. Ullenius instämde i att den form av kulturminnesvård som 
"framförallt Artur Hazelius gav impulsen" till, hade kommit i skymundan i betänkandets 
framställning, som alltför starkt hade fixerat på fornminnesvården och argumenten om 
hembudsplikten av fornföremål. (På denna punkt hade nog också Ullenius och 
museimännen från Varberg stöd hos Curman.) Ullenius framhöll vidare i sitt eget förslag 
till skrivelse att landsantikvarierna endast borde utses som "sakkunniga rådgivare" 
gentemot bygdemuseerna och inte "ledare" för dessa. Dessutom instämde han i de 
framförda åsikterna att "reell kompetens bör värdesättas högre än formell", vad gällde 
museimännens anställningspremisser.127 Det sis tnämnda anspelade på en uppenbar oro 
från många museimän att mista sin tjänst eller få sämre möjligheter till befordring, på 
grund av för låga akademiska meriter. 

Debatten som sådan pekade på att många "klassiska" åsikter levde kvar angående 
riksantikvariens jävsituation i egenskap av chef för Historiska museet och samtidigt den 
regionala minnesvårdens representant. Generellt hade nog Curman fortfarande det stöd 
Festins insamlingslista från 1930 med överväldigande tydlighet hade visat. (Se 
ovan,s. 152.) Men konkurrensrelaterade problem måste rimligtvis ha ökat i och med att 
lotterimedlen efter hand ströps. 

I riksantikvariens årsberättelse för 1956 framgick det att kulturminnesvården under 
perioden 1930-35 i medeltal hade erhållit 853 000 kronor i årligt lotterimedelsbidrag. 
Tjugo år senare var motsvarande summa 228 000 kronor.128 Landsantikvarie
organisationen hade ändå vid det laget stabiliserats. Efter den Kungliga förordningen om 
landsantikvarieorganisationen från 1955 hade lönefrågan ordnats och K.A. Gustawsson 
tilldelats tjänsten som föredragande chef för Riksantikvarieämbetets nya 
landsantikvarieavdelning. Han hade vid det laget att arbeta utifrån 24 
landsantikvariedistrikt, av vilka 22 var besatta av en landsantikvarie. Fortfarande 
kvarstod förhållandet att den regionala forn- eller hembygdsföreningen var 
landsantikvariens huvudman, under förutsättning att denne också fullgjorde de centrala 
myndigheternas åligganden. Till dessa sistnämnda åligganden hade det nu också införts 
skydd av kulturlandskapet och, mer ospecificerat, naturskydd.129 Hembygdsrörelsernas 
traditionella intresseområden hade med det blivit integrerade med den statliga 
minnesvård som sorterade under Riksantikvarieämbetet. 
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Fyra riksantikvarier vid samma bord i januari 1961: Martin Olsson, Sigurd Curman, Bengt Th ordeman 
och Gösta Selling. Olsson blev riksantivkarie efter Curman år 1946. Thordeman tog över från Olsson år 
1952 och Selling efterträdde Thordeman 1960. Olsson och Selling var, precis som Curman, till profes
sionen konsthistoriker. Thordeman hade som numismatiker och medeltidsarkeolog, en för ämbetet mer 
"klassisk" bakgrund. Foto: ATA, SCA. 

De regionala antikvarierna och länsmuseerna fick en avgörande betydelse för den 
organiserade minnesvårdens utveckling i landet. Genom att Curman och hans antikvarier 
gång på gång och i olika sammanhang, inskärpte att provinsernas arbete ingick i det 
större, nationellt kulturhistoriska sammanhanget, kom den lokala bygdeidentiteten att 
laddas med en ny innebörd. Det lokala kulturarvet ingick nu i en större och mer komplex 
helhet med nationens kulturhistoria som bas. De inventeringar, restaureringar och 
kulturvårdande insatser som utfördes i bygderna under 1930- och 40-talet blev 
bekräftelser på detta sammanhang. Som regional representant for fornvården inventerade 
man nu inte bara den egna socknens fornminnen, man inventerade också rikets och 
folkets gemensamma kulturarv. Det lilla fick sin betydelse i det större sammanhanget. 
Landsantikvarien stärkte, i kraft av sin myndighetsperson, det förhållandet: "I 
huvudleden 'antikvarie' låg en markering av den enhetliga organisationsramen, under det 
att 'riks-' och 'lands-' betecknade skillnaden mellan chefsämbetet och dess förgreningar 

ute i landskapet."130 

Sigurd Curmans roll som sammanhållande och drivande kraft vad gällde den "yttre 
fornminnesvården" och lotterimedelsfrågorna var utan tvivel av avgörande betydelse. Att 
det exempelvis var Curman som stod bakom samtliga dokument vad gällde 
lotterimedelsfonderna och KMS betänkanden, mer än antyder hans nyckelroll i 
sammanhanget; inte minst ur synvinkeln att besitta problemformuleringsprivilegiet. Det 
var Curman som definierade målen och lösningarna för den regionala 
kulturminnesvården. De regionala representanterna kunde välja att instämma eller 
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kritisera, men alla var därmed också tvungna att förhålla sig till Curmans auktoritet i 
frågorna. Som vi har sett kunde han dock inte diktatoriskt genomdriva reformer som inte 
hade någon form av förankring i det regionala sammanhanget. En systematiserad 
låneverksamhet av fornsaker mellan regionmuseerna var exempelvis en tanke som inte 
kunde förverkligas i en minnesvårdande diskurs som satte likhetstecken mellan 
länsgränser och regionala kulturgränser. 

Den breda fonden av ideella minnesföreningar och lokala museisamlingar var 
därmed en heterogen maktfaktor, som den centrala fornvården hade att förhålla sig till, 
inte minst efter det officiella formerandet av Riksantikvarieämbetet 1938. Som en 
engelsk museidelegation konstaterade, efter besök vid femton av de större museerna i 
landet under senare delen av 1950-talet, var Sverige "probably the most museum-minded 

country in Europe".131 Museerna i regionerna hade då specialiserats och de strävade alla, 
mer eller mindre, efter att bli miniatyrer av centralmuseerna i Stockholm. Det svenska 
kulturarvet hade etablerats, inte bara som en nationell självbild utan även som ett motiv 
för museal verksamhet bortom ett huvudsakligt samlande och forskande. I avhandlingens 
sista kapitel kommer vi därför att titta närmare på de idémässiga bevekelsegrunderna för 
denna kulturvård samt den bild av det svenska kulturarvet som speglades genom 
programuttalanden och utställningar under första delen av 1900-talet. 
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9. "Vårt särpräglade folksamhälle11 

OM KULTURMINNESVÅRDENS IDEOLOGI 

Den period i kulturminnesvårdens historia som speglats i denna avhandling omfattar inte 
bara ett antal decennier där de antikvariska professionerna genom lag- och 
organisationsförändringar successivt ny ordnats och införlivats i samhällsbildningen. 
Skedet innefattar också en tid då en ny uppfattning om den mänskliga historien och det 
svenska kulturarvet tar form. 

Det sena 1800-talets musealt artefaktcentrerade och arkeologiskt betingade 
minnesvårdsarbete kom gradvis att anpassas mot ett bredare verksamhetsfält där den 
kulturhistoriskt och nationalromantiskt betingade historiesynen, liksom även den fysiska 
och politiska samhällsomvandlingen i stort, påverkade verksamhetens konkreta 
tillämpning. "Ett socialt fält i Bourdieus mening", skriver Donald Broady, "existerar när 
en avgränsad grupp människor och institutioner strider om något som är gemensamt för 
dem."1 Att restaureringsdebatter och utredningar om minnesvården skapade ett fält kring 
det man valde att benämna kulturminnesvård, är odiskutabelt. I förlängningen av den 
praktik som bildades ur detta blev kulturminnesvården en samhällsangelägenhet av helt 
andra mått än den tidigare fornforskningen. Det kulturhistoriska värdet blev en kvalitet 
som efterhand införlivades i samhällsplanering och som faktor vid infrastruktureli 
omvandling. Effekten kan knappast överskattas. Att ta hänsyn till de minnesvårdande 
värdena har i dag blivit en självklarhet inom alla moment vid samhällsbyggande. 

Den sociala internaliseringen av den kulturminnesvårdande upplysningen är därmed i 
dag närmast total. Upplysningen startade förvisso inte under den curmanska epoken — 
Curman och hans meningsfränder tog vid och förstärkte där andra hade inlett — men i 
kombinationen av ideologiskt motiverade intressenter och den specifika 
samhällssituationen, integrerades det kulturminnesvårdande ansvaret snabbt i det 
allmänna välfärdsbygget. Genom dess införlivande i kulturpolitiken och undervisningen 
kom minnesvårdens budskap om ett inom nationen gemensamt historiskt öde efter hand 
att upplevas som självklart. Kulturminnesvårdarna värderade själva också sin verksamhet 
i förhållande till en nationell historiebild, som till sina drag hade hämtat många element 

från fornforskningens egen fatabur.2 

Forntiden blev därmed något som angick medborgaren. Det kulturhistoriska arvet, i 
kombination med det allmänt sociala, skulle nu d efiniera vem man var som samhälls-
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individ. Minnesvården var dä rför (åtminstone i retoriken) inte längre en angelägenhet 
som endast berörde experten. Nyckeln till nationell självkännedom hade förvisso sedan 
gammalt förlagts till forntiden, men nu gällde inte saken endast Rikets och Folkets 
bakgrund. Nu gällde det forntida arvet medborgarens och det framtida samhällets 
fortbestånd. Fäderneslandet skulle visa vägen till ett framtidsland, där en levande kontakt 
med det förflutna skulle gå hand i hand med "den hårda upplysningens" teknokratiska 
behov. 

Den hårda upplysningen används hos idéhistorikern Sven-Eric Liedman som ett 
samlande begrepp för vissa samhällsprocesser som har varit särskilt aktuella sedan 
industrialismens barndom. Dessa samhällsprocesser menar han har dominerat över den 
"mjuka", företrädesvis humanistiska, upplysningen sedan 1700-talet. Den hårda 
upplysningens kärnområden omfattar enligt Liedman: 

[...] ekonomi, teknologi och stora delar av naturvetenskapen. Vissa smärre delar av samhälls
vetenskapen kan också räknas dit (som demografi och ekonometri). Till och med inom 
humaniora finns hård a inslag: tolkningen av hieroglyfer eller kilskrift är goda exempel, lik
som källkritikens grundläggande principer. Tveklöst hör den typ av modern administration 
som Max Weber kallar byråkratisk och som genomsyrar både privat och offentlig förvaltning 

till den hårda upplysningen.3 

Kulturminnesvården kan som vi ser av citatet ingå i både den mjuka och den hårda 
upplysningen. Mitt fokus i avhandlingen har växlat mellan dessa aspekter. Stor vikt har 
lagts vid att analysera och söka förstå de icke teknologiska och mer emotiva 
övervägandena i minnesvården; det vill säga de normativa, estetiska och i övrigt 
huvudsakligen ideologiska sidorna av verksamheten. Under den curmanska epoken 
sammanfattades denna "mjuka" sida av kulturminnesvården i begreppet pietet, vilket 

angav den bevekelsegrund som motiverade verksamheten.4 Men även den hårda 
upplysningen i form av modern administration och byråkrati har ägnats plats i 
framställningen, främst i kapitlet om "den planerade minnesvården", som har tyngts av 
empiri om dessa utredningar. Detta detalj studium har varit ofrånkomligt: det tidiga 
1900-talets statliga minnesvård handlade till avgörande del om lagstiftnings- och 
organisationsfrågor. I detta slutkapitel är det dock på sin plats med en något mer 
kontextualiserad och generell redogörelse. 

Med hjälp av en ideologianalys av det som avhandlats tänker jag här nedan diskutera 
en väsentlig tematik i kulturminnesvården mer ingående än vad jag gjort tidigare. Denna 
tematik har jag dualistiskt valt att rubricera "Det Svenska" och "Kulturarvet". I syfte att 
presentera några meningsfulla kommentarer har jag innefattat såväl fortsatt historik om 
Curmans verksamhet, som exemplifiering av idéerna kring minnesvårdens mål och 
mening. Kapitlet avrundas med en blick på den kulturhistoriska utvecklingstanken under 
den curmanska epoken samt en avslutning, där främst de centrala momenten i 
minnesvårdens ideologi, vad gäller värden som nation och kultur, kommenteras. 
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Den tematik jag nu för st inleder med ser jag som två "ideologiska fält" vilka ständigt 
återkommer i det tidiga 1900-talets diskussioner om minnesvården. Dessa fält är 
föreställningen om Det Svenska — vad det är och hur det historiskt har uppkommit — 
respektive Kulturarvet, vilket följer som en naturlig förlängning av föreställningen om 
det svenska. Bägge fälten innefattar större idékomplex och griper även in i varandra. Min 
uppdelning är därför gjord av pedagogiska skäl och är såtillvida konstlad. Någon egentlig 
debatt om det "nationella odlingsarvet" eller "kulturarvet" som beskrivande begrepp 
förekom för övrigt inte bland kulturvårdare under den curmanska epoken; debatterna 
rörde sig här mer om källkritiska frågor. Det bör också förtydligas att mina utläggningar 
till avsikten berör svenska förhållanden, om inget annat uttryckligen sägs. 

Det Svenska 
Under senare delen av 1800- och första delen av 1900-talet extrapolerades och 
sammanställdes ånyo ingredienserna för Det Svenska; vad det var, hur det hade uppstått 
och varför det var så särpräglat. Orsakerna till detta var många. Avgörande var 
övergången från agrarsamhälle till industrisamhälle. Med moderniseringen följde ökade 
krav på demokratisering, medborgaranda och formerandet av en nationell kultur. I den 
processen blev själva grundvalarna för det svenska och svenskheten föremål för 
forskning och spekulation. Med den starka biologisering av kulturvetenskaperna som 
följt efter evolutionismens och rasvetenskapens genombrott, kopplades den nationella 
identiteten inte sällan samman med geopolitik. Svensken, med stort S, skulle definieras 
både i sin biologiska skepnad och i sitt kulturvetenskapliga rum. Etnologen Jonas 
Frykman behandlar i Försvenskningen av Sverige de sociokulturella berättelser om Det 
Svenska som uppstod i samband med kartläggandet av Svensken: 

Nationens biografi krävde en omskrivning av historien där man inriktade sig på folket mer 
än på kungar och styresmän. Varifrån kom egentligen de folkstammar som utgjorde den 
nuvarande befolkningen? Hur hade de vandrat och vilka raser hade de korsat sig med? 
Sökandet efter "själen" hos folket fick forskare att söka ursprung och levnadsöde. Med 
arkeologiska och etnologiska medel ville de rekonstruera folkets utvecklingshistoria på 
samma sätt so m biografin gav uttryck för en själs utveckling. De föregående stadierna var 
alla riktade mot nuet, fick mening i ljuset av vad som senare hände. Genom utgrävningar 
blottlade man de materiella föregångsstadierna och folktroforskningen sågs "som den 
andliga odlingens arkeologi", skrev etnologins förste professor, Nils Edvard Hammarstedt i 
"Uggleupplagan" av Nordisk Familjebok 190 8. Folk-visor och folk-sagor ingick i den folk
tradition som samman med folk-tron återspeglade folk-själen. Samtliga dessa ord kom in i 
det svenska språkbruket mellan 1801 och 1823.5 

Konstruktionen av Det Svenska Folket (med högtidliga versaler) ingår förvisso i en idé
tradition av stereotypisering som, åtminstone, böljade med bröderna Magnus 
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historiekrönikor vid mitten av 1500-talet.6 Den moderna idén om folket som en historiskt 
bestämd kategori hade emellertid sitt ursprung i det tidiga 1800-talets romantik och sena 

upplysning och verkade med full kraft flera decennier in i 1900-talet.7 När den 
curmanska epoken tog vid var den idealiserade svensken, som komprimerats från 
landsdelarnas kulturer och mångfald, färdig att utrustas med en själ, ett språk, en 
karaktär, en historia, en kultur och framförallt ett historiskt öde. 

Nationalromantikens kulturklimat inbjöd av nödvändighet till att fastställa denna 
stereotyp. Här bör också Emigrationsutredningen (1907-1913) och dess ordförande 
Gustav Sundbärgs analyser tillskrivas central vikt i sammanhanget. Sundbärgs bok Det 
svenska folklynnet utkom 1911 och fick en snabb spridning och stor läsekrets — den 
trycktes i tjugo upplagor. Emigrationsutredningens slutbetänkande utkom 1913 och 
fyllde ett uppenbart behov i samtiden av förklaringar och strategier att möta den stadigt 
pågående utvandringen. Det svenska folklynnet var en bearbetad version av utredningens 
bilaga XVI, där en del aforismer om sammanhanget mellan folklynnet och utvandringen 
hade satts på pränt. Boken fick därvidlag en utpräglad och, med dagens ögon sett, 
märklig karaktär av subjektiv analys med anspråk på nationell allmängiltighet. 

Sundbärg slår redan inledningsvis fast de fraser som senare skulle komma att 
upprepas av företrädare för Sveriges kulturminnesvård, inte minst Sigurd Curman: 
"Sveriges rike är det äldsta nu bestående i hela Europa, och det har aldrig, så långt 
historiens vittnesbörd räcker, varit underkastadt främmande folks herravälde, liksom det 
ock genom sin aflägsenhet från det mera centrala Europa har i ovanlig grad hållit sin 
samhällsutveckling fri från främmande tillsatser."8 Här handlade det alltså om nationell 
besittningsrätt som även färgats av rasbiologiska värderingar. Åsikterna tilltalade många 
samhällstänkare under nationalromantikens glansdagar, som vi skall se fortsatte de att 
traderas av minnesvårdens förespråkare under flera decennier framöver. Sundbärg hade 
förvisso även han lånat sitt påstående från den redan etablerade uppfattningen bland 
fornforskarna. 

Sundbärgs bok om folklynnet passade med andra ord väl in i en etablerad 
föreställning, vilket förklarar dess stora spridning. Den föregicks exempelvis av 
statsvetaren Rudolf Kjelléns bok Nationell samling som, betecknande nog, utgavs ett år 

efter unionsupplösningen med Norge, det vill säga 1906.9 Kjellén företrädde som 
politiskt konservativ tänkare en organisk samhälls- och historiesyn. Nationen var mer än 
dess nuvarande befolkning. Såväl de forntida som de framtida generationerna räknades 
med i nationsfördraget, liksom även naturen: "Den geografiska och den historiska 
samhörigheten — gemensamhet i land och gemensamhet i öden — äro de tvenne 
bredaste rötterna till nationens stam. Naturen är fosterlandet i rummet, historien är 

fosterlandet i tiden."10 De historiska förhållandena liksom landets natur och klimat 
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formade den specifika "nationalan dan" eller "folkanden", vilken sågs som 
traditionsbunden och enbart stadd i långsam förändring.11 

Folkandens tillstånd användes därmed som en analysbarometer för uttalanden om, i 
hans mening, dubiösa samtidsföreteelser som en universell modernism och 
kulturnivellerande kosmopolitism. Dessa sistnämnda företeelser — moderniteten och 
kosmopolitismen — i kombination med den kapitalistiska individualismen, betecknade 
Kjellén och den så kallade unghögem (Adrian Molin, Harald Hjärne, med f lera) som 
avgörande för den tillfälliga tidsandan. Både den handelsmässigt betingade 
kosmopolitismen och den kapitalistiskt blinda individualismen skulle stävjas med det 
nationella perspektivet: "Folkanden kämpar ständigt med tvenne fronter: mot 

kosmopolitismen utåt, mot individualismen inåt."12 I det sammanhanget blev Svensken 
och dennes historiska arv centrala faktorer för att upprätthålla en sund och stabil 
samhällsutveckling. Nationen var nämligen inte möjlig förutan det gemensamma 
historiska ödet. 

Retoriken kring den samhällsintegrerande nationalandan var alltså under tidigt 1900-tal 
starkt förknippat med konservativ k ulturideologi. Den politiska traditionen var i detta 
sammanhang stabil sedan Edmund Burkes och Friedrich Carl von Savignys dagar. Folket 
betydde, som Mats Rehnberg påpekar, för dessa något närmast mystiskt vilket band 
samman det samtida folket med dess historiska arv och framtid: 

Folket utgjorde för denna åskådning [den politiskt konservativa] något mystiskt som före
nade både det förgångna och framtiden, närmast utgörande en levande organism, som uppbar 
nationen eller staten. Då företrädarna för d essa riktningar pekade på folkets historiska och 
sociala arv, skulle detta uppfattas som ett försök att betona etnisk särprägel men detta 
moment får merendels stå tillbaka för folket i betydelsen nationen eller staten.13 

Som Rehnberg skriver blev den politiska konservatismens folkbegrepp oftast liktydigt 
med den egna nationens eller statens "vilja". Så var dock inte fallet med minnesvårdarnas 
folkbegrepp. Här användes folk-associationen nästan alltid i den ursprungliga meningen 
— för att betona den kulturella och historiskt betingade särprägeln. Härigenom kom 
kulturminnesvården egentligen inte att befatta sig med folkhemsideologin, men väl med 
det historiskt betingade folk som levde i detta folkhem. Folk-typologiseringen av 
nationen i olika landskap med givna karaktärer och seder, var ett tema som låg i tiden, 
inte minst genom utgivandet av diverse populärvetenskapliga böcker och romaner. Med 
Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa (1906-07) reste generationer av 
skolbarn med berättelsens hjälp genom ett Sverige som bestod av en mängd föreskrivna 
landskap och stereotypa karakteriseringar av regionernas folk. 

Lagerlöfs bok tillhörde genren ungdomsböcker. Redaktören Johan Fredrik Nyström 
kom med sina vitt spridda och lästa sverigebilder att bli en god representant för den 

245 



Fädernesland och framtidsland 

populärvetenskapliga genren. Nyström var själv både redaktör för och medförfattare i 
tvåbandsverket Sveriges rike: Handbok för det svenska folket, som publicerades åren 
1899 och 1902. Han skrev även Handbok för Sveriges geografi, som lämnade trycket år 
1895. I det sistnämnda verket inventerade Nyström tvärsäkert den svenska 
nationalkulturen, landskap för landskap, från söder till norr. Landskapen framställdes 
som historiskt givna och, vad än intressantare är, varje landskap och län ansågs re
presentera specifika folkkaraktärer. "Blekingsbon är rask och liflig som småländningen", 
"Halländingarne äro enkla och sparsamma", "Västerbottens fasta befolkning är ett 

kraftigt och härdat släkte, som utmärker sig för laglydnad, ärlighet, [...]".14 

Idéerna om de landskapsbundna folkkaraktärerna hade forskningsmässigt en äldre 

historia bakåt till Götiska förbundets medlemmar och deras folklivsstudier.15 Stereo
typerna reproducerades även i Nyströms samtid av forn- och hembygdsföreningarnas 
representanter, liksom av folkkära författare som Strindberg och Heidenstam. 

När statsvetaren Kjellén och professorn i statistik, Sundbärg, nyttjade 
folkkaraktärerna som en naturlig grund för sina analyser — eller geopolitik som det kom 
att heta — hade föreställningarna därför blivit en del av den nationella självbilden. 
Nyströms folklynneskaraktärer spreds till en bredare allmänhet genom dels Nordisk 
familjebok, där Nyström deltog i redaktionskommittén, och dels genom Läsebok för 
folkskolan där hans idéer omvandlades till sanningar för uppväxande generationer 
svenskar.16 De landskapsbundna folkkaraktärerna blev efterhand naturliga utgångs
punkter som kategoriseringar för folklivsforskare och kartläggande minnesvårdare. 
Folkdräkterna och det landskapsindelade allmogemåleriet utgör tydliga exempel på detta 
— en till stora delar fabricerad traditionsuppfattning om landskapskulturer som lever 
kvar än i dag.17 

I denna kontext talade den curmanska epokens kulturminnesvårdare om landets 
provinser ur såväl administrativ som kulturell mening. I sakdebatterna och det dagliga 
arbetet på riksantikvariekansliet, aktiverades omedvetet stereotyperna, då ärenden från 
de olika landsdelarna bedömdes. Likaledes speglades också den sammansatta 
sverigebilden genom länsmuseernas kulturhistoriska utställningar. Att Sveriges fysiska 
topografi motsvarades av en kulturell dito var så att säga inskrivet i den svenska 
läroplanen, som från slutet av 1910-talet föreskrev hembygdskunskap som ett 
obligatoriskt ämne.18 Men var gränserna egentligen gick, kunde bli en fråga som blottade 
uppenbara revor i den svenska nationalkulturens ridå. 
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"Det provinsiala " 

Såväl riksantikvarie Curman och som de regionala minnesvårdarna talade under både 
1920- och 1930-talet om minnesvården i provinserna. Uppfattningen om det 
meningsfulla i att dela in det svenska landskapet i natur- och kulturavhängiga provinser 
eller regioner var en fast förankrad idé bland geologer och kulturhistoriker från diverse 
discipliner vid denna tid. Det fanns dock som sagt problem med detta: Var skulle de 
regionala gränserna dras? På vilka grunder skulle de fastställas? 

Indelningen av Sverige i kulturprovinser var en nödvändighet. Den sammansatta 
sverigebilden hade ju genom författare som Strindberg, Heidenstam och Lagerlöf, 
kanoniserats i den allmänna föreställningen och även getts ett vetenskapligt stöd genom 
geografers och kulturhistorikers hänvisningar till regionindelningarna som naturliga 
kulturområden. Den politiskt administrativa indelningen i 24 län var förvisso äldre, men i 
sig inte problematisk, eftersom indelningen var instrumentelit grundad. Anomalierna 
uppstod i samma stund som de regionala indelningarna började betraktas som faktiska — 
naturligt och kulturellt betingade. 

Geologen Sten De Geer delade i en artikel år 1918 in Sverige i åtta 
"hufvudlandsdelar". Syftet var visserligen främst pedagogiskt, men De Geer ansåg ändå 
att avgränsningarna skulle motsvara en "naturlig" indelning: "Dessa landsdelar böra ur 
geomorfologisk, hydrografisk och klimatisk synpunkt likaväl som ur biogeografisk och 
antropogeografisk, utgöra enhetliga områden." De Geer inskärpte även det 
kulturgeografiska perspektivet: "Särskilt avseende bör fästas vid historisk utveckling, 
nuvarande befolkningsfördelning samt produktions-, transport- och handelsgeografisk 
samhörighet."19 Hans förslag kritiserades dock samma år av Helge Nelson, vilken delade 
in landet i tio "kulturgeografiska provinser".20 

Nelsons skiss låg i linje med de ideala kulturprovinser Nils Lithberg vid samma tid 
utrede på uppdrag av FMK. Lithberg föreslog en indelning av Sverige i åtta 
"kulturminnesområden", som främst skulle vara betingade av arkeologiska och 
etnografiska forskningsrön. I FMK:s slutliga betänkande hade man dock utökat dessa 
områden till elva "landsantikvariedistrikt", vilka alltså skulle utgöra basen för den 
fristående landsantikvarieorganisation som avsågs.21 Då Curman senare hänvisade till 
"provinserna" är det högst troligt att han utgick från dessa, medvetet vaga, 
kulturprovinser. Det hade nämligen redan i betänkandet påpekats att gränserna för dessa 
inte var att betrakta som fasta, utan öppna för administrativa ändringar efter behov.22 

Flexibiliteten var bland annat betingad av den osäkra utsikten att kunna finansiera 
organisationen i vaije distrikt. 

Trots den givna vagheten gällande de praktiska indelningarna betvivlade knappast 
ändå någon, allra minst geograferna, att de "naturliga" provinserna verkligen 
existerade.23 Mats Widgren reflekterar i en uppsats att: "Man får nästan intrycket att geo-
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grafema föreställde sig att den slutgiltiga regionindelningen låg och slumrade i själva 
landskapet, att regionerna fanns och det bara var fråg an om att upptäcka dem likt ett 
arkeologiskt fynd."24 Samma inställning kan spåras hos minnes vårdarna och deras 
förhållande till det nationella kulturarvet. Inventerare och forskare skulle inte bara 
registrera och kartlägga, de skulle även avtäcka ett nationellt kulturarv som redan "fanns 

där".25 Liksom skulptören i Aristoteles mening inte skapade statyn ur ett marmorblock 
— eftersom skulpturen redan existerar i blocket som potentialitet — så aktualiserade 
därmed kulturvårdarna "det svenska odlingsarvet" genom att systematiskt inteckna dess 

fysiska kvarlevor i register och ställa ut det i museer för beskådan.26 

Widgren menar dock att geograferna mot slutet av 1960-talet övergav det idealistiska 
regionsbegreppet, till förmån för ett mer pragmatiskt sådant. Det blev själva syftet med 
regionindelningen som avgjorde gränserna, inte föreställningen om en faktiskt 
motsvarighet i natur och kultur.27 En parallell till den senare kulturvården kan även här 
konstateras, inte minst genom den US A-inspirerade "New Archeology" och den 
positivistiskt färgade teori och metodologi, som växt fram inom fornvetenskapen efter 
andra världskriget.28 Under den curmanska epoken var emellertid epiteten "den 
provinsiala kulturvården" och "de provinsiala museerna" inte föremål för kritiska 
synpunkter annat än ur maktaspekten centralt kontra regionalt. Den regionbaserade 
kulturindelningen sågs även i "provinserna" som självklar. 

Brödrafolken 

Så långt sagt kan vi mer begripligt tolka företeelser som exempelvis intresseföreningen 
Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet — där såväl Calla som Sigurd 
Curman var aktiva medlemmar — liksom även Sigurd Curmans helhjärtade engagemang 
för de så kallade baltsvenskarna. 

Ett specialnummer av estlandssvenskarnas organ Kustbon ägnades år 1966 helt åt 

Sigurd Curmans insatser på detta område.29 Här framgick det att intresset för 
baltsvenskarna ursprungligen härrörde från nämnda Riksförening för svenskhetens 
bevarande i utlandet och dess skapare Vilhelm Lundström. Denne hade under 1890-talet 
rest till "Nuckös karga hedar" i nuvarande Estland och där fascinerats av det "bortglömda 
svenskfolket därute". De starka minnesbilderna inspirerade uppenbarligen senare, 
förutom emigrationen, till skapandet av r iksföreningen. Likaledes hade Curman, enligt 
Kustbon, genom en resa kommit att fångas av den estnisk-svenska kulturen: "Sigurd 
Curman kom 1929 av en lycklig slump till Reval och fascinerades av den 'arkitektoniska 
skönheten' hos ruinerna av Estlands enda birgittinerkloster. Denna kärlek gav upphovet 
till Estlandsutskottet [gren av Riksföreningen] i början av 1930-talet och till ett 
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kärleksfullt arbete framförallt för Estlands svenskar men också för de övriga 
nationaliteterna i de baltiska länderna."30 

Estlandsutskottet kombinerades med de lettiska och litauiska föreningarna i 
Stockholm. Till det kom även "Kommittén för kulturellt baltiskt samarbete", vilken fick 
Curman som ordförande och rektorn för Stockholms högskola, Sven Tunberg, som vice. 
Kommittén kunde påverka att hjälpaktionerna inte bara stannade på papperet. Man 
bearbetade politiker på ledande poster, i syfte att gynna kulturell och ekonomisk 
utveckling mellan länderna. Detta resulterade i att svenska staten årligen under 1930-
talet anslog varierande stödbelopp till estlandssvenskt skolväsen. Därtill anslogs även 
pengar från lotterimedelsfonderna samt från de insamlingar estlandsutskottet 
arrangerade. Curman propagerade personligen, främst genom Rotaryklubbarna, för 
anskaffande av arbeten till de estlandssvenskar som invandrade till Sverige. Även 
studentutbytesprogram förekom med stipendiater från Baltikum, vilka exempelvis 
sommaren 1936 erbjöds en specialkurs om svenskt kulturväsende vid Stockholms 

högskola.31 Dessa kurser anknöt till den baltiska kommitténs organ, det "Baltiska 
institutet", som hade bildats vid högskolan år 1931. Genom detta institut hölls kurser i 
allt från arkeologi till "andningsorganens fysiologi". Därigenom kom bland annat många 

estniska forskare att bedriva studier i Sverige under 1930-talet.32 

Karl Asplund sammanfattade i sin minnesteckning Sigurd Curmans insatser för de 
svenska kulturförbindelserna med Baltikum: 

Då Estland blev fritt började en intensiv verksamhet vid det gamla universitetet i Dorpat, nu 
Tartu, och en rad svenska universitetsmän kom som bekant att längre eller kortare tider utöva 
lärarverksamhet här. Den store ivraren fö r kulturförbindelserna med Balticum var Birger 
Nerman som i samarbete med professor Francis Balodis gjorde arkeologiska undersökningar 
och 1923-1925 uppehöll professuren i arkeologi i Dorpat. 1930 ordnades en baltisk arkeo
logkongress i Riga, där Curman i stor utsträck ning förde de utländska gästernas talan. 1932 
firade Dorpatuniversitetet sitt 300-årsminne, då kronprins Gustaf Adolf med Curman vid sin 
sida på ett lysande sätt representerade Sverige. Den lilla svenska folkminoriteten behand
lades rätt väl av den unga staten, särskilt på det kulturella området. 1931 bildades den sven
ska kommittén för baltiskt samarbete med Curman som ordförande, professor Sven Tunberg 
som vice ordförande och bibliotekarien Adolf Schück som sekreterare. Curman besökte 
regelbundet Balticum under 30-talet.33 

Curmans engagemang för Baltikum låg emellertid inte bara på det praktiskt diplomatiska 
planet, utan var ett utslag för hans uppfattning om det andliga kulturbrödraskapet mellan 
de svenska folken, vare sig dessa bodde i hemlandet, i USA, eller i de Baltiska staterna. 

Under och före världskriget invandrade några tusental estlandssvenskar till Sverigéf 
Curman talade år 1944 om "den Estlands svenska stammens öfverflyttande till det gamla 
moderlandet". Inflytandet från det kulturantropologiska språkbruket blev här tydligt: 
"Det befolkningstillskott, som Sverige fått genom den estlands svenska invandringen, kan 
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utan hvarje tvekan sägas vara godt. Stammen är fysiskt frisk och sund och människorna 
äro arbetsamma, anspråkslösa och hederliga. Antalet 'svarta får' har varit 

anmärkningsvärdt litet."35 Den svenska minoriteten i Estland uppskattades vid 30-talet 
motsvara drygt 7 600 personer. Siffran visade sig emellertid vara högre då cirka 8 000 
estlandssvenskar emigrerade till Sverige under krigsåren, samtidigt som cirka 1 300 

fortfarande fanns kvar i hemlandet.36 Estlands svenska föreningar finns än i dag i såväl 
Sverige som Estland. 

Det kan synas förvånande att Curman, i konsekvens av tanken på en Nordisk 
kulturgemenskap, inte sökte ett motsvarande kulturellt samarbete med det finska 
grannfolket. En given orsak var den nationalistiskt härledda språkstriden mellan så 
kallade finlandssvenskar och finnländare, vilken ökade i intensitet från mitten av 
1920-talet. Frågan kom konkret att gälla huruvida svenskspråkig undervisning skulle ges 
i finska skolor och universitet. År 1932 lade exempelvis finska agrarpartiet, efter 
hemställan från Helsingfors finska studentkår, in en motion om att Helsingfors 
universitet helt skulle "förfinskas". Motionen avslogs, vilket resulterade i begränsad 
universitetsstrejk och fortsatta påtryckningar. All svenskspråkig undervisning önskades 
nu förläggas till Åbo akademi och alla svenskspråkiga professorer och lärare skulle 
antingen avskedas eller förflyttas till de svenskspråkiga universiteten.37 

Vid e tt diskussionsinlägg inför Stockholm Rotaryklubb i februari 1934, uttryckte 
Curman följande inför en besökande minister från Finland: "Det ser emellertid ut, som 
det arv, dessa [de svenska förfäderna] lämnat efter sig, icke för närvarande stode så högt i 
kurs hos det unga Finland. Det finns under sådana förhållanden inga anledningar för oss 
att just nu insistera på någon intimare kulturell gemenskap med dem, som inte önskar 
den. Det är då vida naturligare och värdigare att vi med så mycket större kraft och 
intresse vända oss till de länder, där än i denna dag den svenska tiden står som den 
gyllene tiden, och där svensk kulturgemenskap står såsom något eftersträvansvärt, jag 
menar till de baltiska staterna, [...]." Curman kopierade sedan ordagrant detta passus i 
följande årliga tal, exempelvis inför rotary konferensen i Linköping 1936. Vid det 
sedvanliga föredraget för året 1939, med den då av Curman etablerade rubriken "Sverige 
och våra grannar i öster", var ovanstående emellertid struket i manus, nu innefattade 
samarbetet även Finland. Curman talade senare under nyårsnatten på Skansen 1939/1940 
och manade då till stöd för "Finlands sak". Talet sändes i rundradion.38 

Curmans tidigare tveksamhet inför ett kultursammarbete med Finland var sannolikt 
inte bara grundat i de nationalistiska stämningarna, utan även emanerande från 
etablerade kulturantropologiska föreställningar om de svenska och finska 
"folkstammarnarnas" artskillnad. Oscar Montelius hade i ett föredrag år 1897 hävdat att 
den finska folkstammen hade fått sin kultur via invandrande germaner från det forntida 
Sverige. Föredraget som publicerades året därpå i Finsk Tidskrift väckte, naturligt nog, 
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skarpa reaktioner bland finska arkeologer och fornforskare. Montelius skrädde nämligen 
inte orden: 

Hvad särskildt Finland beträffar, hafva vi svenskar haft det ärofulla värfvet att förmedla 
öfverförandet till detta land af den kultur som vi i följd af Sveriges läge och de allmänna his
toriska förhållandena tidigare mottagit. Vi hoppas, att det kunskapens träd, som våra förfäder 
för årtusenden sedan planterat i Finland, måtte bära goda frukter in i sent kommande tider 
och att Finlands folk, de må tala svenskt eller finskt tungomål, äfven i framtiden, lik som hit
tills, måtte inse och erkänna, att det är ett inflytande till godo, som kommit från landet väster 
om Bottniska viken.39 

Efter samtida normalvetenskap handlade det här alltså om germanska "långskallar" som 
med sin kulturellt överlägsna nivå hade invandrat till Finland och levt sida vid sida med 
de "kortskalliga" finsk-ugriska stammarna.40 Visserligen förklarade Montelius att 
germanernas historiskt-kulturella överlägsenhet berodde på kulturgeografiska 
förhållanden och inte en rasmässig överlägsenhet. Men sistnämnda slutsats låg nära och 
kom också att hävdas av Montelius tyska kollega Gustaf Kossinna.41 

I en artikel i Nordisk Tidskrift från 1917 återkommer Montelius till frågan: "Så finna 
vi, att svenskar redan långt före stenålderns slut utbredt sig österut. [—] Vi finna också, 
att en betydande bosättning af svenskar vid den tiden ägt rum i Finland, där de liksom nu 

bodde vid sidan af finska stammar."42 Det var alltså inte nog med att "svenskarna" under 
stenåldern hade förmedlat kulturen till Finland, de hade sedan dess inte heller beblandat 
sig med de finska "stammarna" utan levde "precis som nu" sida vid sida med varandra. 
Med tanke på den närmast institutionellt betingade legitimitet Oscar Montelius besatte i 
kraft av sin berömmelse, kunde hans slutsatser inte negligeras. Ämnet väckte under lång 

tid nationalistiskt färgade debatter bland fornforskare och kulturhistoriker.43 

Kombinationen av dessa kulturantropologiska debatter, samt den upplevt finska 
chauvinismen, var förmodligen utslagsgivande för Curmans preferensval. Det var 
Baltikum i allmänhet och svenskättlingarna i synnerhet som behövde stöd. Sistnämnda 
gäller också för Curmans förhållande till finlandssvenskarna. Dessa var förvisso ett 
självskrivet brödrafolk, men inte i ekonomiskt behov av hjälp, till skillnad mot 
baltsvenskarna. 

Sedan är det en annan sak att Curman som sagt synnerligen aktivt stödde 
finlandshjälpen under kriget. Ställda inför hotet att invaderas av "ryssen" omvärderades 
finländarna kvickt till ett brödrafolk. Detta gällde emellertid en mer universell 

humanism, något som Curman såg som självklart.44 Krigsårens finlandshjälp kan också 
ses ur en annat aspekt. En av den mest framträdande elementen i bilden av Det Svenska 
och nordiskt kulturspecifika, var föreställningen om det i folksjälen nedärvda 
frihetsarvet. Som vi skall se i den följande textanalysen återkom frihetstemat ständigt i 
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samband med hävdandet av minnesvårdens ideologiska betydelse.45 Det nordiska 
frihetsarvet var en kvalitet som hängde samman med föreställningen om svenskheten och 
det nedärvda folklynnet. 

Det svenska folket i dess historiska skepnad 

Det kan förefalla som om uppfattningen om det kvalitativt svenska folket på historisk 
grund, successivt och linjärt växte fram från Götiska förbundets dagar till Curmans 
verksamhetsperiod. Detta vore emellertid en felaktig slutsats. En av det tidiga 1800-talets 
mest framträdande inom fornforskningen, Sven Nilsson, och en av de motsvarande under 
den senare delen av seklet, Hans Hildebrand, närde inte alls några tankar på en sedan 
forntiden homogen folkstam inom det nuvarande landets gränser. Sven Nilsson 
spekulerade om ett invandrande feniciskt folkslag, vilket bland annat förmedlat bronsen 

och smideskunnigheten till de obildade urinnevånarna.46 Med inspiration från tidens 
utvecklingstänkande, representerat genom den engelske fornvetaren John Lubbocks 
socialdarwinistiskt färgade kulturhistoria, var Nilssons syn på "hvilden" och 

stenåldersfolken långt ifrån positiv.47 

Hans Hildebrands försök till en etnografisk kulturhistoria i avhandlingen Svenska 
folket under hednatiden 1866 byggde på rön från en vetenskap i sin linda. Arkeologin var 
vid den tidpunkten inte en akademisk profession. Den arkeologi som bedrevs 
organiserades av hans far Bror Emil Hildebrand på Historiska museet, och kom efterhand 
av Hans Hildebrand själv, samt Oscar Montelius, att utvecklas till en vetenskap som 
speglade sig i idealet av att vara en "fornsakskunskap".48 Hans Hildebrands arkeologiskt 
understödda etnografi var inledningsvis däremot fortfarande till stor del baserad på det 
sedan Antikvitetskollegiets dagar traditionella källmaterialet: de isländska sagatexterna, 
Saxo, Tacitus och så vidare. Detta kombinerades dock även med den då ny modiga 
folkminnesforskningens rön och det arkeologiska fornsaksstudiet, till ett försök att 

åstadkomma mer säkra etnografiska slutsatser.49 

I Hildebrands kulturhistoria framträder ett forntida sceneri byggt på kulturell 
diffusionism, där inte bara uppfinningar och kulturella innovationer sprids utan även 
folkslag rör sig fram och tillbaka över kontinenten, som vågors rörelse mot en strand. 
Hans Hildebrand frammanade i sin avhandling en bild av ett forntida folk på svensk jord, 
vilket var mer splittrat förr än senare: 

Vi märka äfven för hvar provins vissa egendomligheter i folkets lynne och seder; af historien 
finne vi att de nuvarande skilj aktligheterna äro att räkna för små emot h vad fordom var hän
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delsen. Man kan derföre tala om det Svenska folket såsom bestående af en mängd mer och 
mindre skiljaktiga stammar.50 

Splittringen i stamskillnader gällde alltså forntidens dagar, då invandringen och de 

kulturella fluktuationerna hade varit som störst.51 Det nuvarande Sverige bestod 
emellertid av "Germaner": "Vårt land eger såsom den sista länken i den archeologiska 
utvecklingen en jernålder — egentligen tvenne, som sinsemellan äro beslägtade; den 
senaste invandringen i vårt land, den från hvilken vi härstamma, var Germansk."52 

Efter tiden för Hildebrands avhandling kom nygöticismen att göra insteg inom 
arkitektur och konstslöjd. Parallellt med detta växte nationalromantiken vilket gav 
fosterlandsretoriken en ny laddning och innebörd. Den germanske svensken från 
forntiden marscherade i belysning från den nya forskningens skarpare ljus bakåt mot 
istiden och det blev allt mindre sannolikt att han någonsin hade varit utlänning! 

Gränsdragningen mellan de relativiserande förfädersteorierna och den senare 
kulturhomogena tycks ha ägt rum vid 1870 när den tyske vetenskapsmannen och 
politikern Rudolf Virchow förklarade att den danska urbefolkningen, av kraniologiska 
studier att döma, var av samma härstamning som den nuvarande populationen. Tanken 
togs upp av Montelius och tillämpades på det svenska materialet. Efter en trevande 
inledning kombinerades de arkeologiska fynden med antropologi ska rön och 
kraniemätningar av exempelvis Gustaf Retzius. Hypotesen om den kronologiskt obrutna 

folkkulturen tycktes vara bekräftad och Montelius åsikter blev allt mer tvärsäkra.53 Värt 
att notera är dock att de danska arkeologerna Sophus Müller och Johannes Br0ndsted 
förklarade frågan om befolkningskontinuiteten som olöst och kanske till och med 

olösbar.54 

Efter sekelskiftet etablerades en slags normalvetenskap om vad som kännetecknade den 
svenska kulturhistorien.55 Riksantikvarien Bernhard Salin yttrade i ett tal vid Svenska 
museimannaföreningens årsmöte 1916 följande ord om temat: 

Vårt land har, [...], vissa egenheter i kulturhistoriskt afseende, hvilka skiljer det från de stora 
rikena på kontinenten. I stort sedt är det samma befolkningsele ment, som åstadkommit den 
svenska kulturutvecklingen alltifrån den yngre stenåldern intill våra dagar utan n ågra större 
invandringar utifrån. Detta har haft till följd, att medan på andra håll kulturströmmar runnit 
in med sådan häftighet, att de i små hvirflar näs tan dränkt tidigare bildningar, Sverige i stäl
let nåtts af svallvågor, hvilka sakta och med fullkomlig tydlighet afsatt det ena lagret öfver 
det andra. Vi ha på grund häraf ovanligt stora förutsättnin gar att uppnå goda resultat i fråga 
om följandet af vårt lands kulturella utveckling.56 

Salins påpekande var här riktat till yrkeskollegor. Yttrandet var därför formulerat och 
framfört i ett, för samtiden, värderingsfritt tonläge. Det Salin ville påpeka var i första 
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hand att "Sveriges" forntida lämningar var särskilt väl lämpade för vetenskapligt 
kronologiska och periodiska studier. Detta berodde på de svenska kulturstadiernas drag 
av ornamental stilkonservatism — främmande folkslag hade inte här erövrat och 
korrumperat den inhemska kulturens fysiska uttryck. Salins auktoritet i frågan var 
oomstridd. Hans professionella kunskaper inom fornforskningen härrörde främst från 

tidigare arkeologiska studier i Ornamentik.57 

Ett år senare uttalade sig Oscar Montelius i frågan. Resonemanget behandlade även 
här den svenska kulturhistorien i kontrast til l den kontinentala folkvandringstiden samt 
dess inverkan på den skandinaviska halvöns urtida befolkning: 

Äfven i Skandinavien medförde folkvandringarna visserligen förändringar, men af mera 
öfvergående art. Den stora utvandringen gjorde många trakter folkfattiga eller nästan öde för 
en tid. Men här kunde inga slaver tränga in. Småningom fylldes luckorna efter de utvandrade 
med folk af samma blo d som landets öfriga invånare. Därför äro också de skandinaviska 
länderna, ej minst stora trakter på den Skandinaviska halfön, i våra dagar bebodda af folk, 
hvilkas germanska blod är renare än i någon annan del af världen. 58 

Otvetydigt pekade resonemanget här på argument för den nationella 
besittningsrätten, vilken i nationalromantiskt sammanhang var intimt sammanknippad 
med folket och dess historiska rötter. En ny och rasbiologisk biton hade nu även smugit 
sig in. Montelius inskärpte perspektivet ytterligare och flyttade det samtidigt bakåt i en 
snarlik artikel från Nordisk tidskrift 1921: 

Man är såle des berättigad att säga: Våra förfäder hava levat här i Sverige sedan 15,000 år. 
När de kommo hit, var det som nu kallas Sverige obebott. Vi innehava ett land, som vi ej 
tagit från något annat folk. Vi svenskar hava själva "gjort " vårt land, här brutit bygd och 
brutit väg. Det är ovanligt fina åtkomsthandlingar!59 

Det bör noteras att Montelius i båda fallen argumenterade för en bredare publik än den 
inomvetenskapliga. Utläggningarna enligt citaten var ett försvar för idén om den 
historiskt obrutna och homogena folkkulturen. Den självsäkra tonen bör ställas mot 
bakgrund av det logiska problem som följde med hävdandet av den svenska 
enhetskulturen, samtidigt som folkvandringstidens demografiska fluktuationer var väl 
kända bland de professionella fornforskarna. Men hela tematiken bör också sättas in i sitt 

sociala sammanhang, med första världskrigets turbulens i förgrunden.60 

I Montelius båda artiklar var den nationalistiska anspelningen otvetydig. Bruket av 
forntiden som legitimerande faktor för besittningsrätt och folkmobilisering, ekade som 

en reminiscens från stormaktstidens göticistiska drömmar.61 Argumenten var emellertid 
ingalunda avvikande eller unika i den samtida kontexten av nationell patriotism och 
germ ani sm.62 
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Det mobiliserande syftet stod också i fokus för flera av Sigurd Curmans officiella 
uttalanden om den svenska kulturhistoriens unikum och värde. En av de mest tydliga 
formuleringar som en svensk riksantikvarie har presenterat om detta tema, återfinns i 
Curmans självbiografiska artikel i Aftontidningen 1943. Då uttalandet sammanfattar de 
formuleringar han i en mängd sammanhang tidigare hade framfört, är ett par längre citat 
motiverade: 

Vår historia utläses icke enbart ur de handskrifter oc h böcker, som återgiva själva hän
delseförloppet i det stora drama, som ett folks liv och utveckling genom tiderna utgör, den 
strålar också emot oss från den stora scen, där dramat utspelats, den sce n som står kvar mer 
eller mindre orubbad, långt sedan d e agerande personerna för alltid försvunnit från den
samma. Där stå ännu kv ar, mer eller mindre lätt igenkända, många av de attribut och acces-
soarer, som en gång lågo i handlingens brännpunkt, då någon av vår historias 
skickelsedigraste scener utspelades. Denna stora scen är vårt vidsträckta fosterland med alla 
dess många minnesmärken från en svunnen tid, samma scen, där vår egen generation just nu 
håller på att spela sitt korta, men b etydelsefulla intermezzo i vårt folks stora drama, där de 
föregående akterna äro nödvändiga förutsättningar för de följande och där kännedomen om 
och förståelsen av själva den gamla scenen och dess accessoarer är av största betydelse även 
för dem, som skola utforma fortsättningen. 

Efter denna inledning, som till sitt innehåll var typisk för Curman och den 
kulturminnesvård som avlöst den äldre fornforskningen, följde en beskrivning som till 
sin natur mer påminde om det som Sahn och Montelius hade traderat: 

När den svenska odalmannen går ut på sin gård och pekar på gravrösena, som ligga i hans 
hage, kan han med ö vertygelse säga: därborta ligga våra förfäder och vila efter välförättat 
värv. Det är få folk förunnat att med rätta ha denna trygga känsla, där de vandra omkring på 
sina nuvarande tega r. I flertalet av Europas länder ha folkvandringa rnas horder dragit kors 
och tvärs över bygderna, och mångfaldiga folkförskjutningar ägt rum under årtusendenas 
lopp. Det synes blott vara de skandinaviska folken, som med någorlunda visshet kunna säga, 
att deras förfäder togo landet i besittning, så snart detta för c;a 15.000 år sedan börjat befrias 
från inlandsisens fjättrar, och de följde sedan småningom efter norrut så att säga med ryggen 
mot iskanten. Vidsträckta delar av mellersta och norra Sverig es bästa odlingsmarker ha 
t.o.m. först inför denna b efolknings ögon höjt sig över de kringliggande vattnens yta. Och 
sedan har det efter allt att döma varit denna befolkning förunnat att, i jämförelsevis ringa 
grad uppblandad med främmande folkelement, förbliva i okvald besittning av den jord, som 
i jungfrueligt tillstånd av densamma tagits i besittning och på vilken sedan generation efter 
generation i årtusende nedlagt sitt arbete och sin omsorg att göra detta land till vad det blev 
för våra fäder och vad det är för oss. Men för ett sådant folk är det också en förpliktelse att 
göra vad på detsamma ankommer för att hålla känslan för och förståelsen av denna märkliga 
utveckling levande och klar.63 

Citaten är intressanta ur en mängd aspekter. Det ger en samlad bild av den uppfattning 
om kulturarvet som Sigurd Curman utan tvekan ansåg var riktig och därför gjorde till sin 
egen. En annan uppenbar aspekt är att artikeln publicerades år 1943, under andra 
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världskriget. Många hänvisningar var direkta upprepningar av dem Oscar Montelius hade 
formulerat i skuggan av första världskriget. Men den propagandistiska mo
biliseringsaspekten ger endast en delförklaring till den högstämda retoriken. Flera av 
argumenten kan ordagrant spåras bakåt i liknande artiklar och programförklaringar från 
Curman ända till seklets första decennier. Att Curman mer eller mindre kopierade sina 
kollegors programuttalanden, men även under decennier höll fast vid sina egna, anser jag 
visar att berättelsen om det nationella ödesdramat hade en ideologiskt mobiliserande 
funktion. Detta riktades förmodligen även lika mycket inåt, mot och för de 
minnesvårdande aktörerna själva, som ut till en offentlighet. Att den arkeologiska 
forskningen vid tiden för 1940-talet hade lämnat tillräckliga bevis för att relativisera 
bilden av den homogena nationalkulturen, tycks inte ha spelat någon roll i detta 

sammanhang.64 Här handlade det om pietet och vördnad för den inhemska kulturen och 
dess lämningar. Detta var värden som gick utöver de forskningsbaserade 
faktauppgifterna.65 

Ett år efter artikeln i Aftontidningen hade världskriget nått sin slutfas. Curman skrev nu 
sin kanske mest patriotiskt färgade artikel i tidskriften Folk och försvar 1944. 
Huvudrubriken löd kort och koncist "Kulturarvet" och ingressen belyste temat: "Pietet 
och aktivitet smälter samman hos ett kulturfolk: Om samhörigheten mellan vårt kulturarv 
och vårt frihetsarv skriver i följande artikel riksantikvarien Sigurd Curman".66 Han 
inledde med att, i närmast standardiserad ordning, upprepa berättelsen om den svenska 
odalmannen som i arbetet på sina tegar kunde räkna anor i succession bakåt till istiden. 
Land och folk hörde ihop sedan urminnes tider, vilket förpliktade för framtiden. 

För Sigurd Curman, och merparten av samt idens minnesvårdare, var det historiska 
argumentet den starkaste grunden för nationell besittningsrätt. 

Ligger det inte en stor och grundläggande styrka i detta medvetande, att vi äro detta lands 
enda rätta ägare, vilka icke tagit det från något annat folk, utan ha suttit här alltsedan landet 
över huvud taget blev beboeligt för människor, och sedan i årtusenden med svett och möda 
odlat det och brutit bygd, försvar at det och gjort det till vad det blivit för oss. Detta medvet
ande är en grund, lika fast som det svenska urberget, att bygga ett frimodigt nationalmedve-
tande på.67 

Visserligen hade den skandinaviska urbefolkningen tagit emot kulturimpulser utifrån — 
handelsförbindelser och folkvandringar var välkända fakta inom samtidens arkeologiskt 
grundade kulturhistoria — men dessa impulser hade i mötet med det specifikt 
skandinaviska ändå transformerats till en unik kulturform. Kulturminnesmärkena visade 
otvetydiga bevis för detta: "Det kan om dem alla sägas, att de alltifrån förhistoriens 
äldsta tider intill våra dagar vittna om, att vårt folk alltid varit tillgängligt för de 
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inflytelser, som på olika vägar nått vårt land från ledande kulturcentra i de olika 
tidsåldrarna, men också att man här alltid sökt smälta och omforma de främmande 
impulserna på ett sådant sätt, att resultaten i allmänhet fått något, som man har rätt att 
kalla svensk karaktär och stil."68 

Det var konsthistorikern och arkitekten från nationalromantikens dagar som här 
talade till läsaren. "Den historiska realismen" hade under 00-talet utgjort en strategi för 
att återknyta till förment svenska formideal i en internationell kontext. Denna "nordiska 
renässans" inom arkitekturen hade främst lånat formelement från vasaborgarna och den 

gustavianska tidens rokoko.69 Byggnadsspråket skulle i nationalromantisk anda knyta an 
till unikt svenska kulturvärden. Curman tangerar både romantikens folk-filosofi och 
Montesquieus klimatlära när han förklarar att detta "något", detta den svenska karaktären 
i dess kontakt med de utländska kulturimpulserna, hade "omsatts och transponerats till 
den kärvhet och enkelhet, som landets klimat och materialtillgångar samt folkets kynne 
synas ha krävt".70 

Samma tema återkom längre fram i artikeln då Curman, efter att det kyrkliga 
kulturarvet avhandlats, kom fram till den svenska herrgårds- och slottsarkitektur som 
uppstod under 1600- och 1700-talen. Dessa byggnader var naturligtvis också en viktig 
del i det byggnadshistoriska kulturarvet, trots att de hade hämtat sitt arkitektoniska 
stilspråk från de franska slottsanläggningarna. I Sverige hade de ändå blivit svenska: 

Plan och arkitekturschema må vara aldrig så franska, över det hela vilar dock ett omiss
kännligt drag av svenskhet, uttryckt genom förenklade former, strama re hållning oc h frihet 
från vaije tillstymme lse till ornamental överlastning. Det ligger gärna något av kärv mon u
mentalitet över en svensk stormansgård, där man känner något av "den svenska fattigdo
mens" välgörande betydelse.71 

Curman anspelade här på Almqvists omtalade uppsats "Den svenska fattigdomens 
betydelse" från 1838, i vilket det kulturspecifika i svenskheten hade anknutits till just 

fattigdomen och dess moraliska inverkan på folkkynnet.72 Fattigdomen hade visserligen 
förhindrat att någon byggnad som Panteon eller Peterskyrkan hade uppförts i Sverige — 
det materiella armodet kunde ingen förneka.73 Men fattigdomen hade stärkt folket. Den 
hade förmått oss att avstå den falska och överdådiga pråligheten från utlandet och den 
hade framför allt förmått oss att värna vårt sv enska frihetsarv. Curman avrundade sin 
artikel med att påminna om denna "urgamla frihet": 

Även av denna fragmentariska framställning torde dock tydligt framgå den intima sam
hörigheten mellan vårt kulturarv och vårt frihetsarv. Det är vår urgamla frihet, som är den 
omistliga grundvalen för den svenska kultur, vars minnesmärken h är ovan behandlats; det är 
vår genom alla tider bevarade vilja och förmåga att försvara land och rike mot yttre fiender, 
som utgjort förutsättningen för att så mycket därav kunnat bevaras undan förstörelse och det 
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är samma vilja och förmåga, som skall bevara dem åt våra efterkommande såsom den dyr
bara skatt de äro.74 

Artikelns avslutande ord manade läsaren att känna ansvar att rätt förvalta sitt arv från 
forntiden. Det kulturella arvet av materiella fornlämningar pekade på en kontinuitet i en 
tid av traditioners upplösande. Det skulle säkra att den fortsatta moderniseringen av 
landet styrdes i sunda banor och att förflutenheten integrerades i moderniteten: 

Hos ett sunt och harmoniskt folk bör det inte finnas någon motsättning mellan pietet och 
aktivitet. Ett sådant folk vårda r sina minnen och odlar sina framtidsmöjligheter. Det känner 
den historiska traditionen såsom en framtidsförpliktelse. Det ser med samma ljusa ögon på 
fädrens land och barnens land och önskar, att det skall bevara en stark och samtidig prägel av 
fädernesland och framtidsland.75 

"Fädernesland och framtidsland" var ett ideologiskt uttryck som byggde på en specifik 
uppfattning, vilket i dag brukar uttryckas med begreppet kulturarv. 

Kulturarvet 
Begreppet kulturarv har ändrat sin betydelse under det dryga århundrade det har 
existerat. En god definition av vad kulturarv i nutida mening kan sägas vara ger Stefan 
Bohman i Historia, museer och nationalism (1997): 

[KJultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dess a värdesystem avsätter o lika 
kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella 
symbolvärden och utnämns därför till kulturarv för att få särskild omsorg av museer m. fl? 6 

Nyckelorden från definitionen är i detta sammanhang "somliga" och "symbolvärden". 
Somliga kulturuttryck tillmäts större bevarandevärde än andra. Vem som gör detta urval 
och varför urvalet sker varierar från tid till tid. Under 1900-talet har dock den 
framväxande yrkeskåren av antikvarier, museimän och övriga inom fältet minnesvård 
stått för den viktigaste delen av urvalsprocessen. Det har handlat om ett mer eller mindre 
medveten urval, där detta "somligt" utnämnts till delar av kulturarvet genom 
identifikation, erkännande och tillförsäkrad omsorg. Kulturarvet upprätthålls inte bara 
utan skapas därmed till avgörande del i och genom våra bevarandeinstitutioner. 

Den curmanska epokens sparsamma nyttjande av begreppet kulturarv tog dock 
avstamp från en motsatt utgångspunkt än den moderna, konstruktivistiska, ansatsen.77 

Kulturarvet fanns så att säga där ute att upptäcka och illustrera i och genom utställningar, 
dioramor och friluftsmuseer. Genom att kulturarvet betraktades som produkten av ett 
systematiskt upptäckande var också inventeringar och upplysning om dess materiella 
sida, en viktig del i den curmanska epokens kulturminnesvård. Kulturarvet i dess andliga 
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mening betraktades som något av historien givet, långsamt föränderligt och intimt 
förknippat med Folket. Det gällde att sprida en bred och allmängiltig upplysning om 
kulturarvets sammansatta beskaffenhet, allt för att ge moderniteten en hållbar grund att 
bygga framtiden på. 

Ett exempel kan illustrera detta. När Sigurd Curman, Carl Ramseli af Ugglas och 
Johnny Roosval sammanställde utställningen över äldre kyrklig konst i Strängnäs år 
1910, så framstår det idag som uppenbart att de därmed formulerade ett nytt kulturarv för 
många betraktare. Den medeltida kyrkokonst, som de framhöll som estetiskt och 
antikvariskt bevarandevärda objekt, hade ditintills inte ansetts tillhöra den antikvariska 
sfären. Många är de historier om hur Roosval och senare Curman med cykelförsedda 
studenter vid 1900-talets inledning räddade medeltida madonnor, ikoner och krucifix 
från förstörelse på kyrkvindar eller vedgårdar. Genom utställningens massmediala 
uppmärksamhet och tillskrivna status i de minnesvårdande kretsarna, upphöjdes dessa 
objekt till delar av det nationella kulturarvet. Curman och hans kollegor var högst 
medvetna om att utställningens prestige i det offentliga rummet hade skapat nya 
förutsättningar för bevarande. Men denna nyvunna bevarandestatus används u teslutande 
som inkörsporten för upptäckandet av medeltidens kyrko- och kulturhistoria i allmänhet. 
Det medeltida kulturarvet fanns så att säga där fixt och färdigt att iaktta och beskriva. Att 
de själva hade "bäddat för" upptäckten ingick förvisso som medvetet moment i 
upplysningsprojektet, men att de skulle ha aktiv del i att formera det antikvariska 
kulturarvet tycks inte på samma vis ha föresvävat dem. 

Sigurd Curmans bestämning av begreppet kulturarv avgjordes genom det sammanhang i 
vilket det användes. Dels kunde han allmänt, som nedan, syfta på en bredare 
kultursociologisk definition. Dels kunde han, vanligare, använda begreppet i en mer 
begränsad professionell mening; vilket då huvudsakligen anspelade på de fasta 
fornlämningarna och arkiv- eller museisamlingarna. Om den breda definitionen skrev 
han i artikeln från Folk och Försvar 1944: 

iy till vårt kultur arv hör hela vårt samhälles livsformer på de mest skilda områden, vår lag 
och vår rätt, vår tro och vår kunskap, ja, allt det som gör livet värt att leva i ett fritt land. Vårt 
kulturarv, fattat i denna vida bemärkelse, är ett allt för omfattande begrepp för att kunna 
behandlas inom en tidskriftsuppsats snäva gränser.78 

Efter att ha snävat in begreppets bestämningsområde fortsatte han med att beskriva det 
kulturarv "som ligger författaren närmast, nämligen vår rika skatt av bevarade 
kulturminnesmärken, dessa kvardröjande vittnesbörd om svunna generationers arbete 
och konstfärdighet, livsföring och livsvilja, kulturförbindelser och anpassningsförmåga" 

— det ville säga det antikvariskt betingade kulturarvet.79 Det var alltså den vid det laget 
etablerade monumentvårdens kulturarv i nationell mening som här föresvävade 
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Curman.80 I det specifika exemplet avgjordes självskrivet Curmans formuleringar av 
världskriget och behovet av psykologiskt försvar. 

Men den samhälleliga krissituationen ändrade inte Curmans syn på 
kulturminnesvårdens mål och samhällsfunktion. Tvärtom menade han att denna hade en 
än viktigare uppgift att fylla just då. När Skandinaviska Museiförbundet höll möte i 
Stockholm den 22-24 september 1940 hade Danmark och Norge erövrats av Tyskland. 
Situationen var för Sveriges del minst sagt alarmerande. Liksom under det första 
världskriget höll Curman dock fast vid minnesvårdens betydelse för humanitet och 
nationell sammanhållning. I hans hälsningstal kom det ideologiska ställningstagandet 
fram i osedvanligt konkreta ordalag: 

Ingen torde väl i tider som dem, vi nu genom leva, undgå att då och då anfäktas av tvivel 
rörande nyttan och nödvändigheten av det arbete, som representeras av museerna och musei-
folket. Än finner man det olidligt och meningslöst att pyssla med pottor och stenyxor, då 
blomman av landets manbara män ligga vid gränserna med fingret på avtryckaren, beredda 
att giva det yttersta offer en människa kan ge sitt fosterland och sin fädernearvda [sic!] kul
tur; än finner man det hopplöst att överhuvud i museerna samla vittnesbörd om gångna tiders 
kultur, då nutidens synes koncentrera alla sina ansträngningar på att i grunden utplåna allt 
vad mänsklig kultur skapat av materiella och andliga värden. Men då är det tid att ta sig sam
man och ropa: Vik hädan, fre stare! Ty aldrig har det v arit nödvändigare än nu att söka rädda 
över åt framtiden så mycket som möjligt av den kultur och den tradition på vars evighet s
värde och omistlighet vi dock innerst inne tro, så sant som vi känna oss oupplösligt förenade 
med den mångtusenåriga nordiska kultur, som våra förfäder skapat, den kultur som blivit vår 
livsluft, utan vilken vi icke kunna leva.81 

Kulturarvet i bemärkelsen den "mångtusenåriga nordiska kultur" som utgjorde 
fundamentet till Det Svenska, var för Curman inte endast en orsak till hans egen 
verksamhet, utan själva fundamentet för livet självt. Utan kultur blev människan blott ett 
djur och den levande kulturens förutsättning var kulturarvet. Folkets samtida kultur 
innefattade som bekant hela dess historia från hedenhös till nuet. 

I praktiken var Curman emellertid betydligt mer jordnära i sin syn på kulturarvet. Ett 
tidigt exempel är artikeln "Byggnadsminnen i privat ägo" i tidskriften Arkitektur 1908. 
Här hänvisade Curman som minnesvårdande ämbetsman till kulturarvsbegreppet i dess 
snävare antikvariska betydelse: 

Om vi därför anse o ss vilja och böra skydda minnena af vår äldre byggnadskultur — och 
därom torde väl numera icke råda mer än en mening — så måste vi förr eller senare vara 
betänkta på att draga försorg om äfven den här omtalade, betydelsefulla delen af vårt 
gemensamma kulturarf och söka någon antaglig form för dess skyddande.82[Min kursiver
ing.] 

Sammanhanget gällde här det då starkt omdebatterade lagskyddet av privatägda 
byggnader med kulturhistorisk status. Hänvisningen till "vårt gemensamma kulturarv" 
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syftade på den nya form av byggnadsvård som var på väg att bredda minnesvårdens 
gängse intressefält. Med den nya restaureringsdoktrinen kom de traditionella 
arkitektoniska kraven att ställas mot de nyformulerade antikvariska. Tradition och arv 
kontrasterades mot utveckling och teknologiskt framsteg. Värdeprioriteringen var given 
bland minnesvårdarna. Det gamla var stabilt, genuint, autentiskt och äkta, medan det nya 
och moderna var hastigt föränderligt, förknippat med tidsandan och ur alla synvinklar 
spekulativt — även o m det förvisso, i lyckliga fall, kunde besitta förhållandevis höga 
estetiska värden. 

Begreppet kulturarv myntades också i Sverige vid tiden för industrialismens och 
modernismens genombrott. Enligt Svenska Akademiens ordbok var det Viktor Rydberg 
som först nyttjade begreppet år 1887. Han använde sig av uttrycket under en 
föreläsningsserie om den tidiga medeltidens historia, för att kommentera 
romanogallernas förlorade kultur: "Romanogallerna, sedan de en gång blifvit beröfvade 
sitt kulturarf från antiken, synas i själfva verket ohjälp ligare nedsjunkna i barbariet än 
deras germaniske besegrare och mindre i stånd att bryta väg för en nybegynnande 

kultur."83 

Rydberg syftade här på det andliga kulturarvet i det idealistiska folkbegreppets 
mening. När Sigurd Curman begagnade sig av begreppet fanns givetvis denna dimension 
med i definitionen, men hans hänvisning pekade mer bestämt mot det materiella 
kulturarvet — det vill säga kulturarvets uttryck, snarare än den andliga dimensionen i 
detsamma. Skillnaden mellan Rydbergs och Curmans användande av begreppet var dock 
mer en fråga om grad- än en artskillnad. 

Kulturarvet som begrepp syftade alltså under den curmanska epoken på en specifik 
kulturell kvalitet som utmärkte en bestämd grupp människor, med funktionen att 
kvalitativt skilja, eller förena, olika kulturprovinser, både inom och mellan nationer. 
Kulturarvet sågs som en kulturellt evolutionär produkt, vilken i kraft av sin unika 
historiska sammansättning hade präglat och fortsatte att prägla det Folk som uppbar och 
förmedlade det. I denna process hade inte enbart kulturhistoriska faktorer, utan även 
geologiska, klimatologiska och naturbetingade dito, bidragit till det specifika 
kulturarvets unikum. 

Ett par väsentliga slutsatser kan härmed dras. Den curmanska epokens 
kulturarvsdefinition var för det första av självklarhet bunden till en nationalistisk 
kontext.84 Det Svenska var uppfattningen om en från forntiden homogeniserad 
monokultur, vilken kännetecknades av en unik mentalitet och ett unikt kulturskick. 

(Samernas kulturhistoria ingick mer som en exotisk fotnot i den självbilden.85) Dagens 
mångkulturella samhällsform skulle under den curmanska epoken med dess statiska 
nationalitetsbegrepp ha betraktats som en anomali. Föreningar som Svenskhetens 
bevarande i utlandet och Svenska odlingens vänner var därför i den samtida kontexten 
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fullt begripliga, liksom även Sigurd Curmans engagemang för de baltiska 
svenskättlingarnas sak under 1930- och 40-talet. 

För det andra kan det konstateras att den curmanska epokens kulturarvsbegrepp 
upplevdes som tämligen oproblematisk. Uttrycket förekom dock ytterst sparsmakat i 
texterna, vilket i och för sig kan antyda att termen upplevdes som vag, m en också att 
behovet av kulturellt och ideologiskt definierande markörer, inte var aktuellt på samma 
vis då som i dag. Den curmanska epokens kulturarvsbegrepp användes uteslutande med 
hänvisning till kulturminnesvårdens verksamhetsfält. Vagheten bestod däri att 
värdeprioriteringen av verksamheten som sådan inte var entydig, utan kunde variera från 
individ till individ och även mellan de minnesvårdande institutionerna. Häri låg 
kärnpunkten i hela det fornvårdande fältets utredningar och meningsutbyten. Man var så 
att säga fullkomligt överens om terrängens beskaffenhet, det gällde bara att enas om 
kartans gestaltning. 

Det är i ljuset av dessa sistnämnda slutsatser syftningarna till kulturarvet har använts 
i denna avhandling. I den mån begreppet har förekommit hänvisar det till den curmanska 
samtidens kontextuella användning av ordet. Ett annat — och vanligare — uttryck var för 
övrigt "den andliga odlingen", vilket hade en snarlik betydelse. Skillnaden var att 
kulturarvet även i nbegrep det materiella arvet. Dessutom konnoterade det en moralisk 
kontrakts situation. Den andliga odlingen var så att säga en produkt av det materiella 
kulturarvet. Arv syftar på värde. Det var därför det svenska folkets plikt att vårda det 
kulturella arvet från forntiden. Man kan, för att anspela på Sverker Sörlins analys av 
"naturkontraktet", tala om ett "kulturarvskontrakt".86 

Jag skall nedan avrunda med att återknyta till syftningarna på kulturarvet och Det 
Svenska för att ytterligare kommentera hur detta kunde komma till uttryck under 
Curmans tid, efter det är det dags att avsluta med att formulera några analytiska slutsatser 
om den curmanska epokens kulturminnesvård. 

Utvecklingens natur 

Jag har i denna avhandling beskrivit framväxten av en centralstyrd kulturminnesvård där 
riksantikvarien Curman hade en ledande ställning som i mening inspiratör och strateg 
påminde om den betydelse statsminister Per Albin Hansson hade inom den 
socialdemokratiska politiken. Den curmanska epoken i den svenska minnesvårdens 
historia utspelades under en tid då folkhemspolitiken besjälades av tron på att den 
moderna utvecklingen och det kulturella framsteget skulle följa varandra hand i hand. 
Perioden representerar även en av de mörkaste i europeisk historia, i form av ekonomiska 
depressioner och två världskrig med förödande konsekvenser. Den syn på den enhetliga 
svenska kultur och anda som vi sett Curman ge uttryck för, var inte sällan framförd som 
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ett slags värn och besvärjelse mot den grymhet och barbari som härjade i tiden. 
Kulturminnesvård som argument för folklig mobilisering och bildning fick också under 
dessa decennier helt nya betydelser. 

Uppenbart är emellertid att tidens framstegsoptimism och utvecklingstro efterhand 
fick en allvarlig knäck med facit från världskrigens ohyggligheter. Det kulturella 
framsteget som en nödvändig evolutionär produkt, kom efter de båda världskrigen att 
efterträdas av en mer relativistisk hållning. I Curmans arkiv återfinns flera artiklar från 
Svenska Dagbladets kultursidor. Särskilt förekommande är artiklar av filosofen, 
skribenten och rektorn för Brunnsvik folkhögskola Alf Ahlberg. En av dessa bär rubriken 
"Utvecklingsläran som religionssurrogat". Den kulturella utvecklingsläran som en 
darwinistisk naturlag förklarades av Ahlberg nu vara idémässigt föråldrad och död. 
Decennierna kring sekelskiftet hade idén om utvecklingens kulturella lagar däremot varit 
universell och närmast väsensbestämd som en kvalitet i sig. Ahlberg förklarade att 
dogmen hade varit så grundmurad att den till och med i vissa fall hade hämmat den 
humanistiska forskningen: 

Vill man se hur dogmen om utvecklingen kunde verka hämmande på själva vetenskapens 
utveckling, kan knappast något lärorikare exempel tänkas än historien om vad som hände vid 
upptäckten av grottmålningarna i Altamira. De ssa istidsmålningar från 20- eller 30 000 år 
tillbaka är som bekant på intet vis ur konstnärlig synpunkt "sämre " eller mera primitiva än 
den moderna konstens bästa skapelser. De upptäcktes redan 1879 och avbildningarna av dem 
demonstrerades vid en arkeologisk kongress 1880 vari Europas främsta dåtida fornforskare, 
bland dem Oscar Montelius från Sverige och Ingvald Undset, den stora författarinnans far, 
från Norge deltog. Med en mun förklarade dessa auktoriteter, att det hela måste vara skoj 
och humbug. De skandinaviska representanterna frågade, hur man egentligen föreställde sig 
utvecklingen och framåtskridandet i mänskligheten, när man kunde tro något så orimligt 
som att dessa stora konstverk åstadkommits av istidsmänniskor. Inbjudna att på ort och ställe 
med egna ögon övertyga sig om saken svarade de, att de hade viktigare ting att sköta än att 
syssla med uppenbara förfalskni ngar — ungefär samma svar alltså, som den katolska trons 
försvarare uppges ha gett Galilei, när han inbjöd dem att betrakta solfläckarna genom sin 
kikare.87 

Oscar Montelius reaktion på Altamira-målningarnas existens var i ljuset av hans 
typologiska utvecklingslära begriplig, om än inte ur forskningsetisk synpunkt försvarbar. 
För Montelius och generationen kring honom var evolutionen starkt sammankopplad 
med en normativ värdering. Det som var äldre — och därmed mindre utvecklat — 
betraktades per definition också som "lägre", "råare" och mindre fullgånget. 

Sigurd Curmans historieuppfattning var likaså starkt sammankopplad med det socialt 
evolutionära, men hans syn på utvecklingen var i normativt hänseende mer neutral. 
Uttryck som "lägre stående" och "råare" förekommer knappast i Curmans skrifter. 
"Lägre konstnärlig nivå" passade bättre i Curmans mun, och då talade han i allmänhet 
inte om forntiden utan om 1800-talet och dess stiluttryck. Curmans och hans 
generationsfränders åsikt var närmast att utvecklingen fortgick i cykler, med givna 
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nedgångs- och uppgångsperioder.88 Ingen period var emellertid ur kulturell och 
socialhistorisk mening "mindre värd" än en annan. Det nutida och framtida byggde ju på 
det förgångna; fast nedgångsperioderna var förstås inga föredömen. Detta gällde 
exempelvis, återigen, större delen av 1800-talets konsthistoria med dess formaliserade 
klassicism, vilken Curman beskrev enligt följande: 

Allting klädes in i någon gifven antik form, oafsedt om denna passar för ändamålet eller för 
materialet. Och därmed hade man kommit in på den farliga väg, som ledde till den arkitektu
rens svåra försumpning, ur hvilken dess bästa män här i landet nära ett århundrade förgäfves 
sökte lyfta densamma. Det var den slentrianmässiga, oändamålsenliga formgifningen från 
planläggning till detaljbildning samt den oäkta materialbehandlingen, som nästan hela 
århundradet igenom höll vår byggnadskonst nere.89 

Återanknytningen till det antika var här inte problemet, utan problemet låg i det "falska" 
materialvalet och det fastlåsta stiltänkandet. Det äkta fanns representerat i tidigare 
kulturepoker, särskilt de medeltida, och inte minst i naturen samt det nedärvda 
folkkynnet. 

En förtydligande distinktion är här på sin plats. Sveriges konsthistoriska egenart var 
inte liktydigt med det materiella kulturarvet, härtill var utländsk påverkan och inflytande 
alltför påtagligt. När Curman talade om det organiska sambandet mellan forntiden och 
nutiden var det föreställningen om den svenska folkanden i kulturarvet som stod i fokus. 
Tidsperspektivet var då också större än vad gällde resonemangen om Sveriges 
konsthistoria. Men dikotomin mellan inhemskt och främmande var ändå given. Tidens 
självklara utgångspunkt i nationalkulturen byggde på att detta dualistiska perspektiv 
kunde spåras bakåt till den mörkaste forntiden. Svensk konsthistoria var därför en 
syntetisk kombination av det materiella och andliga "odlingsarvet". Med det blir också 
Axel L. Romdahls inledning till Sveriges konsthistoria från 1913 begriplig, trots det till 
synes paradoxala resonemanget: 

Svensk konsthistoria. Därmed kan ej menas historien om en inhemsk svensk konstutveck
ling, ett sammanhängande och organiskt förlopp sådant vi bevittna det i Italien eller Holland. 
Den svenska konsthistorien bjuder ej ens någon af dessa korta men ly sande episoder, som 
inskifvit Spaniens namn i skönhetens häfder. Först i vår egen tid har svensk konst i sin 
nationella egenart stigit fram inför världen för att kräfv a och intaga sitt rum. Och denna nu 
blommande konst är ic ke vuxen på ett gammalt träd, ej framsprungen ur en kulturell tradi
tion. Den har fått sin saft oc h hälsa från vårt lands natur och ursprungsstarka folklynne. Den 
har ingen historia eller rättare endast en helt kort.90 

Romdahls ambivalenta resonemang blottlägger själva drivkraften och fundamentet för 
den curmanska epokens minnesvård, vare sig det handlade om konsthistoria, arkeologi 
eller folklivsforskning. Den springande punkten var det andliga kulturarvet; folklynnet i 
dess historiska framväxt. Stilhistoriskt kunde den inhemska konsthistorien — eller för 
den delen den arkeologibaserade Ornamentiken — sällan uppvisa något helt eget och 
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sjävständigt framvuxet. Sveriges konsthistoria var ändå Sveriges egen, i kraft av det 
andliga kulturarvet på historisk grund. Trots det utländska inflytandet hade så till slut en 
ny och självständig arkitektur trätt fram, vilken kännetecknades av "det allvarsamt och 
måttfullt förnäma". 

Utöver det alltid närvarande "främmande kulturinflytandet" fanns det alltså något 
kvalitativt svenskt vilket, sammanfattningsvis, aldrig konkretiserades närmare än 
exempelvis inflytandet från vasatidens borgar.91 Men denna stil bestod ju i en 
syntetisering av samtida kontinentala stilar vilka hade getts en, främst ekonomiskt 
betingad, reducering av utsmyckning och Ornamentik. Den svenska stilen bestod därmed 
inte av vad den var, utan av vad den inte var. D et svenska uttrycket hade uppstått i 
förenklingen, bortrensandet av det onödigt pråliga, i "en enkel värdighet, ett måttfullt 
bruk af ornamentala former". Orsakerna bakom detta förklarades inte med den 
uppenbara fattigdomen utan med att svensk smak och lynne i kulturaristokratisk anda 
föredrog det enkla och flärdfria.92 

Avslutning 
Det är nu dags att avsluta genom att dra samman vissa analytiska trådar från det som har 
sagts. Följande skall emellertid inte uppfattas som en heltäckande rekapitulering, för det 
hänvisar jag till den engelska sammanfattningen. Snarast är det några bärande aspekter 
på den curmanska epokens kulturminnesvård som jag önskar förtydliga och väcka tankar 
kring. 

Vi har i denna avhandling tagit del av hur en fornminnesvård som utvecklats under 1800-
talet övergår till en breddad kulturminnesvård. Transformeringen handlar inte om en 
hastigt och revolutionär förändring, utan snarare om en reformati v process. Vill man söka 
illustrativa skillnader, utöver det triviala konstaterandet att staten kom att sanktionera ett 
breddat verksamhetsfält för bevarande, kan en analys av centralfigurernas 
historieuppfattning och kultursyn ge fingervisningar. Det har därför i detta kapitel 
diskuterats om bevekelsegrunderna bakom Sigurd Curmans och den centrala fornvårdens 
hållning till den svenska kulturen och dess förmenta arv från forntiden. Det som citerats 
tillhörde därmed en form av offentligt samtal, som syftade till att ge svar på en generell 
fråga vilken besjälade såväl 1800-talets fornforskare som 1900-talets kulturminnes
vårdare: Varifrån härstammade landets nuvarande befolkning och "vår" kultur? 

Det handlade om nationell identitet och kulturuppfattning. Följdfrågorna var lika 
självskrivna, om än sällan explicit framställda: Var "vi" frukten av erövringar från andra 
Folk, eller från en inhemsk utvecklingskedja under årtusenden? Hade Kulturen — i 
civilisatorisk mening — spridits genom difussion från en bestämd ort, likt ringar från en 
kastad sten i vatten, eller fanns det i forntiden flera kulturcentra som hade inspirerats och 
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betingats av varandra? Vilka Folk, eller "urstammar", hade kulturellt stått över andra? De 
svar som gavs varierade mellan individer, men även mellan de tidpunkter de framfördes. 
Framställningar som berört dessa frågor har alltid, av varierande skäl, varit normativt 
färgade och beroende av det sociala sammanhang vari det har ingått. I exemplen från 
riksantikvarierna har, som vi sett, världshändelserna spelat en viktig roll, vid sidan av de, 
i förekommande fall, professionella sammanhangen. 

Jag vill, i syfte att förklara de olika kulturförklaringar vi mött, lansera en hypotes om 
att två former av nationalism speglades i de historiska kulturanalyserna. Båda formerna 
är i olika skepnad aktuella än i dag, men den ena är äldre. Vi börjar därför med denna 
äldsta som jag väljer att benämna "kulturnationalism". Kulturnationalismen bygger på 
föreställningen om en nationalkultur som har utvecklats genom existensen av en 
historiskt betingad monokultur inom ett enhetligt territorium. Denna monokultur kan 
visserligen tillskrivas ett ursprung i flera folkslag — gärna "höga" sådana, som 
exempelvis de skrivkunniga fenicierna — men det väsentliga är att fixera tidpunkten för 
det kulturella enandet. Inget nytt kulturinflytande av dignitet kan därefter tillåtas, då 
analysens trovärdighet i annat fall riskeras att ifrågasättas. 

Den andra formen av nationalism vill jag benämna biologisk nationalism, eller 
enklare: "rasnationalism". Denna form av natio nalism bygger på föreställningen om en 
rasbiologisk särart, ett folkligt blodsband, som enar nationalkulturen. Här spelar det 
närvarande Folkets försänkningar i ett uråldrigt monokulturellt sammanhang mindre roll 
för analysen. Det viktiga för rasnationalisten är i stället att fastställa när Folket fixerades 
i dess befintliga och fysiska form. (Oftast, i det svenska sammanhanget, fastställdes detta 
till århundradena före vikingatiden.) Huruvida ett eller flera forntida folkslag av 
varierande kulturell rang, förhistoriskt har existerat inom de nuvarande nationsgränserna, 
är för rasnationalisten ett mindre problem. Han kan nämligen stärka sin kulturanalys 
genom att påvisa hur det äldre Folket slogs ut av det nya och därmed överlägsna, som 
flyttade in i det geografiska territoriet. 93 

Jag avser inte, med två undantag, att ge mig i kast med att namnge vem och vilka som 
tillhörde den ena eller andra sidan av dessa två "nationalismer". Ofta kan man spåra 
exempel på båda tendenserna hos en och samma individ. Den rasnationalistiska 
tendensen fanns dock tydligt företrädd bland en del svenska arkeologer under 1920- och 
30-talen. Därav kunde deras analyser om den svenska kulturens vagga paradoxalt nog 
hålla en högre källkritisk nivå än de motsvarande under seklets första decennier. Det var 
så att säga tillräckligt för dessa att påvisa en nationell homogenitet från exempelvis 
vendel- eller vikingatid. Rasens kulturella företräden var inte avhängigt ett långt 
kronologiskt förlopp inom ett enhetligt territorium. Min bestämda uppfattning är dock att 
Sigurd Curman besjälades av en kulturnationalistisk folkuppfattning. Hos Curman, 
liksom även Montelius rasbiologiskt färgade analyser, rymde insikten om en homogen 
och uråldrig kultur inom landets gränser, fler värden än de som enbart pekade på en 
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nationell besittningsrätt. Kulturell uråldrighet var i sig ett tecken på Folkets livskraft och 
unikum. (Unicitet är i det antikvariska tänkandet ett värde i sig.) Förekomsten av den 
autentiska kulturen var därför moraliskt förpliktande i kraft av dess ålder, mer än dess 
eventuella rasföreträden. Vi hade från forntiden ärvt centrala egenskaper i vår kultur och 
mentalitet, det var vår plikt att förvalta detta på rätt sätt. För kulturnationalisten spelar det 
därmed logiskt mindre roll om inflyttningar av andra folkslag kan konstateras, 
huvudsaken är att dessa "störningar" inte har varit utslagsgivande, och att kulturens särart 
och kvalitativa element värnas. 

Hur skall då kulturnationalisten rättvisande kunna beskriva och diagnosticera den 
nationella kulturens kvalitéer och särart? Jo, genom att studera de fysiska lämningar som 
den uråldriga kulturen lämnat efter sig. Det var i den materiella rekvisitan från Folkets 
traditionsrika scen som vår särart och identitet stod att finna. Denna i grunden 
kulturhistoriska uppfattning om fornlämningarna innebar, med sin tillhörighet till 
kulturminnesvårdens värderingar, en skillnad mot den mer traditionella 
fornforskningens. 1800-talets fornforskare och kulturuttolkare tenderade beskriva det 
förflutna som en serie idealtypiska tillstånd. När det gällde monument- och 
byggnadsvård kunde enskilda objekt behandlas och betraktas som historiska preparat, 
vilka representerade ett huvudsakligt värde som exempel på det aktuella tidssnittets 
utvecklingsnivå. Det finns också många exempel på att fornlämningarnas antikvariska 
värde mest var avhängigt forskningens behov. Ett forntida objekt ägde så att säga inget 
avgörande egenvärde utöver det materiella eller det vetenskapliga upplysningsvärdet. Det 
kulturella egenvärdet, eller pietetsvärdet, var däremot ett centralt tema för den 
framväxande kulturminnesvården under 1900-talet. 

När FMK lade fram sitt slutbetänkande år 1921, kom kulturminnesmärkenas 
betydelse för "det allmänna" att motiveras i just den upplevelsebaserade pietetskänslan. 
Det var en känsla som ansågs uppstå naturligt hos en människa som insett 
fomföremålens kulturella betydelse: "Att vetskapen om, att ett visst föremål härleder sig 
från en för länge sedan svunnen tidsepok, samtidigt måste framkalla en känsla av pietet 
för föremålet självt och bortsett från det kunskapsinnehåll, av vilket det är bärare, skapa 
en önskan att skydda föremålet, är helt naturligt. Denna pietetskänsla utgör också vid 
sidan av minnesmärkenas vetenskapliga betydelse den bärande grunden för 
minnesvården."94 

Av ovanstående skulle man kunna uttrycka det så att känslan av pietet var det 
mervärde som gjorde att forskningens fornlämningar nu kunde definieras som 
kulturminnen. Svante Beckman skriver i en analyserande artikel om denna 
fomföremålens "helgd", som i kontext av det fysiska kulturarvet ger fornlämningarna 

funktionen av "kollektiva totem".95 Minnesmärkenas vetenskapliga betydelse är relaterat 
till deras kognitiva, dokumentariska, värde. I kulturminnesvårdens värdeuppfattning 
läggs det dock även till en emotiv dimension: pietet eller helgd. När så dagens 
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kulturpolitiker skall hävda den moderna och sekulariserade nationalstatens demokratiska 
sammanhållning, landar man mot sin vilja i det nationella kulturarv av kollektiva totem, 
som den curmanska epoken lade grunden till. Eller med Beckmans ord: "Förheligandet 
av samhällsgemenskapen klarar sig utan Gud, men inte utan totem."96 Det är med andra 
ord ett långt mer djupgående arv vi har från den curmanska epoken, än enbart upp
levelserna vid ett besök i något av våra länsmuseer ger vid handen. 

Det bör här dock inskärpas att jag verkligen inte har sökt att raljera över 
kulturminnesvårdens ideologi under Sigurd Curmans verksamhetsperiod. (Det eventuella 
raljerandet slår i mitt, likväl som Beckmans fall, mot dagens kulturpolitiska retorik.) 
Tvärtom har jag från en inledande förundran över Curmans hängivenhet kommit att 
alltmer respektera den energi och målmedvetenhet som låg bakom hans framgångar. 
Curman var för den statliga fornminnesvården i Sverige rätt man på rätt plats — och i rätt 
tid! Hans styrka, som också kritiserades som en svaghet, var hans kombination av kultur-
och konsthistorisk bildning, vilket gav honom en förmåga att se minnesvården i hela dess 
bredd, utan att fokusera alltför djupt i en specialisering. Han ägde också en förmåga att 
konkretisera sina visioner om minnesvården, arbeta målmedvetet under mycket lång tid 
och övertyga makthavare om det riktiga i att satsa statsmedel på verksamheten. Att han 
under den processen blev beskylld för nepotism, maktfullkomlighet och även 
dilettantism, hör nästan till det självskrivna.97 

För Sigurd Curman själv kom den praktiska kulturminnesvården att ta större delen av 
hans tid i anspråk. I arbetet som byggnadsråd och senare som riksantikvarie hade han 
mer än nog av praktikaliteter att planera och arbeta för. Ideologin fanns där som drivkraft 
hela tiden, men den behövde aldrig prövas eller skrivas ner annat än i tal och artiklar, där 
utgångspunkten regelmässigt var fix och färdig. Curman var ingen kulturfilosof och i den 
meningen heller ingen ideolog, men han kopierade gärna och framgångsrikt 
kulturideologiska uttalanden som andra formulerat. Genom sin framskjutna position i 
minnesvården kom han därför ändå att axla rollen som ideologen och härföraren. Bland 

de yngre kollegorna framstod han närmast som en mytisk person.98 

Curman tillträdde år 1923 ett ämbete som i praktiken inte var mer än ett lärt sällskap 
med ett stort — och bristfälligt organiserat — museum, med en byråkratiskt låst 
Akademi och en föråldrad lagstiftning att bevaka. När Curman gick i pension tjugotre år 
senare hade ett nytt ämbetsverk organiserats, Akademiens storlek tredubblats, 
landsantikvarier och länsmuseer bildats, statliga fonder och ekonomi i egentlig mening 
grundats, ny fornminneslag instiftats och ett fristående Statens historiska museum 
tillkommit. Det mesta av detta skulle förvisso säkert så småningom ha realiserats med 
någon annan än Curman vid rodret. Men lika säkert är att processerna i sådana fall skulle 
ha tagit väsentligt längre tid, och resultaten skulle sannolikt inte heller ha blivit 
desamma.99 Det är nämligen svårt att tänka sig vem som kunde ha konkurrerat med 
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Curmans unika meriter då frågan om ny riksantikvarie var aktuell i böljan av 1920-talet. 
Knappast någon i landet kunde kombinera en genuin ämbetmässig kompetens med en 
bred kulturhistorisk lärdom och — förmodligen det mest betydelsefulla — ett socialt 
nätverk av kontakter som omfattade hela skalan i det minnesvårdande fältet, från 
kungahuset ner till de lokala ombuden i regionerna. När Curman avgick 1946 försvann 
också den enande kraft som medlade mellan fornforskning och kulturpolitik. 
Riksantikvarieämbetet trädde in i en samtid av modernisering och förverkligande av 
folkhemmet, där det minnesvårdande knappast hamnade på första plats i 
prioriteringsordningen. Ämbetsmännen i centralorganisationen och ute i regionerna fick 
svårt at t göra sina röster hörda. Det var då enklare att s luta sig inne i forskningen och 
museisysslandet. Curmans vision att göra det förflutna levande i det moderna samhället 
var däremot inte överspelad. Minnesvården var på väg att integreras med den 
övergripande samhällspolitiken. Det tomrum Curman lämnade fylldes så småningom av 
nya krafter vilka besjälades av samma samhällstillvända anda. 
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Summary 

Fatherland and Land of the Future 
Sigurd Curman and the Establishment of Heritage 

Preservation in Sweden 

Summary 

The aim of the present dissertation is to study the establishment of the official heritage 
preservation efforts in Sweden, which with the onset of the twentieth century came to be 
centred upon the preservations of ancient monuments. Since the early 19th century, these 
efforts were supervised by a government-financed institution, the Royal Swedish Acad
emy of Letters, History and Antiquities (henceforth referred to as "the Academy"), and 
its secretary, the Director of Antiquities. Another institute, the Swedish Museum of His
tory, was also attached to the Academy, and alongside his duties as Secretary of the 
Academy, the Director was also head of the Museum of History. In addition, this post 
was aided by a staff who se size varied over the years, the "council of antiquities". The 
term "central authority" has been applied as the collective designation for the Academy, 
the council of antiquities and the Museum of His tory in this study. "Central authority" 
also indicates its geographic location, as these activities and their administration were all 
placed in the Swedish capital, Stockholm. 

From the above, we can conclude that the Director of Antiquities occupied the key 
position in the organization and design of official preservation efforts in Sweden. He was 
responsible for their execution and also held the highest position in the central authority 
(though decisions on cultural policy were taken by the Ministry of Education and Eccle
siastical Affairs). In 1938, the official civil service department called the Swedish Cen
tral Board of National Antiquities was established, which assumed the preservational 
responsibilities formerly held by the Academy, at the same time as the Museum of His
tory and its personnel continued to be attached to the central authority. The new depart
ment was christened the "Swedish Central Board of National Antiquities and the 
National Historical Museums". In 1942, parliament passed a new law concerning the 
preservation of ancient structures and monuments. Thus from that point onward, the 
organization, legislation and general direction of the preservation of antiquities in Swe-
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den was stabilized, continuing in this form throughout the 20th century, though activities 
gradually broadened and took on new forms throughout the years. 

The main thesis of the present dissertation is that the development from the turn of 
the century and up to the passing of new legislation in 1942 implied a decisive phase for 
government-sponsored heritage preservation. For it was at this time that the established, 
more academically-inclined preservation efforts evolved into a broader, more social-
minded activity. With the onset of the 1920s, a new national organization was estab
lished, which gathered the central and regional actors under one single authority. County 
museums and the so-called "County Custodians of Antiquities" (regional representatives 
of both national and regional heritage activities) were established in the form of semi-
governmental offices. The central authority moved from the ground floor and basement 
levels of the National Museum to new offices in a building complex in Stockholm. With 
this, the preservation of ancient monuments became an independent, officially-sanc
tioned authority in more than just metaphorical terms. 

The present study attempts to analyze this manifold process and paint a broad pic
ture of the growth of cultural preservation in Sweden during the first half of the 20th cen
tury. The author has chosen a particular approach in order to achieve that goal, namely by 
tracing the career of Director of Antiquities Sigurd Curman (1879-1966). Curman func
tions as the fixed narrative point out of which the present author develops his themes and 
arguments on the establishment of cultural preservation in a social and institutional per
spective. 

Shortly after the turn of the century, Sigurd Curman became one of the leading fig
ures in Swedish heritage preservation. He began his professional career in the fields of 
architectural restoration and art history, but also acted as an expert member in official 
inquiries into preservation efforts at an early phase, and it was indeed to prove that he 
would make his mark as a public official and organizer. When the authority in charge of 
architectural planning (Överintendentsämbetet), was reorganized in 1917, Curman was 
made head of the Bureau of Culture History of the new Royal Swedish Board of Public 
Building. In 1923 he was appointed Director of Antiquities, and it was in this role that he 
quickly came to personify government heritage preservation in Sweden. By the time he 
retired in 1946, Curman had in effect participated in the each and every planning and 
decision-making process affecting Sweden's official preservationist efforts. 

In other words, Curman's directorship comprised a period of bureaucratic deeds of 
unusual and significant proportions. When he left his post, a new c ulture preservation 
authority had been established, the size of the Academy had trebled, regional directorates 
of antiquities and county museums had been founded, government funds had been 
secured, new heritage legislation had been passed, and an independent Museum of His
tory had been born. All this could naturally not have been realized through the efforts of 
one single man alone; political support and instigating forces from the central level down 
to the regional ones were key forces. And despite all the renewal, there were also the 
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remaining values of an older, more academically-oriented view of preserv ation for Cur-
man to content with, inherited from his predecessors. Throughout Curman's period in 
office, the two poles of academic research and an outward-directed cultural policy were 
actualized in a variety of way. At the same time, there was also a dualistic conflict of 
interests between the centralized heritage activities and the regional associations intent 
on preserving local culture and monuments. These conflicts of power and interest were 
further complicated by the fact that heritage legislation might involve "outsiders" - at 
times indifferent exploiters who by transgressing various regulations became the object 
of condemnation from the central authority. 

In all this, Sigurd Curman played the role of mediator. Thus the question arises as 
to how Curman acted in order to steer government preservation efforts and their organi
zation in the direction he himself wished it to take? And futhermore, how did he view the 
official task of preservation? Where did he find inspiration and support for his opinions? 
Finally, the present dissertation shall attempt to answer the question of why Curman so 
clearly considered the preservation of antiquities to be a matter of national importance, 
which touched the average citizen in Sweden? 

In order to answer these questions, the present dissertation begins with a compre
hensive background which stretches chronologically from the end of the 18th century to 
the advent of the 20th. This section deals thematically with the demographic, financial, 
infrastructural and social factors in the rise of he ritage efforts. The preservation of cul
tural antiquities as it appeared in the 19th century can be roughly divided between two 
"leading actors". One the one hand, government preservation and research developed 
partly with the Museum of History as its central institution and with the council of antiq
uities and its assistants as actors within the organization. And on the other, layman activ
ities existed which by the end of the century came to represent a sort of i ntermediate 
level. At the outset, ethnographers and folklorists such as Erik Gustaf Geijer, Leonard 
Fredrik Rääf and Arvid Afzelius represented independent research. The majority of these 
men were members of the Gothic Federation (Götiska förbundet) established in 1811. 
The mid-18th century saw interest in cultural history bring regional representatives 
together in cultural preservation societies with their own statutes and, in many cases, 
local museums. From 1870, these would be formally represented by the Swedish Society 
for the Preservation of Antiquities which after a brief, stormy initial phase was integrated 
into official government-sponsored preservation efforts. Throughout this period also runs 
a thread of academically-based antiquities research, which the present author ascribes to 
the regional activities, due to the fact that the study of antiquities did not evolve into an 
academic discipline during the course of the 19th century. Academics who dedicated 
themselves to this task were thus not included in field of government preservation activi
ties, which also led to conflict over who had the right to pursue research and, by exten
sion, who was to determine which version of the past was to be presented as the official 
one. 
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In order to explain these activities concerning the past, we must place the interest 
shown in antiquities in its social context. For obvious reasons, research and speculation 
on the prehistorical era (i.e. the time preceeding the appearance of historical literary 
sources) must concentrate on the physical remains of ancient man. Central to this is the 
perception of time itself, which prior to the 19th century was of ficially determined as 
stemming from the Old Testament. The general explanation was that, taking into consid
eration a few small variants, the earth's age was approximately 6,000 years old. Thus by 
referring to calculations for the time of the Flood, mankind as well as the flora and fauna 
of the planet were no more than 4,000 years old. However, the burgeoning fields of geol
ogy and paleontology gradually eroded these dogmas and evolutionary ideas and theories 
of civilization could gain a foothold. 

The evolutionary theories of the 19th century were of course universal on one level, 
but in combination with research on antiquities, also featured a national aspect. Percep
tions of national cultures and fated ethnic fellowships originate in the worldview of the 
Romantics. J. G. Herder had declared that nations and peoples possessed different, his
torically-determined conditions. These were to be the subject of research on The People, 
its customs and traditions, and its historical genesis. On the heels of th is came percep
tions of geographically determined cultural communities (which by the turn of the cen
tury would metamorphose into racial speculation). In Scandinavia a current known as 
"Scandinavianism" would take form, whose advocates claimed the existence of a cultural 
brotherhood between all the Scandinavian peoples. This ethnic fellowship had its histori
cal foundations in the past, which could also be confirmed through linguistic studies and 
archeological research. 

One impassioned partisan of Scandinavianism was Sigurd Curman's father, Carl. 
Carl Curman was a physician, climatologist and professor in "plastic anatomy" at the 
Academy of Art in Stockholm. As an early member of the Swedish Society for the Pres
ervation of Antiquities, he was not only convinced of the qualities of this Scandinavian 
brotherhood, but also the intimate origins of its culture in the past. As director of a open-
air bath in Lysekil, he ordered two summer villas to be erected in "the ancient Nordic 
style", then very much in fashion among the members of the educated upper-middle 
class. 

By the turn of the century, a popular cultural movement known as "National 
Romanticism" had emerged. With eyes determinedly fixed backwards in time toward the 
"roots" of national culture, its members sought elements which could be ascribed to an 
idealized "Swedishness" out of which the national culture of the future would take form. 
Sigurd Curman's parents revelled in this cultural climate, especially his mother, Calla. 
As a Scandinavian culturist and "Nordist", Calla Curman was a well-known profile 
among Stockholm's upper middle class. She founded the ladies' salon society Nya Iduna 
and argued for more liberal women's fashions. Together with her husband Carl, she also 
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hosted a regular literary salon in the family mansion in Stockholm, which as time passed 
attracted the lion's share of the contemporary cultural elite to its gatherings. 

This was the milieu in which Sigurd Curman spent his childhood and youth. Key to 
understanding his view of cultural preservationism and the specifics of Swedish culture 
is the spirit of National Romanticism to which he was exposed by both his parents at a 
tender age. 

Sigurd Curman was strikingly young when he decided to embark on a career in 
architectural restoration and art history. After initial studies and a two-year tour of 
Europe, he soon gained a reputation as one of th e leading exponents of a new view of 
national architectural preservation. The opinions he expressed in debates and articles 
were elements in a general agenda for the renewal of the preservation of architec ture and 
antiquities in Europe as a whole. The debate began in Sweden with criticism aimed at a 
number of clumsy restoration projects, wherein the restoration of Gripsholm Castle dur
ing the 1890s was the final straw. In 1902, the Academy of Art petitioned the King of 
Sweden to initiate a comprehensive reorganization of preservation efforts in t he country, 
especially insofar as buildings of architectural value were concerned. The petition caused 
a debate on legislative and organizational matters which, by extension, led to extensive 
inquiries and the gradual establishment of the authority for the preservation of antiqui
ties. 

Sigurd Curman quickly became a leading figure in these debates and inquiries. He 
began his career as a functionary at the Board of Archi tectural Planning, where he acted 
as an expert in cultural history and supervisor of the restoration of public buildings, 
chiefly churches. He began lecturing in architectural history at the newly-founded Col
lege of Art in 1910. Two years later, he defended his Ph.D thesis in art history at Uppsala 
University and was immediately appointed to the professor's chair in "Nordic and Com
parative Architectural History and Restoration" at the College of Art. He would now 
supervise the restoration of numerous rural churches and larger building complexes, 
among them the restorations of Vreta (1915-16) and Värnhem (1918-23). However, he 
abandoned his academic chair in 1918, when he became architectural advisor and head 
of the Bureau of Cultural History for the newly-established Royal Swedish Board of 
Public Building. Parallel to this, he participated in an extensive government inquiry into 
"the organization of the preservation of cultural antiquities", which was hel d between 
1913 and 1921 and resulted in the most exhaustive report ever produced on the subject of 
Swedish preservationism (SOU 1922:11-12). When Sigurd Curman was offered the posi
tion of Director of Antiquities in 1923, he accepted it, secure in the knowledge that he 
was the single most well-versed individual in the country on the topic of the organiza
tional problems involved in the task, while at the same time being familiar with all the 
demands and organizational models which had been raised and designed. (He himself 
had submitted the decisive organizational models during the course of the long inquiiy. It 
ought however to be noted that the inquiry failed to lead to an immediate decision in par-
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liament, due to the fact that state finances were hard-pressed by the consequences of the 
First World War.) 

Sigurd Curman's period as director of antiquities lasted twenty-three years, during 
which time he exhibited all his talents as administrator and government official so suc
cessfully that in time he came to personify Swedish heritage efforts. The status of the 
Director of Antiquities had always been strong, but Curman further enhanced it. His pub
lic speeches and published articles often had the character of manifestos and, given the 
authority with which he was invested, became guiding principles for the development of 
the preservation of antiquities in Sweden. 

Upon assuming his new post, the first order of business f or Curman was to refur
bish the Museum of History and its offices on the ground floor of the National Museum. 
He argued successfully for increased funds, both for "internal" (the central authority) and 
"external" (restoration and preservation, regional museums, etc.) heritage efforts. The 
premises of the central authority had long been inadequate for the job and Curman 
immediately began seeking new ones. However, this goal was first achieved at the end of 
the 1930s. The new Museum of History and its offices was formally inaugurated in 1943. 
During this period, a series of reorganizational efforts within the Museum of History, the 
Academy and the council for the preservation of antiquities all took place. 

The Museum of History and its offices were restructured and some activities were 
moved to temporary premises in Stockholm. Simultaneously, Curman created an infor
mal civil service department to deal with the council's activities. He then reinforced the 
secretariet in order to deal with the increasing number of tasks which it faced. The Acad
emy was restructed in 1933 as a broader institute for the humanities featuring two 
"classes" - an historical-antiquarian and a philosophical-philological. The former was 
analoguous to the previous organization and it was there that meetings took place and 
decisions were made about heritage activities in Sweden. Policy-making was however 
gradually shifted from the Academy to the informal department Curman had established. 
The ultimate goal, according to the stranded report from 1921, was to create an official 
department for the preservation of Sweden's antiquities. In 1938 a new reorganizati on 
was undertaken which led to the Academy's decision-making status within the field of 
cultural preservation being minimized, and state-sponsored preservation activities were 
for the first time granted finances which allowed for the hiring of a permanent staff as 
well as providing subventions for heritage efforts outside the purview of the central 
authority. Four years later, a new law of antiquities and architectural monuments was 
passed by parliament. With that, the new Department of Antiquities was granted the judi
cial status necessary for effectively working as a modern civil service department dedi
cated to the preservation of Swedish cultural monuments. 

The inquiry which brought about this reorganization and legislation in 1938 and 
1942, respectively, had been conducted between 1930 and 1932 and 1936 and 1939. The 
"experts on the preservation of antiquities" also conducted an inquiry into a third matter 
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which dealt with external preservation, namely the organization of the regional county 
museums and regional antiquarians who would function as the extended arm of the cen
tral authority in the "provinces", while at the same time supervising heritage activities in 
their respective counties. However, this countrywide organization was excluded from the 
govenerment's proposition and its formal sanction would not be granted until 1955. 

During Curman's time as Director of Antiquities, an informal organization of 
county antiquarians was however established who (with a few exceptions) also acted as 
the curators of the county museums which were constructed. All this was financed by a 
newly-created fund which drew on unclaimed winnings from the state-run lottery. Gener
ally speaking, one can say that Sigurd Curman was the initiator and decisive party in the 
concrete formulation of both the fund and the remainder of the fundamental proposals 
made by the tripartite inquiry of the 1930s. At the same time, the corps of museum 
employees grew, both numerically and in professional competence, and its official orga
nization, the Association of Swedish Museum Curators, began to distinguish itself as a 
force to be reckoned with in the heritage field after a reorganization in 1931. With the 
growth in museum activities and a parallel increase in regional efforts (voluntary organi
zations dedicated to the preservation of local nature and culture), the central authority 
changed its profile from its traditional supervision and research role to more external and 
socially-conscious activities. 

One aspect of this more outward role was the ambition of conducting a total inven
tory of the country's antiquities and caring for the sites of ancient remains. These ambi
tions are best characterized as an element in the charting and definition of t he cultural 
landscape of Sweden. The very same year that the official Department of Antiquities was 
founded, parliament declared that ancient remains were to be featured on the new eco
nomic map of the country. This began with what can be called a "countrywide inven
tory", which toget her with the inventory of settlements and a systematic inventory of 
Sweden's churches, transformed the image of the Swedish cultural landscape. The latter 
was the result of the private initiative of Curman and his colleague Johnny Roosval in 
1912, and "The Churches of Sweden", as that project was entitled, was unique in its sys
tematic scope, with a volume dedicated to each and every church in the resulting series of 
books published. The inventory of Swedish churches, along with the more general stock
taking of the countryside, continues today. Curman dedicated much time to editing the 
"Churches" series after his retirement, while also working as a consultant to regional her
itage activities. 

Upon "retirement", Curman immediately accepted a post as an early form of lan-
scape architect for the Swedish Water Power Board, where his task was more architec
tural than preservational. He was given the responsibility of supervising the design of 
stone and soil ramparts and embankments in connection with the comprehensive dam 
constructions in Norrland. Still and all, the decisive factor in his receiving this unusual 
position concerned heritage. As the country was modernized, the new power-generating 
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stations became part of the general national welfare project which came to be known 
internationally as Sweden's "middle way". Water regulation might pose a new threat to 
the landscape of the river valleys. Through the sharper protection offered by the new law 
on antiquities, the Department of Antiquities was drafted to conduct analyses of the con
sequences of this construction work. The result was that comprehensive archeological 
digs and multi-disciplinary inventories were conducted at the end of the 1940s and 
throughout the 1950s. 

Initially, Curman enjoyed his role as "landscape surgeon", but as time passed 
became increasingly critical of the exploitations. What worried him was not so much the 
threat to ancient remains as the threat to the natural landscape and regional culture itself. 
For Sigurd Curman, the preservation of antiquities was much more than the museum-
related matters of collecting and doing research. He was animated by the conviction that 
there existed a specific and qualitative Swedish culture which had been formed by thou
sands of years of development. It was the knowledge and feeling for this that comprised 
the foundation for heritage activities, and it was this he wished to disseminate to a 
broader audience by creating county antiquarians attached to the county museums, a 
reformed exhibition pedagogy, and architectural preservation informed by cultural his
tory. 

Sigurd Curman was a partisan of "cultural environmentalism" long before the term 
was coined to describe official heritage work during the 1980s. The reform of museum 
practice, as well as the inventory and protection of landscapes featuring ancient remains 
for which he was responsible, led to criticism from both his own staff at the central 
authority and academic researchers. They protested that government funds ought to be 
invested in research and the treating of archeological finds. However, as a cultural histo
rian, Curman had never been particularly fond of the obsession with objects characteris
tic of academic research. The majority of the conflicts which emerged during his 
directorship emanated from the stipulation for the government's "right of first refusal" 
and the Museum of History's right to claim ownership of certain artefacts. Aside from 
several restoration conflicts, local and regional protests had had almost exclusively con
cerned this state monopoly over ancient finds. Curman wished to replace this fixation on 
artefacts with heritage work whereby the collective inventory of the nation's material rel
ics would provide the basis for a deeper feeling of participation in a cultural context, an 
identification which would be based on the conviction of a shared national monoculture 
and the belief in the inherited cultural characteristics of "The People". He wished to 
move from a cognitive view of antiquities to an emotive and value-charged perception of 
Sweden's material cultural heritage. 

In the long run, the "mission" of Sigurd Curman and the cultural preservationists 
was successfully completed, despite temporary opposition and setbacks. Naturally, he 
was not alone in his efforts; many adherents could be found both within the country and 
without. Today, museums are more widespread than ever and the "heritage industry" is 
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constantly taking on new forms. Emotive, directly-experienced heritage work has devel
oped along paths even Sigurd Curman would p robably have been reluctant to follow. 
Curman's preservationist activities featured many elements of Romanticism, but never of 
falsified manipulation. Before he passed away in 1966, he could look back on an expan
sive era in the field of Swedish heritage work, where research and the protection of par
ticular monuments metamorphosed into centrally-organized activities guiding a 
countrywide organization. In all this, he had been a key figure, but he had "stood on the 
shoulders" of an agrarian society's tranformation into a modern, industrialized democ
racy, wherein the history of its citizens overtook the history of its kings and warriors. 

Translated by Stephen Fruitman 

279 



Fädernesland och framtidsland 

280 



Förkortningar 

ATA 
FMK 
KMS 
KTH 
K.V.H.A.A. 
RA 
RAÄ 
Sfh 
ÖIÄ 

Förkortningar 

Antikvarisk-topografiska arkivet 
Fornminnesvårdskommittén (1913-1921) 
Kulturminnesvårdssakkunniga (1930-1932 samt 1936-1939) 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Kungliga Vitterhets- Historie- ochAntikvitetsakademien 
Riksarkivet 
Riksantikvarieämbetet 
Samfundet för hembygdsvård 
Sakkunniga för omorganisation och lönereglering av Överinten-
dentsämbetet (1913-1915) 
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Noter till kapitel 1 

Notförteckning 

Noter till kapitel 1 
1. Vitterhetsakademien grundades egentligen 

av drottning Lovisa Ulrika redan år 1753 
men var då mest att betrakta som ett lärt 
kotteri, vars ansvarsområde senare togs över 
av Svenska akademien. Först med Gustav 
ni:s nya instiftande år 1786 kom stadgarna 
för Vitterhetsakademien att skrivas så att 
"antikvitetsstudier" och vissa moment i den 
kommande minnesvården kunde skönjas. Se 
Henrik Schiick, "Riksantikvarieämbetet 
genom 300 år", Förmännen 1931, s. 3-23. 

2. Vad gäller kulturminnesvårdens övergång till 
kulturmiljövård, så sanktionerades termen 
offentligt först genom inskrivning i 1988 års 
kulturminneslag. Denna lag sammanförde 
Plan- och bygglagen med fomminneslagen i 
syfte att ge ett samlat uttryck för den nya 
kulturmiljövården. Miljövårdens startskott 
brukar symboliskt knytas till Rachel Carsons 
bok Tyst vår som publicerades på svenska 
1963. Det var således först under 1960-talet 
som ordet "miljöproblem" började 
förekomma i svensk debatt. I kombination 
med det sena 60-talets sociala engagemang, 
med starka vänsteranknytningar, kom 
vurmandet för livsmiljöer i form av både 
kultur- och naturlandskap att lägga grunden 
för dagens kulturmiljövårdsprogram. Se 
Sverker Sörlin & Anders Öckerman, Jorden 
en ö (Stockholm, 1998) s. 111; Victor 
Edman, En svensk restaureringstradition: 
Tre arkitekter gestaltar 1900-talets 
historiesyn (Stockholm, 1999) s. 144. 

3. Om "positivismens fader"Aguste Comte och 
hans civilisationsteori, se exempelvis Tore 
Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och 
vetenskap under tusen år, del II (Stockholm, 
2000) s. 135. Om darwinism och 
utvecklingslära bland svenska antropologer, 
se Ulf Danielsson, "Darwinismens 
inträngande i Sverige", Lychnos 1964 , s. 282. 

4. Citat från Sigurd Erixon, professor i 
folklivsforskning vid Nordiska museet, ur 
Sigurd Erixon, "Statens medverkan i den 
yngre kulturminnesvården", Tidskrift för 
hembygdsvård 1937:3, s. 199. Se äv. Sigurd 
Curmans uttalande om saken i 
"Riksantikvariens årsberättelse för år 1924", 
Fornvännen 1924, s. II. 

5. Gunnar Eriksson, "Att inte skilja på sak och 
person: Ett utkast till ett utkast till en 
biografisk metod", Liv och text, Idéhistoriska 
skrifter nr 1. (Umeå, 1985) s. 6. 

6. Exempel på uppfattningen om det nordiskt 
forntida som överlägset det kontinentala, kan 
spåras hos samtliga arkeologer i Sverige vid 
tiden för det föregående sekelskiftet. År 1917 
skrev Oscar Montelius om de germanska 
(skandinaviskt/"svenska") fornföremålens 
pregnans: "De under den yngre stenåldern, 
särskildt under det 3:e förkristna årtusendet, 
här förfärdigade arbeten, som sålunda visat 
sig vara gjorda af germaner, utmärka sig 
genom ett öfverraskande herravälde öfver 
materialet, genom ett särdeles fint utförande 
och genom vackra smakfulla former, hvilket 
allt förlänar åt de germanska 
konstslöjdalstren från denna tid en 
obestridlig öfverlägsenhet öfver de samtida i 
alla öfvriga delar af Europa." Ur Oscar 
Montelius, "Germanernas hem", Nordisk 
Tidskrift 1 917, s. 402. 

7. Vad beträffar de tidiga 
fornminnesföreningarna skriver Kerstin 
Arcadius: "Variationerna var ändå inte större 
än att männen i de tidiga styrelserna kan 
sammanfattas i tre dominerande 
yrkesgrupper: präster, läroverkslärare (rektor, 
lektor, adjunkt) och ämbets- och tjänstemän 
(landshövding), landskamrer, borgmästare, 
vice häradshövding). Det var framförallt män 
ur bildnings och tjänstemannaborgarskapet, 
som engagerade sig i 
fornminnesföreningarna." (Kerstin Arcadius, 
Museum på svenska: Länsmuseerna och 
kulturhistorien (Stockholm, 1997) s. 43.) 
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Vad gäller den hembygdsrörelse som växte 
fram efter unionsupplösningen 1905 så tycks 
emellertid intresset för det förflutna och det 
regionala ha vunnit mark bland bredare 
folklager. Bosse Sundin intygar exempelvis 
att hembygdsrörelsens "viktigaste anhängare 
i Jämtland fanns bland dem som skolats 
inom godtemplar- respektive den s.k. 
ungdomsrörelsen". Se Bosse Sundin, 
"Upptäckten av hembygden: Om 
konstruktionen av regional identitet", i De n 
regionala särarten, red. Barbro Blomberg & 
Sven-Olof Lindqvist (Lund, 1 994) s. 22. 

8. För en kommentar om folkhemsprojektets 
dubbeltydighet mellan modernism och 
traditionalism, se Otto Fagerstedt & Sverker 
Sörlin, Framtidsvittnet: Ludvig Nordström 
och drömmen om Sverige (Stockholm, 1987) 
s. 89f. 

9. Se Tiotusen år i Sverige, red Sverker 
Jansson, Erik B. Lundberg och Maj 
Odelberg, Museiarkeologi nr 3 (S tockholm, 
1989) s. 68ff.; Carl-Axel Moberg, "Den 
nyttiga fornforskningen: En skiss till en 
åskådnings historia och karakteristik", 
Lychnos 1984, s. 138. 

10. Professorn i folklivsforskning vid Nordiska 
museet, Sigurd Erixon, skrev i en 
ämneshistorisk artikel om modernitetens 
betydelse för den egna verksamheten: 
"Omkring 1930 anordnades 
stockholmsutställningen, som betydde 
funktionalismens genombrott. Detta innebar 
visserligen ingen motgång för den museala 
utvecklingen men utgjorde inledningen till 
att intresset i många kretsar började slappna 
för äldre folkliga kulturföreteelser, från vilka 
det moderna skapandet ansågs böra frigöras. 
Den motvind som härigenom skapades har 
hembygdsrörelsen utstått utan men, djupare 
sett. I själva verket har den inneburit en sund 
reaktion. Det är folkbildningsarbetet, 
kulturforskningen och den kulturella 
omvårdnaden och icke en romantiskt 
influerad estetik som lämpar sig till grundval 
för en rörelse som denna." Ur Sigurd Erixon, 
"Folklivsforskningen och 
hembygdsrörelsen", i Svensk bygd och 
folkkultur i samling forskning och vård, I-III, 
red. Sigurd Erixon & Åke Campbell, 
(Stockholm, 1946) del I, s. 33. 

11. Stencil av talet återfinns på ATA, SCA, 
vol 394. 

12. Carl-Axel Moberg, "Den nyttiga 
fornforskningen", s. 148 Mobergs skiss var 
tudelad i en del som härrörde från 1947 och 
en avslutande retrospektiv del som härrörde 

från det tidiga 1980-talet. Citatet härstammar 
från den del av artikeln som skrevs 1947. 
Mobergs uttalande var uppenbart en 
reflektion, och ett visst medhåll, till den 
diskussionsinledning ordföranden i Svenska 
museimannaföreningen, Carl Hernmarck året 
innan (1946) skrev för Svenska museer. 
Hernmarck ondgjorde sig där över den 
"rådande utvecklingen" som gjorde att 
popularisering och effektsökeri tenderade att 
gå före föremålen och forskningen. Han 
menade att museerna borde förändras 
långsamt och organiskt, i stället för radikalt 
och propagandistiskt. 

13. Sverker Jansson, "Sigurd Curman 
riksantikvarie", Kulturmiljövård 1991:4, s. 7. 

14. Evert Baudou, Gustaf Hallström —arkeolog i 
världskrigens epok (Stockholm, 1997) 
s. 294. 

15. Om Bourdieus fältteori, se Donald Broady, 
Sociologi och epistemologi: Om Pierre 
Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (Stockholm, 1990) s. 270-298. 

16. Trond Berg Eriksen, Tidens historia (1999) 
sv. övers. (Stockholm, 2000) s. 228 

17. Curman förklarade sin uppfattning i en 
artikel: "Historieläroböckernas starka 
betoning av periodindelningen: hednatid, 
medeltid, nyare tid, där de olika perioderna 
ofta studeras under olika läsår i skolan, har 
säkerligen också bidragit till den hos oss 
ganska vanliga uppfattningen av svensk 
historia såsom ett drama i tre akter med 
mycket bestämda ridåfall mellan akterna 
samt fullständig kulissförändring och 
omkostymering för de agerande; i första 
akten jägare och vikingar, i andra akten 
präster och riddare samt först i tredje akten 
kungar och vanliga medborgare. Denna 
starka uppdelning hindrar de flesta från att 
riktigt förstå det oavbrutet fortlöpande epos, 
som vårt folks utveckling genom årtusendena 
dock närmast varit, utan språng och utan 
skarpa strofindelningar, där helt visst både 
barbari och mörker förekomma, men 
fördelade på alla tider, icke minst vår egen, 
men där också framåtskridandets facklor och 
ett sunt människosläktes goda vilja och 
sällsport sega energi hava varit ledande och 
bärande makter under alla perioder, icke 
minst under de s.k. förhistoriska." Ur Sigurd 
Curman " 'Hednatidens barbari' och 
'medeltidens mörker' i Svenska Dagbladet 
31/12 1931. Även i Sigurd Curman, "Vita 
fläckar på Sveriges karta", Ymer 1936, 
s. 234. 
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18. Marshall Berman, Allt som är fast 
förflyktigas: Modernism och modernitet 
(1982) sv. övers. (Lund, 1 995) s. 14. Det bör 
förtydligas att Berman inledningsvis menar 
sig utgå från begreppsparet modernisering 
och modernism. Den "dialektik" han menar 
verka mellan dessa poler, utgör den 
analytiska kärnan i hans studie: 
moderniteten. Berman indelar vidare 
modernitetens historia i tre faser. Den första 
börjar vid renässansen och slutar vid tiden 
för franska revolutionen, den andra sträcker 
sig fram till sekelskiftet 1900, vilket innebär 
att 1900-talet motsvarar modernitetens tredje 
fas. Jag har emellertid för min studie inte 
funnit denna indelning särskilt fruktbar, 
varför den inte heller har tillämpats. 

19. Jag understryker att det är inslag av 
"upplevelseideologi" jag talar om. Som 
Lowenthal skriver: "heritage i not an inquiry 
into the past but a celebration of it, not an 
effort to know what actually happened but a 
profession of faith in a past tailored to 
present day purposes." (Ur David Lowenthal, 
The Heritage Crusade and the Spoils of 
History (1996) paperback (Cambridge, 1998) 
s. X.) Med hänvisning till citatet kan inte 
denna "postmoderna" ambition jämställas 
med den betydligt mer källkritiska syn på 
verksamheten kulturminnesvårdarna hade. 

20. Ludwik Flecks kända verk om 
tankekollektivsteorin är översatt till svenska: 
Uppkomsten och utvecklingen av ett 
vetenskapligt faktum (1935), sv. övers. 
(Stockholm/Stehag, 1997). "Tankekollektiv" 
definieras av Fleck som en "gemenskap av 
människor, som utbyter idéer och tankar och 
står i tankemässig växelverkan med 
varandra" (s. 48). Tankekollektivet kan vara 
lokalt och avgränsat, eller omfatta 
exempelvis en hel nation. En viktig 
distinktion hos Fleck är vidare det att 
tankekollektiven består av en "esoterisk" 
kärna och en omgivande "exoterisk" krets. 
Den esoteriska kärnan besitter makten att 
formulera de specifika tanke stilar som 
utmärker tankekollektivet. Tankestilen är "en 
riktad varseblivning med en motsvarande 
tankemässig och saklig bearbetning av det 
varseblivna" (s. 100). Eftersom jag inte 
fortsättningsvis tillämpar Flecks teorier i 
denna avhandling, avstår jag här från att 
problematisera dessa utsagor. Den 
intresserade kan exempelvis se David 
Östlund, "Ett manifest för processtolkande 
idéhistoria", Lychnos 1998, s. 2Iff. 

21. Den förre arkivchefen Krister Malmström 
ordnade det vid mitten av 1980-talet och 
upprättade en arkivförteckning. Han skriver 
inledningsvis: "Sigurd Curmans arkiv hör till 
de mest fullständiga personarkiv som 
bevarats från en framstående ämbetsman 
under nittonhundratalet. [—] Den medvetna 
arkivbildningen synes Curman ha påbörjat 
redan omkring 1910 med löpande serier av 
inkomna handlingar, koncept, räkenskaper 
m.m." Tyvärr existerar, enligt min 
kännedom, inte någon sammanhängande 
dagbok från Sigurd Curman. Han hade dock 
ambitioner att föra en sådan, vilket framgår 
av lösa (och redigerade) daganteckningar i 
hans arkiv, vol. 1. Resedagböcker fördes 
emellertid i vissa fall, exempelvis vid 
överlämnandet av Sverigeminnet i USA 
1938. Se ATA, SCA,vol. 40. 

22. Såväl Schücks som Gödels historieverk 
härstammade från året 1930, vilket inte är en 
slump. Då firades riksantikvarieämbetets 
300-årsjubileum och historieskrivningen var 
beställd. Shiicks åttonde band slutar vid 
inledningen till Bror Emil Hildebrands 
riksantikvarieperiod, varför hans verk inte 
har refererats i denna avhandling. 

23. Enligt Norstedts Plus-ordbok 1997, s. 1331. 

Noter till kapitel 2 
1. Lena Landgren skriver om skillnaden mellan 

renässansens syn på antikviteter och den 
tidigt medeltida antikvitetshandeln: 
"Renässansens syn på antikens arkitektur och 
konst skilde sig markant från medeltidens. 
Från att ha varit omhuldade på grund av sitt 
värdefulla material eller sin användbarhet, 
kom kvarlevorna nu att uppfattas som 
betydelsefulla för att de var antika. Man 
böljade också intressera sig för dem ur ett 
historiskt perspektiv genom att 
uppmärksamma den information de ansågs 
kunna ge om det forntida samhället." Lena 
Landgren & Ida Östenberg, Monument och 
manuskript: Antikvetenskapens historia till 
1800-talets mitt (Lund, 1996) s. 57. 

2. Akademiens penningbrist ledde exempelvis 
till att det år 1866 beslutades att på Kungl. 
Myntet låta nedsmälta ett parti "odugliga 
medeltidsmynt, som uttagits för sådant 
ändamål för att inlösa diverse gotländska 
fynd, vilka under samlingarnas ordnande 
blivit ur inlösta fynd utgallrade och för detta 
ändamål avlagde". (Ur: M aj Odelberg, Med 
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portfölj och ritstift: Olof Hermelin en 6. 
fornforskningens tjänare (Stockholm, 1993) 
s. 15 .) Tillvägagångssättet att smälta ned, 7. 
eller sälja, mynt var vid det laget etablerat 
inom Akademien. Orsaken var främst de 
begränsade anslagen för fyndinlösen (d.v.s. 
inköp av till staten hembjudna fornfynd). 8. 
Akademien hade år 1842 för första gången 
lyckats erhålla ett anslag — ettusen riksdaler 
— för fyndlösen. Detta förslog dock inte 
längre än till inköp av de mest attraktiva 
jordfynden. B. E. Hildebrands skötebarn var 
dock numismatiken, varvid han ständigt — 
med en ökad systematik från 1830-talets slut 
— försökte utöka statens myntkabinett. Vid 
en privat utlandsresa år 1839 medförde 
därför Hildebrand en samling dubletter ur 
myntkabinettet, vilka han bytte bort mot mer 
begärliga myntexemplar samt behövliga 
böcker. Dylik hantering väckte ingen anstöt 
utan ansågs snarare som berömvärd 
initiativförmåga. Tanken att samtliga 
fornsaker i samlingarna är individuella 
unikum som skall bevaras för evärderliga 
tider, är m.a.o. ett resultat av senare 
utveckling i minnesvården. Se Marie-Louise 
Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets 9. 
Historie och Antikvitets Akademiens historia 
(Stockholm, 1969) s. 159 samt 267, not 17. 

3. Sven Nilsson som 1832 blev tf. professor i 
naturalhistoria vid Lunds universitet, kom i 
sitt mest kända arbete Skandinaviska-
Nordens urinvånare (1838 - 43) att fungera 
som förgrundsmannen till de etnografiska 
och komparativt arkeologiska studierna 
under följande decennier. Se Bengt 
Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda 
förbindelser i Sver ige 1816 - 1837,1-II, 
(Stockholm, 1938) del II, s. 710; Bruce G. 
Trigger, Arkeologins idéhistoria (1989), sv. 
övers. (Stockholm, 1993) s. 103. 10. 

4. Se Lars Sellberg, "Fornminnesvården som 
miljövård", i Miljön och det förflutna, red. 
Richard Pettersson & Sverker Sörlin, 
Idéhistoriska skrifter 22, Inst. för idéhistoria 11. 
(Umeå, 1998) s. 43f. 

5. Det bör noteras att instiftarna även ansåg att 
fornminnesföreningarna allt för ensidigt 
hade inriktat sig på att samla minnen från 12. 
den "förkristliga tiden". Kritiken v ar m.a.o. 
riktad åt båda hållen, uppåt och neråt i den 
minnes vårdande hierarkin. Se A. Solmans 
hälsningsanförande vid det konstituerande 
mötet, i Birger Nerman, Svenska 
Fornminnesföreningen: En skildr ing av de 
första åren (Lund, 1970) s. 19. 

Ur Birger Nerman, Svenska 
Fornminnesföreningen, förord. 
Se Lars Sellberg, "Den stora bronsfejden", 
arbetsrapport vt. 199 2, Institutionen för idé-
och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 
s. 66 ff. 
I oktober 1872 publicerade Djurklou sin 
pamflett Om svensk fornforskning och Kongl. 
Maj:ts nådiga förordning af den 29 
november 1867. Bronsplikten önskades 
avskaffas och den fria forskningen 
försvarades. Svaret dröjde inte. Hans 
Hildebrands motskrift Den vetenskapliga 
fornforskningen, hennes uppgift, behof och 
rätt publicerades året därpå. I skriften 
försvarade Hildebrand, föga förvånande, 
centralmuseitanken och den statliga 
hembudsrätten; han påpekade dock att 
skriften dels hade planerats av honom sedan 
långt tidigare och att den uteslutande var av 
privat natur. Likafullt speglade den tveklöst 
de centrala aktörernas åsikter i frågan, d.v.s. 
riksantikvarien B.E. Hildebrand och 
Akademiens två amanuenser H. Hildebrand 
samt O. Montelius. Se L. Sellberg, "Den 
stora bronsfejden", s. 83f, 91 ff. 
L. Sellberg, "Den stora bronsfejden", s. 124-
136. Marie-Louise Bachman anger i sin 
historik den politiska orsaken till Svenska 
Fornminnesföreningens framgång i frågan: 
"Den dåvarande ecklesiastikministern 
Gunnar Wennerberg var ordförande i 
Svenska fornminnesföreningen och 
övertygad anhängare av den 'fria' 
riktningen." Det var Wennerberg som avgav 
propositionen till 1873-års riksdag om 
ändring i fornminnesförordningen. Se M-L. 
Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens historia, 
s. 1 93. 
Se B. Nerman, Svenska 
Fornminnesföreningen, passim; Stig 
Welinder, Strindberg som arkeologikritiker 
(Stockholm, 1994) s. 219-238. 
Sigurd Curman, "Högtidstal: Vid 
Gästriklands Kulturhistoriska Förenings 
jubileumssammanträde den 8 september 
1962", Gästrikebygden 1963. 
Se August Håkansson, "Dränering, 
sjösänkning och ängsvattning", i 
Agrarhistoria, red. Bengt MP Larsson, Mats 
Moreli, Janken Myrdal (Stockholm, 1997) s. 
94f. En aspekt på modernisering kontra 
minnesvård under 1800-talet, är att flera 
ledargestalter inom faltet folklivsforskning 
och fornhistoria också var drivande krafter i 
hembygdens sjösänkningsföretag och 
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jordbruksreformer. Ett välkänt exempel är 
dialektforskaren N.G. Djurklou och dennes 
roll som ledare för sjösänkningen av 
Hjälmaren — samtidens största projekt i sitt 
slag. Den i dag upplevda dikotomin mellan 
folklivsforskning och modernt 
entreprenörskap var uppenbarligen inte 
aktuell under 1800-talet. Folklivsforskning 
och landexploatering var i sig lika moderna 
företeelser — det finns m.a.o. inget som 
pekar på att minnesvården som sådan då 
upplevdes som en konserverande eller 
reaktionär verksamhet. Se K. Arcadius, 
Museum på svens ka, s. 47. 

13. Bror Emil Hildebrand var nämligen först och 
främst numismatiker ("myntvetare") och som 
sådan strävade han efter en större, 
taxonomiskt ordnad, fyndsamling i 
allmänhet. Likaså var han anhängare av 
Thomsens treperiodsystem (sten-, brons- och 
järnåldrarna) vilket också manade på 
samlandet i syfte att kunna spegla de olika 
utvecklingsstadierna. Från år 1836, då B. E. 
Hildebrand inledde sin karriär som 
riksantikvarie, till år 1879, då sonen Hans tog 
över posten, nära nog tiodubblades 
Historiska museets inventarium av 
fyndnummer. Det bör dock noteras att varje 
fyndnummer innehöll flera enskilda föremål. 
Då det genomsnittliga antalet föremål per 
enskilt fynd ökade under den angivna 
perioden, innebar detta att samlingarna, i 
föremål räknat, långt mer än tiodubblades. 
Se Birger Nerman, "Statens historiska 
museum: Samlingar och verksamhet", Ad 
patriam illustrandam (Stockholm, 1946) 
s. 1 85. 

14. Se Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet: 
Studier i hundra års skolpropaganda 
(Stockholm, 1969) exempelvis s. 121-129. 

15. Att den folkliga vidskepelsen hindrade 
utplundringar av hällkistor och gravhögar i 
äldre tid, var ett tema som påpekades av flera 
hembygds- och fornvänner under det tidiga 
1900-talet. Till exempel menade Knut 
Kjellmark i artikeln "Det allra nödvändigaste 
i fråga om fornminnesvården" från 1924, att: 
"Hade icke dessa föreställningar funnits, så 
är det troligt, att ännu mindre rester av 
hällkistorna stått kvar till vår tid. 
Vidskepelsen har nog verkat kraftigare för att 
skydda hällkistorna än den hittills gällande 
gamla författningen om forntida 
minnesmärkens fredande och bevarande, ty 
den författningen har haft föga verkan." Ur 
a.a., Tidskrift för hembygdsvård 1924, s. 48. 

16. Text av Säve från 1861 citerad av Sigurd 
Curman, "Högtidstal" (1962) s. 12f. Den 
genusrelaterade metaforiken var tidstypisk i 
sammanhanget och följde en idétradition 
från det tidiga 18 00-talets idealistiska 
framställningar om det specifikt svenska. 

17. Många av nationalismforskningens 
förgrundsfigurer har angett utvecklingen av 
masskommunikation som den springande 
punkten för utvecklandet av nationalkulturer 
i modern mening. Först när en reell 
kommunikation mellan medborgarna är 
möjlig i en stat, kan den föreställda 
gemenskap som utmärker nationalkänslan 
utvecklas. Tre standardverk angående denna 
modernistiska forskningsansats är Karl W. 
Deutsch Nationalism and Social 
Communication (1953), Ernest Gellners 
Nations and Nationalism (1983) och 
Benedict Anderson Imagined Communities 
(1983). 

18. "Kungl. Maj:ts nådiga Förordni ng angående 
forntida minnesmärkens fredande och 
bevarande", från d. 29 nov. 1867, § 5. 

19. \ Antiqvarisk Tidskrift för Sverige 1864 
presenterades det brev Akademien hade 
skickat till "Kongl. Styrelsen öfver 
Jernvägsbyggnader". I skrivelsen 
framställdes en önskan till exploatörerna att 
spara eventuella forniämningar från 
förstörelse "så vidt undvikas kan". Det var 
m.a.o. inte tal om att stoppa någon sträckning 
för järnbanan. Akademien påminde att de 
eventuella fynd som påträffades skulle 
hembjudas Kronan för inlösen. Ur a.a., 
s. 317. 

20. Sverker Janson exemplifierar genom att peka 
på de stora grusexploateringarna vid Fjärås 
Bräcka, nära Göteborg. Detta fornområde 
består i en höjdsträcka från istiden på vars 
sluttning ett av landets större och mer 
monumentala gravområden är lokaliserat. 
Förutom gravhögarna innehåller området 
även ca 120 stora bautastenar. Stora delar av 
området är i dag utplånade genom SJ: s 
grusbrytning. Täktverksamhet pågick 
fortfarande under 1970-talet. En 
vittfamnande grustäktsplan för området 
stoppades dock under 1940-talet och genom 
en riksdagsmotion köptes själva 
fonminnesområdet 1948 av staten. Se 
Sverker Janson, Kulturvård och 
samhällsbildning (Stockholm, 1974) s. 107. 

21. Lars-Arne Norborg, 170 år i Sverige: Svensk 
samhällsutveckling 1809—1979 (Stockholm, 
1982) s. 26 ff. 
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22. Se Nils Edling, Det fosterländska hemmet: 
Egnahemspolitik, småbruk och hemideologis 
kring sekelskiftet 1900 (Stockholm, 1996), 
främst kapitel 13. Nationalföreningen mot 
emigration bildades 1907 och 
Riksföreningen för Svenskhetens bevarande i 
utlandet året därpå, 1908.1 sistnämnda 
förening var f.ö. Sigurd Curmans mor, Calla 
Curman, aktivt verksam som ledamot fr.o.m. 
1918 och under 1920-talet uppburen 
hedersmedlem. Denna förening hade 
inledningsvis den pro-germanistiskt 
anstrukne uppsalaprofessorn Vilhelm 
Lundström som drivande eldsjäl. Det som 
initierade Riksföreningens bildande var 
återupptäckten av estlandssvenskarna och 
deras både kulturellt och ekonomiskt 
pressade livssituation. Vurmen för 
estlandssvenskarna föranledde också Sigurd 
Curman att få till stånd det s.k. 
"Estlandsutskottet" i Riksföreningen under 
1930-talet, vilket presenteras i avhandlingens 
sista kapitel. Se Staffan Björcks Heidenstam 
och sekelskiftets Sverige: Studier i h ans 
nationella och sociala författarskap 
(Stockholm, 1946) s. 65. 

23. Se exempelvis Lennart Pettersson, red., 
Konst, Bildning och Föreningsliv i 1800-
talets Norden (Umeå, 1998) passim. 

24. Se Siegrun Fernlund, "ett Herranom värdigt 
Tempel": Kyrkorivningar och kyrkobyggen i 
Skåne 1812-1912 (Lund, 1982) s. 7, llf. 

25. Se Anna Elmén Berg, Fem ödekyrkor i 
Norrland: Kyrklig förnyelse, 
kulturminnesvård och kyrkorestaureringar 
vid 1900-talets början (Umeå, 1997) s. 213. 

26. Se Trond Berg Eriksen, Tidens historia, 
s. 198f. 

27. Se ibid., s. 197; Glyn Daniel «fe Colin 
Renfrew, The Idea of Prehistory 
(Edingburgh, 1988) s. 10; Stephen Toulmin 
& June Goodfield, Människan upptäcker 
tiden, (1965), sv. övers. (Stockholm, 1966) 
s. 64-76, 135 ff. 

28. Se Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria: 
Stormaktstiden (1975) 2 uppl. (Stockholm, 
1989) s. 284-296, samt a.a. Frihetstiden, 
s. 667. 

29. Se Tore Fränsgsmyr, Svensk idéhist oria: 
Bildning och vetenskap under tusen år, I-II 
(Stocholm, 2000) del II, s. 54f. 

30. Trond Berg Eriksen, Tidens historia, s. 212. 
Om O. Montelius och H. Hildebrands tidiga 
mottagande av geologernas kronologiska 
teorier och utvecklingsidéer, se Evert 
Baudou, "Montelius studietid i Uppsala", i 

Glyfer och arkeologiska rum — en vänbok 
till Jarl Nordbladh, red. Anders Gustafsson 
& Håkan Karlsson (Göteborg, 199 9) 
s. 8 9, 97. 

31. Om den dynamiska naturuppfattningen och 
utvecklingstanken, se Bo Sundin, "Från 
rikspark till bygdemuseum: Om djurskydds-, 
naturskydds- och hembygdsrörelserna i 
sekelskiftets Sverige", Naturligtvis: 
Uppsatser om natur och samhälle tillägnade 
Gunnar Eriksson (Umeå, 1981) s. 167 ff. 

32. Trond Berg Eriksen, Tidens historia, s. 209f.; 
Lennart Lundmark, Tiden är bara ett ord: 
Om klockornas makt och hur man bryter den 
(Stockholm, 1993) s. 86. 

33. Jürgen Habermas presenterar i sin moderna 
klassiker Borgerlig offentlighet (1962) sin 
berömda teori om den borgerlighetens 
offentliga rum som kom att etableras i 
kaffestugor, värdshus och salonger från 
1700-talet och framåt. Denna form av 
offentlighet kom att verka som en öppen 
mötesplats utanför familjens och det 
institutionellt formella sammanhanget i 
samhället. Den borgerliga offentligheten 
verkade därmed i gränslandet mellan privat 
och offentligt och kom även i sig att definiera 
dessa sociala kategorier. Habermas menar att 
den borgerliga offentligheten stod för den 
granskande kritiken av statens och den 
officiella religionens makt. Se Jürgen 
Habermas, Borgerlig offentlighet (1962), sv 
övers. (Lund, 1988) s. x-xxvi. 

34. Oscar Montelius, Sveriges Forntid: Försök 
till framställning af den svenska 
fornforskningens resultat (Stockholm, 1874) 
s. 26. 

35. Se Gunnar Eriksson, Elias Fr ies och den 
romantiska biologien (Uppsala, 1962) 
s. 38f, 48. 

36. Se t.ex. Stephen Toulmin & June Goodfield, 
Människan upptäcker tiden, s. 153f. 

37. Johan Gottfried Herder, Idéer till människo
historiens filosofi (1784-1791), I-IV, sv. 
övers. (Stockholm, 1814-1816) band 4, 
s. 27f. 

38. Se Mats Rehnberg, Folk: Kale jdoskopiska 
anteckningar kring ett ord, dess innebörd och 
användning under skilda tider ( Stockholm, 
1977) s. 41f. 

39. Se Ingemar Stenroth, Göthiska förbundet, del 
I (Göteborg, 1972) s. 7. 

40. Ur Erik Gustaf Geijers samlade skrifter, 
8 vol. (Stockholm, 1875) vol. I, s. 201. De 
citerade stroferna härrör från Geijers dikt 
"Manhem", vilken första gången 
publicerades i Iduna, nr I, 1811 . 
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41. Bo Grandien, Rönndruvans glöd: 
Nygöticistiskt i tanke, konst o ch miljö under 
1800-talet (Stockholm, 1997) s. 58f., 154. 

42. Se t.ex. Richard Pettersson, "Den svenska 
nationen på forntidens grund", i Från 
moderna helgonkulter till självmord, red. 
Thomas Kaiserfeld, KTH (Stockholm, 1995) 
s. 124f. 

43. Julius Clausen, Skandinavismen: Historiskt 
fremstillet (Köpenhamn, 1900) inledning. 

44. Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 23. 
45. Se Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria, del 

H, (Stockholm, 2000) s. 63 ff. 
46. Lars Sellberg, Av kärlek till fosterland och 

folk: Gabriel Djurklou och 
dialektforskningen (Uppsala, 1993) s. 74. 

47. Ibid., s. 12-16. 
48. Nils-Arvid Bringéus, "Artur Hazelius och 

Nordiska museet", Fataburen 1972, s. 10 . 
49. Sigurd Curman, "Richard Dybeck såsom 

fornforskare", Tidskrift för Hembygdsvård 
1928, s. 166. 

50. Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 18. 
51. Se J. Klausen, Skandinavismen, s. 213 ff. 
52. Uppgift från Nationalencyklopedin 1994. 
53. Anders Ekström, Den utställda världen: 

Stockholmsutställningen 1897 och 1800-
talets världsutställningar (Stockholm, 1995) 
s. 269. 

54. Beträffande de s.k. "fosterländska 
symbolerna", vill jag hänvisa till Staffan 
Björcks avhandling Heidenstam och 
sekelskiftets Sverige, kapitel V, vilket inleds 
med följande: "Den patriotiska kulten med 
tron på en nationell mission, med nationella 
minnesdagar och valfardsplatser, 
nationalhjältar, flagga och märken, folksång 
och nationella hymner, är i Frankrike fullt 
utbildad redan under den stora revolutionen, 
men hos oss är den en sen och åtskilligt 
artificiell företeelse. Detta förklaras till 
fyllest av att vårt la nd geografiskt och 
demografiskt stått utanför 1800-talets 
nationalitetsstrider och icke haft några yttre 
politiska eller ekonomiska aspirationer, som 
kunnat stimulera till och i sin tur sporras av 
en folklig nationalism. De nationella 
symboler, som lever i svenskt 
folkmedvetande, är emellertid i icke ringa 
grad frukter av seklets sista decennium." Ur 
a.a., s. 141. 

55. Friluftsmuseerna växte fram "vid sidan av" 
den centralt reglerade museiorganisationen. 
Museerna bildades som regel genom privata 
initiativ och/eller som led i de lokala 
minnesföreningarnas verksamhet. Efterhand 

kom de dock att åtnjuta statsbidrag av olika 
slag. Särskilt gäller detta Hazelius skapelser 
Skansen och Nordiska museet, vilket var en 
"fristående" stiftelse, men helt beroende av 
de stora statsbidrag man kom att tilldelas. 
Värt att notera är att många betydelsefulla 
antikvariska bevarandeinsatser för de profana 
byggnaderna, initierades och organiserades 
utifrån dessa friluftsmuseer. Som ex. på 
större friluftsmuseiprojekt kan nämnas: 
Skansen och Kulturen i Lund, vilka båda 
grundades vid 1890-talets inled ning, 
Funäsdalen 1894, Jönköping stadspark 1901, 
Smålandsstenar 1902, Murberget i 
Härnösand, 1909. 

56. Karl-Erik Forsslund Hembygdsvård 1 : 
Naturskydd och nationalparker (Stockholm, 
1914) s. 108. 

57. För en utmärkt redogörelse över 
resonemanget om nationalismens och 
modernitetens betydelse för 
folkminnesforskningen, se Agneta Lilja, 
Föreställningen om den ideala 
uppteckningen (Uppsala, 1996) kap. II. 
Noterbart är att Lilja visar ett uppenbart 
samband mellan folkminnesforskning och 
samhällskritik: "I förändringens tid och i 
ljuset av det moderna som kontext hade 
traditionen alla förutsättningar att få starkt 
kompensatoriska värden för såväl samlare 
som sagesmän, dvs. en föreställd autenticitet 
i det förgångna ställdes mot en inautentisk 
samtid". Ur a.a., s. 40. 

58. Det är Marshall Bermans huvudtes att 
modernitetens själva essens är dialektiskt 
motsägesefull. Inom konst, filosofi och 
politik tycks 1800- och det tidiga 1900-talens 
modernitet ha frammanat uttryck som 
pendlade mellan ytterlighetens poler: från de 
italienska futuristernas antitraditionalism, till 
Max Webers radikala kritik av det moderna 
samhället, från Nietzsches proklamerande 
om "Guds död" och "nihilismens inträde" till 
avantgardets anammandet av en etik som lika 
dogmatiskt fastnade i avståndstagandet från 
allt "medelmåttigt", från Marx förkunnande 
om borgerlighetens parasitära samhällsroll 
till borgerlighetens mentalitet som 
förutsättningen för det gränsöverskridande, 
revolutionära, tänkandet, o.s.v. Se M. 
Berman, Allt som är fast förflyktigas, 
s. 13-34. 

59. Se Eric Hobsbawm, "Introduction: Inventing 
Traditions", i The Invention of Tradition, ed. 
Eric Hobsbawm and Terence Ranger 
(Cambridge, 1983) s. 14. 
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60. Se Maria Björkroth, Hembygd i sa mtid och 
framtid 1890-1930 (Umeå, 2000) s. 48f; B. 
Sundin, "Upptäckten av hembygden, s. 19 ff. 

61. T. Frängsmyr, Svensk idéhistoria II, s. 152. 
(Montelius beskrivs felaktigt som 
riksantikvarie. Detta blev han först år 1907.) 

Noter till kapitel 3 
1. B. Nerman, Svenska Fornminnesföreningen, 

s. 29. 
2. Ur ATA, SCA, vol. 1, Sigurd Curman, 

"Svenskar i täten", Aftontidningen 6/9 1943. 
I arkivet anges felaktigt årtalet till 1 940. 

3. Bo Grandien, Rönndruvans glöd: 
Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 
1800-talet (Stockholm, 1987) s. 267. 

4. Ibid., s. 268. 
5. Ibid., s. 17. 
6. Ibid., s. 288. 
7. Se Anders G. Wide, Minnesteckning: Carl 

Peter Curman, särtryck tillsammans med 
Gustav Retzius minnesteckning över 
densamme, från Hygiea, del II, band LXXV 
(Stockholm, 1913)s. 17; Bo Grandien, 
Rönndruvans glöd, s. 274. 

8. Frågorna kring boendet och hygienen hade 
vid denna tid etablerats som stora 
samhällsfrågor. De var viktiga faktorer i den 
så kallade sociala frågan. Carl Curman s 
professionella livsinsats kom att ligga inom 
sistnämnda falt. "Den, som i Stockholm och 
flerstädes i Sverige kan sägas ha återupplivat 
bruket att bada, var Curman" skrev Anders 
G. Wide i minnesteckningen av Carl 
Curman. Carl Curman v ar initiativtagaren 
bakom såväl Malmtorgsbadet som 
Sturebadet i Stockholm. Se A.G. Wide, 
Minnesteckning: Carl Peter Curman, s. 17 

9. Även om mycket av stoffet bakom 
redogörelsen om Carl C. är hämtat ur Bo 
Grandiens redogörelse i Rönndruvans glöd, 
har jag dock även vänt mig till Sigurd 
Curmans egen uppsats om faderns 
fornnordiska villor. Se Sigurd Curman, 
"Curmans villor i Lysekil", Vikarvet: Årsbok 
1958-1959 (Lysekil, 1960). 

10. Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 268. 
11. S. Curman, "Curma ns villor i Lysekil", s. 4; 

Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 268. 
12. Ett känt parallellfall är A rtur Hazelius 

fotvandringar i Dalarna och Norrland under 
1850-talet, där folk och kulturliv studerades. 
Dessa resor anses ha gett Hazelius de första 

impulserna till att upprätta ett "Folkens 
etnografiska museum". Se Nils-Arvid 
Bringeus, "Artur Hazelius och Nordiska 
museet", Fataburen 1972, s. 7-31. 

13. Norgesvärmeriet accentuerades mot slutet av 
1800-talet, fram till unionsupplösningen 
1905. Staffan Björck beskriver i Heidenstam 
och sekelskiftets Sverige 1800-talets fin de 
siècle stämningar som inte sällan resulterade 
i ett avundsamt blickande på det västra 
grannlandets förmenta ungdom och friskhet: 
"Vanligt är, att det unga, livskraftiga Norge 
ställes i kontrast mot ett gammalt degenererat 
Sverige. 'Ett ungt friskt land bundet vid ett 
utlefvadt, ruttet', fnyser Strindberg redan 
1880, och långt senare formulerar Ellen Key 
samma tanke i liknande ordalag: 'en käck, 
dådlysten yngling, fängslad vid en för 
ögonblicket förlamad'. Björnson excellerar i 
liknande betraktelser. En gång heter det 
pregnant: 'Svenskarne er et gammelt Folk, 
som tvivler, og Nordmaendene er et ungt 
Folk, som tror.' " (a.a., s. 27f.) De negativa 
åsikterna kan nog till stora delar hänföras till 
propagandistisk självkritik i ljuset av den 
traumatiska emigrationsfrågan. Man kan 
dock konstatera att norgesvärmeriet långt 
tidigare än emigrationsvågen hade sina 
anhängare hos fornforskare och 
skandinavister. 

14. S. Curman, "Curm ans villor i Lysekil", s. 6. 
Curman anger att Carls notering härrörde 
från "äldre dagar". Jämför med Bo Grandien, 
Rönndruvans glöd, s. 270. Grandien anger 
även inspiration från andra håll, som 
exempelvis i dragen från de schweiziska 
alpvillornas snarlika stilspråk. Den norska 
stabburens utkragade övervåning och ofta 
markerade taknockar, med inslag av 
formspråk från de norska stavkyrkorna, blev 
emellertid under 1860- och 1870-talet själva 
sinnebilden för den fornnordiska byggnaden. 
Grandien utnämner "de curmanska villorna" 
i Lysekil som höjdpunkterna för den 
fornnordiska arkitekturen under 1870- och 
1880-talet. 

15. Carl Curman gjorde sin första utflykt till 
Lysekil midsommardagen 1853, i samband 
med informatortjänsten. Ur ATA, SCA, vol. 
393, Reportage om Carl Curman vid 100-
årsdagen sedan han blev badläkare i Lysekil, 
Lysekilsposten 3/4 1959. 

16. Gustav Retzius, Minnesteckning: Carl Peter 
Curman, särtryck (Stockholm, 1913) s. 2 ff. 
Om Curmans studentrum i anatomiska 
museihuset vid Karolinska, skriver Gustaf 
Retzius: "och jag erinrar mig, att det några 
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gånger förunnades mig att kasta en blick in i 
detta rum som eljest var noga tillslutet för 
världen, samt att jag där såg en hel se rie af 
hans figurstudier, gjutna i gips, dels ur den 
svenska forntidssagan, dels ur de nordiska 
folklifsskildringarna. Särskilt erinrar jag mig 
en lifligt tilltalande älsklig grupp ur 
Björnstjerne Björnsons Synnöve Solbakken, 
som hörde till den tidens mest omtyckta 
skaldeskapelser." Ur a.a., s. 2. 

17. Solveig Jülich publicerade i Lychnos 1998 en 
artikel om Carl Curmans arbeten vid 
Karolinska institutets fotografiska ateljé 
1861. Inledningsvis framgår att dennes insats 
som medicinsk fotograf är väl känd bland 
konst- och fotohistoriker, men praktiskt taget 
inget av materialet eller omständigheterna 
kring ateljéns tillkomst, har tidigare varit 
kända för forskningen. Källäget har i dag 
ändrats genom en återupptäckt av ett fyrtiotal 
medicinska och antropologiska fotografier i 
Tekniska museets negativsamling. 
Glasplåtarna, som med stor säkerhet härrör 
från Curmans ateljé, erbjuder som Jülich 
skriver tillsammans med Curmans skriftliga 
kvarlåtenskap "en ingång till den medicinska 
och vetenskapliga fotografins tidiga historia i 
Sverige." (Ur a.a., s. 7 5.) Carl Curman var 
f.ö. en av bakgrundsmännen till bildandet av 
Svenska Fotografiamatörföreningen 1888. Se 
Solveig Jülich, "Medicinen och fotografiets 
mekaniska objektivitet: Carl Curman och 
tillkomsten av Karolinska institutets 
fotografiska ateljé 1861", Lychnos 1998. 

18. G. Retzius, Minnesteckning: Carl Peter 
Curman, s. 7. Carl Curman efterträdde 
Gustav von Düben, vilken i sin tur tog över 
Anders Retzius undervisning. 

19. G. Retzius, Minnesteckning: Carl Peter 
Curman, s. 5. 

20. A. G. Wide, Minnesteckning: Carl Peter 
Curman, s. 14. 

21. Bo Grandien. Rönndruvans glöd, s. 282. 
22. Eftersom en stor del av badgästerna var av 

adlig börd eller högborgerlig härkomst, 
krävde konventionerna särskilda 
arrangemang och diskretion för dessa. Att 
Curmans hem, såväl i Lysekil som senare 
även på Floragatan 3 i Stockholm, 
frekventerades av den samtida kultureliten är 
på många ställen omvittnat. Som en 
kuriositet kan nämnas att självaste Oscar II 
besökte "Storstugan II" i Lysekil vid början 
av 1880-talet. 

23. A. G. Wide, Minnesteckning: Carl Peter 
Curman, s. 21. 

24. Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 177; B. 
Nerman, Svenska fornminnesföreningen, 
s. 9ff. 

25. Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 224. 
26. Ornässtugan är en av de "profana" byggnader 

som tidigast blir föremål för fredande från 
statens sida. År 1860 var Ornässtugan 
höggradigt aktuell i samband med 200-års 
firandet av Gustav Vasas död. Det var i 
samband med detta jubileum som 
ritningsunderlaget till världsutställningens 
Ornässtuga kom till. Se Bo Grandiens, 
Rönndruvans glöd, s. 179; Maria Björkroth, 
Hembygd i samtid och framtid 1890—1930, 
s. 154f. 

27. Beträffande Götiska förbundets 
konsttävlingar i foranordisk konst, är den 
tävling som gick av stapeln 26 januari år 
1818 den mest kända. Konsttävlingen som 
resulterade i en utställning var för bundets 
första i sitt slag. Inför händelsen hade E.G. 
Geijer författat en uppsats som senare 
trycktes i Iduna. Uppsatsen bar titeln 
"Betraktelser i afseende på de Nordiska 
Mythernas användande i Skön konst" och 
ifrågasatte möjligheten av att kunna illustrera 
de fornnordiska myterna i den bildade 
konsten. Geijers slutsats blev att den 
fornnordiska konsten endast hade en 
illustrativ uppgift som kunde verka 
pedagogiskt och påminna om forntiden. Att 
använda sig av myterna så att säga 
anakronistiskt för att medelst konstuttryck 
försöka spegla samtidens anda, menar Geijer 
är att förfalska de gamla myternas kontext 
och syfte. Att sträva efter en oreflekterad 
återgång till svunna myter och ideal var inte 
att hjälpa utvecklingen, utan snarare tvärt 
om. Geijers skrivelse väckte till en början en 
stark reaktion inom Götiska förbundet. P.H. 
Ling, som kanske var den som drev tanken 
på myternas användande i samtidspolitisk 
kontext längst, begärde utträde ur förbundet 
— han återinträdde dock något senare, vilket 
tyder på att schismen inte var så allvarlig 
som den konsthistoriska forskningen velat 
göra gällande. Geijer ville ju ingalunda 
underkänna det fornnordiska temats 
förträfflighet när det gällde att mobilisera 
fosterlandskänslan för framtiden. SeTorkel 
Molin, "Göthiska förbundet och expositionen 
år 1818" i Kunskapsa rv och museum, red. 
Bengt Lundberg & Per Råberg, Idéhistoriska 
skrifter 21 (Umeå, 1997); Bo Grandien 
Rönndruvans glöd, s. 56f. 

291 



Fädernesland och framtidsland 

28. S. Curman, "Curm ans villor i Lysekil", s. 8. 
Om inflytandet från Konstnärsklubben 
skriver Sigurd Curman: "— Och även sedan 
han själv gjort sitt livs avgörande val till 
förmån för läkarens kall med avstående från 
sin skapande konstnärsambition, kom han 
snart såsom lärare vid Konstakademien och 
intresserad medlem av Konstnärsklubben 
åter in i den 'fornnordiska' atmosfären, nu 
genom en ny, yngre konstnärsgeneration, där 
framför allt målarna voro de ledande, främst 
August Malmström (1829-1901; 
Bråvallaslaget) och Eskil Winge (1825-96; 
Tor och jättarna, Loke och Sigyn), båda 
några år äldre än Curman. Vänskapen och 
intressegemenskapen med dessa båda 
konstnärer skulle komma att spela en stor roll 
vid skapandet av de hem i Lysekil, som Carl 
Curman i böljan av 1870-talet såg sig i stånd 
att uppföra efter att länge hava lekt med det i 
sin fantasi." Ur S. Curman, a.a., s. 7. 

29. Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 292. 
Som ett talande parallellfall kan vi numer 
notera Sigurdsristningens centrala position i 
det nyuppförda Guldrummet vid Historiska 
museet. Sigurdsristningens symbolvärde som 
ikon för en genuint inhemsk konst och kultur 
är med andra ord fortfarande högst aktuell. 

30. Bo Grandien, Rönndruvans glöd, s. 196. 
31. Om Tidskrift för hemmet samt om 

Föreningen Bikupan, vilken föregick 
Handarbetets Vänner, se Eva von 
Zweigbergk, "Kvinnorna kring Handarbetets 
Vänner", Handarbetets Vänner och 
konstnärerna (Stockholm, 1992). 

32. S. Curman, "Curm ans villor i Lysekil", s. 10. 
33. Ibid., s. 14. 
34. Bland konsthistorikerna är framväxten och 

tillbakagången av den fornnordiska stilen väl 
utredd. Bo Grandien hänvisar till Gunilla 
Frick och Marit Lande Pedersen och påpekar 
att slutpunkten för den göticistiska 
konststilen kom år 1888. Då publicerade 
Hans Hildebrand sin artikel "Hvad är 
fornnordisk stil?" i Meddelanden från 
Svenska slöjdföreningen 1888. Hildebrand 
inskärper behovet av att särskilja de forntida 
epokerna när de ges uttryck i de moderna 
konstalstren. Alltför ofta sammankopplades 
bronsålderns konststilar med järnålderns och 
detta gick väl an för ett fritt diktande, men 
ägde ingen sanning beträffande konststilens 
förankring i en genuint inhemsk tradition. 
Det patriotiska syfte som föranlett artikeln 
förklaras av att Hildebrand påvisar att 
bronsålderns konsttyper varit allmänt spridda 

över nuvarande Europa. "Först när man 
kommit till järnåldern, det vill säga 
vikingatiden", skriver Grandien, "var det 
berättigat att tala om ett äkta fornnordiskt 
skede. [ ] Den som ville ha säkra 
förebilder av nationell och fosterländsk art 
skulle därför strikt hålla sig till vikingatidens 
och den tidiga kristna medeltidens konst. [- -
-] Läraren hade talat, och det blev tyst i 
klassen." Ur Bo Grandien, Rönndruvans 
glöd, s. 203. 

35. Uppgifter ur Gurli Linders text i Svenskt 
biografiskt lexikon om Calla Curman, 
s. 466-468. 

36. J. Klausen, Skandinavismen, s. 212. 
37. Gurli Linder har kommenterat Callas 

initiativ: "Efter en mottagning, då 
Björnstierne Biörnson och Albert Edelfeldt 
varit med, skrev C.C. en g ång 'I vårt fattiga 
gråa liv är det skönt att någon gång ha en 
olympisk afton, och det hade vi i sanning i 
går. Det förverkligade min ungdoms dröm 
om innehåll och lyftning, poesi och gnista i 
sällskapslivet. Så drömde jag en gång 
Iduntanken.' Denna tanke förverkligade C.C. 
även genom att 1885 efter mönster av det 
manliga sällskapet Idun bilda ett 
motsvarande kvinnligt, Nya Idun." Ur G. 
Linder om Calla Curman, i Svenskt 
biografiskt lexikon, s. 467. 

38. Sigrid Leijonhufvud, Sällskapet Nya Idun: 
1885-1935 (Stockholm, 1935) s. 4. 

39. S. Leijonhufvud, Sällskapet Nya Idun, s. 17. 
40. År 1900 föreläste exempelvis Hanna Palme 

"Om Finland", Selma Giöbel om 
"Möjligheterna till ett förenklat levnadssätt" 
(diskussion), Anna Stecksén "Om bakterier", 
Alfhild Agrell om "Ingrid, eller en döds 
kärlekssaga" (Uppläsning) samt Anna 
Ahlström om "Gustave Flaubert". Det 
framgår att det var modernismen i alla dess 
uttryck som oftast diskuterades. Somliga 
föredrag är av titeln att döma mer fördolda 
för oss än andra, exempelvis Sigrid Elmblads 
föredrag från 1888: "Varuti ligger orsaken till 
våra dagars pessimism?" Generellt kan man 
dock, av föredragslistorna att döma, 
konstatera att Nya Iduns föredrag höll minst 
lika hög "nivå" som motsvarande i det 
manliga sällskapet Idun. Nya Idun var dock i 
jämförelse mindre än den manliga 
motsvarigheten och antalet hållna föredrag 
blev därmed färre. Jämför S. Leijonhufvud, 
a.a. samt Theodor Westrin, Sällskapet Idun 
50 år (Stockholm, 1912). 
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41. Villastaden hade kommit till med inspiration 
av engelska villastäder och amerikanska 
förorter. Stadsdelen ingick i ett tydlig 
segregerat stadsrum mellan över-, mellan-
och underklass. Villaägarna på Floragatan 
representerades av affärsmän, högre 
tjänstemän, politiker och akademiker. Det 
var på många vis en utopisk vision om det 
goda stadslivet som här kom att förverkligas. 
Att Villastaden, liksom senare Djursholm, 
kom att fungera som mötesplatsen för tidens 
debatt om den sociala frågan i hela dess 
bredd, är med tanke på invånarnas 
bakgrunder föga förvånande. Om Villastaden 
och det "sociala laboratoriet" Djursholm, se 
Per Wisselgren, Samhällets kartläggare: 
Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och 
samhällsvetenskapens former ing 1830— 
1920 (Stockholm, 2000) s. 249-255. 

42. A. G. Wide, Minnesteckning: Carl Peter 
Curman, s. 22f. 

43. Ur "Minnen från Floragatans villakvarter då 
väderkvarnen fanns kvar i Sibirien", Svenska 
Dagbladet 13/7 1964. 

44. Gurli Linder, Sällskapsliv i Stockho lm under 
1880- och 1890-talen: Några minnesbilder 
(Stockholm, 1918) s. 143. 

45. Kvinnliga dräkter i fornnordisk stil kom att 
vara ett tema inte minst vid de soaréer och 
baler som Carl och Calla Curman anordnade 
i anslutning till de fornnordiska villorna i 
Lysekil. Se Bo Grandien, Rönndruvans glöd, 
s. 305. 

46. Med social ambition anspelar jag på 
exempelvis de nya "hygieniska skotyper" 
samt även praktiska skoldräkter för flickor, 
som togs fram genom pristävlingar. Se G. 
Linder, Sällskapsliv i Stockholm under 1880-
och 1890-talen, s. 147. 

47. Ibid., s. 42. En merpart av Carl Curman s 
bibliotek ingår numer i Sigurd Curmans 
boksamling i Umeå universitetsbibliotek. 

48. Tackbrev från de inhysta vid bondetåget 
återfinns i ATA, SCA, vol 1. (Sigurd Curman 
hade f.ö. gift sig med Signhild Gödecke i juli 
1903.) 

49. Redan Tegnér hade hävdat att rysskräcken 
var det enda som enade svenskarna, och i 
farvattnet av förlusten av Finland 1809 var i 
och för sig denna åsikt föga förvånande. År 
1912 hade emellertid Sven Hedin gett nytt liv 
åt temat i sin skrift Ett varningsord vilket 
trycktes i en miljon exemplar. 
Försvarsdebatten hade därmed i huvudsak 
vinklats till att röra sig om två folkslags 
fronter mot varandra. Det germanska 

"brödrafolket" mot de slaviska ryssarna. När 
världskriget bröt ut sågs därför det tyska 
krigsmaskineriet bland många som ett 
befrielsekrig mot de östliga barbarerna. 

50. ATA, SCA, vol. 393, Calla Curman, "Vår 
fana", Svenska Folkviljan 29/6 1915. 

Noter till kapitel 4 
1. Sigurd Curman var verkligen — i enlighet 

med kollegors och vänners uppfattningar — 
en mönsterelev under, åtminstone, den 
gymnasiala skolgången. Jag har på ATA gått 
igenom Sigurd Curmans samtliga skolbetyg 
från Norra latin och kan därför endast 
bekräfta bilden. (En subjektiv bedömning 
utifrån materialet är att hans medelbetyg i 
alla årskurser kan summeras till "lilla a".) I 
Karl Asplunds minnesteckning av S.C. 
framgår att: "Curmans studentuppsats 
behandlade 'De olika riktningarna inom den 
svenska vitterheten 1809-1830', ett 
önskeämne för den i göticismen synnerligen 
insatte pojken." (Ur Karl Asplund, Sigurd 
Curman: En minnesteckning (Stockholm, 
1966), särtryck ur K.V.H.A.A:s årsbok 1966, 
s. 2.) Att notera är också att Johnny Roosval 
var klasskamrat till Curman under 
gymnasietiden. Roosval blev sedermera en 
av de mer framstående kollegorna i 
lanseringen av de nya 
restaureringsprinciperna och den kyrkliga 
kulturminnesvården. 

2. Se Erik Fant, "Sigurd Curman och 
byggnadskonsten: Restaureringsarkitekten 
och byggnadsrådet", i Adpatriam 
illustrandam, red. Adolf Shück och Bengt 
Thordeman (Stockholm, 1946) s. 446. 
Referensverket beträffande 1897 års konst-
och industriutställning är Anders Ekströms 
Den utställda världen. Beträffande Curmans 
ingenjörsdrömmar var dragkraften åt den 
elektriska tekniken ingen slump. Sver ige 
presenterades under industriutställningen 
1897 som föregångsnationen vad gällde 
elektricitetens tillämpande. Med 
vetenskapsmän som Erik Edlund och Svante 
Arrhenius, samt företag som LM Ericsson 
och ASEA, var denna självtilldelade 
hedersplats dock inte alldeles obefogad. (Se 
Mats Fridlund, "Teknikens konstruktion av 
nationen", Kollektive identiteter, ting og 
betydninger, red. Brita Brenna & Karen 
Marie Fjeldstad (Oslo, 1997) s. 129.) Att 
Curman under 1940-talet erhöll 
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konsultuppdrag av Statens Vattenfallsve rk 
(normalt "Vattenfall") som landskapsarkitekt 
vid kraftverksbyggen, var ur många 
synvinklar passande för hans personliga 
preferenser. 

3. Ur Aftontidningen 6/9 1943. Temat upprepas 
även i den tidigare anförda artikeln: "Minnen 
från Floragatans villakvarter då 
väderkvarnen fanns kvar i Sibirien", där 
Curman berättar: "—Som nybliven student 
på sommaren 1897 var jag en flitig besökare 
på Stockholmsutställningen. Det var 
framförallt två byggnader som jag studerade: 
Stockholmspaviljongen och Konsthallen. De 
representerade två intressevärldar: 
Stockholmspaviljongerna, där man såg en 
gata i genomskärning med ledningar och rör 
— det tilltalade mitt tekniska sinne, jag 
funderade ju på att bli elektrisk ingenjör — 
och Ferdinand Bobergs vackra vita konsthall, 
där konstnärsförbundets medlemmar 
dominerade med ibland mycket romantiska 
verk, tjusade mitt estetiska sinne. Men min 
egentliga estetiska väckelse hade jag fått året 
före, då jag upplevde Italien under en resa 
tillsammans med mina föräldrar." 

4. Isak Gustav Clason känner vi bl.a. igen som 
arkitekten bakom Nordiska museet, 
Östermalms saluhall och Hallwylska palatset 
i Stockholm. Clason blev för övrigt fr.o.m. 
1904 förste intendent vid 
Överintendentsämbetet, med exklusivt 
handhavande av kyrkliga 
byggnadsminnesärenden etc. Han var sedan 
1890 professor i arkitektur vid Tekniska 
högskolan. Clason kom även att ingå i 
sakkunniggruppen för angivande av förslag 
till omorganisation av 
Överintendentsämbetet, mellan okt. 1913 — 
nov. 1915.1 samband med det blev han även 
vald som ordförande bland sakkunniga för 
utarbetande av förslag till arbetsinstruktioner 
för den nyordnade Kungliga 
Byggnadsstyrelsen fr.o.m. juli 191 7 t.o.m. 
apr. 1918. Clason verkade som byggnadsråd i 
Byggnadsstyrelsen fr.o.m. 2 okt. 1917. 
(Sigurd Curman var byggnadsråd och chef 
för den kulturhistoriska byrån — K-byrån — 
i Byggnadsstyrelsen mellan 1918 och 1923.) 
Han verkade, liksom Curman, sedan som 
byggnadsråd fram till 1923. 

5. Sigurd Curman böljar redan vid denna 
tidpunkt att erhålla ett visst inflytande vad 
beträffar restaureringsärenden. I ett brev från 
den 23 juli 1902 skrev Curman till 
familjevännen Hans Hildebrand och 
berättade om ett erhållet inspektionsuppdrag 

inför Skuttunge kyrkas restaurering i 
Uppland. Curman var hård i sitt omdöme vad 
beträffar församlingens önskemål. Dess 
kyrkoherde P. Thörnell motsatte sig helt 
Curmans förslag att återigen ta fram de 
gamla överkalkade väggmålningarna. Sigurd 
Curmans åsikt om detta sistnämnda ligger 
helt i linje med vad som komma skulle: "— 
Och min egen enskilda mening om deras 
'restaureringsplan är då afgjordt den, att om 
icke de gamla målningarne blottas och 
restaureras, så är allt annat arbete där i 
kyrkan fullkomligt onödigt." Se Sigurd 
Curman, "Med egna ord: Brev till Hans 
Hildebrand", Kulturmiljövård 1991:4, s. 13. 

6. Sigurd Curmans självporträtt, Aftontidningen 
6/9 1943. 

7. Den franska lagstiftningen om inregistrering 
och byggnadskontrollering av 
byggnadsminnesmärken kom till redan åren 
1887 samt 1889. Motsvarande lagstiftning 
inom området kom att förverkligas i Sverige 
mellan åren 1920 och 1921. Om Clemen och 
Curman, se Sigurd Curman, "I n memori am: 
Paul Clemen", Fornvännen 1947, s. 321-323. 

8. Sigurd Curman, "Vreta klosters kyrka: Min 
första stora kyrkorestaurering", 
Meddelanden 1966-1967 från Östergötlands 
och Linköpings stads museum (Linköping, 
1967) S.6. 

9. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 
byggnadsrådet", s. 44 7f. 

10. Tidskriften Kult och Konst startades år 1905 
av prosten Richard Norén och konstvetaren 
Johnny Roosval. Den hade som målsättning 
att presentera ny kunskap om kyrkomusik 
och kyrkokonst, vilket innefattade "de 
bildande konsterna: arkitektur, skulptur och 
måleri". Genom Kult och Konst fick "den nya 
tidens män" ett stridbart organ som, med 
Sigurd Curmans egna ord, var betydelsefullt: 
" framförallt för dem, som strävade efter en 
radikal omläggning och upprustning av de 
svenska kyrkornas vård och utforskande." 
Och som han fortsätter: "I denna värdefulla 
tidskrift, som tyvärr endast upplevde fyra 
årgångar, medarbetade ett stort antal av våra 
främsta konst- och musikforskare, arkitekter 
och prästmän." Ur S. Curman, "Vreta 
klosters kyrka: Min första restaurering", s. 8. 

11. Sigurd Curman, "De senaste 
restaureringsarbetena i Venedig", Kult och 
Konst 1905, s. 6f. 

12. Jämför de påtagligt likalydande 
ståndpunkterna i S. Curman, "De senaste 
restaureringsarbetena i Venedig" (1905) och 
hans artikel 42 år senare: "Något om 
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byggnadskirurgi och vad därmed 
sammanhänger: Föredrag vid presidiets 
nedläggande den 16 april 1947", Kungl. 
Svenska vetenskapsakademiens årsbok för år 
1947, s. 341-374. 

13. Se K. Asplund, Sigurd Curm an: En 
minnesteckning, s. 4. 

14. Sigurd Curman, "Restaureringsprinciper: 
Några exempel och önskemål", Kult och 
Konst 1906, s. 262. 

15. Gustav Upmark var konsthistoriker och 
intendent vid Nationalmuseum. Han kom att 
bli en av pionjärerna bakom det 
konsthistoriska studiet av den svenska 
renässansarkitekturen (Vasaarkitekturen). 
Upmark hade med sin intendents tjänst år 
1880 fått ansvaret för porträttsamlingen vid 
Gripsholm slott. Samlingen bedömdes av 
Upmark vara illa disponerad och dessutom 
ansåg han att rummen borde förändras för att 
bättre motsvara sin roll. Arkitektstudenten 
Fredrik Lilljekvist anlitades för att utföra 
uppmätningar av slottet, samt ge ett 
restaureringsförslag. Förslaget presenterades 
vid Konstakademiens elevutställning år 
1887. Upmark publicerade sina 
undersökningar av slottet samma år i Nordisk 
Tidskrift. Upmark kan därmed sägas vara den 
som initierade restaureringen av Gripsholm 
slott. Se Lars Ljungström, ...aendnu 
Gamblare: Fredrik Lilljekvists restaurering 
av Gripsholms slott och 1890-talets 
restaureringsdebatt, Sörmländska handlingar 
45,(1987) s. 18f. 

16. Verner von Heidenstam, Modern barbarism: 
Några ord mot restaurerandet af historiska 
byggnader (Stockholm, 1894) s. 12. 

17. Ibid., s. 7. 
18. Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse: 

Svensk arkitektur 1890-1920 (Stockholm, 
1990) s. 143. 

19. För en populär och överskådlig genomgång 
av antikvetenskapens historia se Lena 
Landgren och Ida Östenberg, Monument och 
manuskript: Antikvetenskapens historia till 
1800-talets mitt (Lund, 199 6). 

20. För en god redogörelse för detta skede inom 
arkitekturhistorien se Olle Svedberg, 
Arkitekternas århundrade: Europas 
arkitektur 1800-talet (Stockholm, 1988). 

21. E. Eriksson, D en moderna stadens födelse, 
s. 143. 

22. Siegrun Fernlund sammanfattar i sin 
avhandling kärnfullt det sena 1800-talets 
arkitektoniska ideal vad gäller offentliga 
byggnader, och då i synnerhet kyrkor: "Det 
sena 1800-talets arkitektur besjälas av en 

lidelsefull strävan efter fulländning. 
Kyrkobyggnaden är en helgjuten produkt, 
strikt avskild från den profana omvärlden 
och klart artikulerad. Formerna är 
skarpskurna och rena. Vilja och förnuft får 
sitt uttryck i högresta spiror och perfekt 
utförda ornament. Maskinslaget tegel och 
gjutna kapitäl vittnar om teknikens framsteg. 
Det jämna, fullt regelbundna och exakt 
upprepande är bevis på ordningens seger 
över okunnighet, oförmåga och slöhet. 
Kultur är disciplin. 1800-talsarkitekturens 
formspråk är m a o långt mera än historicism 
och stilimitation. Det är ett fullödigt uttryck 
för 1800-talsmänniskans livshållning. 
Genom självdisciplin och hårt arbete har den 
civiliserade individen skaffat sig kontroll 
över tillvaron. Allt slappt och skröpligt som 
påminner om ett övervunnet 
utvecklingsstadium är honom motbjudande. 
Han är herre över naturen, herre över sig 
själv, herre över historien, nuet och 
framtiden." Ur S. Fernlund, "ett Herranom 
värdigt Tempel", s. 137. 

23. Den kan tilläggas att 1800-talets 
stilrestaureringar i realiteten behandlade 
samtliga nybyggnationer och tillägg mycket 
hårt. Avståndet mellan teori och praktik inom 
restaurering var nog såtillvida större under 
1800-talet än 1900-talet. 

24. Viollet-le-Ducs huvudprinciper för 
restaurering är hämtade ur Börje Blomé, 
"Byggnaden som kulturhistoria: En 
kortfattad översikt av restaureringens teori", i 
Ombyggnad och restaurering av äldre 
byggnader och miljöer: En bok om 
ombyggnad och restaurering av äldre 
byggnader och miljöer med utgångspunkt 
från en konferens med samma namn hållen i 
Umeå 7-8 februari 1974, red Lasse 
Brunnström (Uppsala, 1976) s. 15. 

25. L. Ljungström, ...aendnu Gamblare, s. 223. 
26. Ibid., s. 224. 
27. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 

byggnadsrådet", s. 444. 
28. Något frapperande är att Carl Möller inte 

bara deltog utan även var kommitténs 
ordförande. Möller kom nämligen året därpå 
att bli överintendent och chef för 
Överintendentsämbetet. I den positionen 
verkade han inledningsvis i den för Ämbetet 
traditionella anda som satte byggnadens 
funktion före dess eventuella antikvariska 
värden. Möller ansvarade exempelvis för en 
hårdhänt restaurering av Kristine kyrka i 
Falun mellan åren 1904-06, enligt uppenbar 
stilpuristisk modell. Högst sannolikt är med 
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detta att Sigurd Curmans förslag till 
nyordning av restaureringsideologin inte 
skulle fått det snabba genomslag det fick, om 
inte Curman hade stöttats av 
Överintendentsämbetets I.G. Clason. 

29. Victor Edman, En svensk 
restaureringstradition: Tre arkitekter 
gestaltar 1900-talets historiesyn (Stockholm, 
1999) s. 23. 

30. I Restaurerings frågan: Underdånig skrivelse 
af given afKungl. Akademien för de fria 
konsterna (1902), 2 uppl. (Stockholm, 1907) 
s. 27f. Se äv. E. Fant, 
"Restaureringsarkitekten och 
byggnadsrådet", s. 445. 

31. Ola Wetterberg, Monument och miljö: 
Perspektiv på det tidiga 1900-talets 
byggnadsvård i Sverige (Göteborg, 1992) s. 
69. Se även den utförliga redogörelsen av 
skrivelsen och dess genmäle av 
riksantikvarien i SOU 1922:11, s. 67-83. 

32. Arkitektkåren hade — inklusive Ferdinand 
Boberg — förhållit sig tämligen avvaktande 
under stridigheterna kring Gripsholms 
restaurering och Heidenstams angrepp. När 
sedan Boberg — först genom en 
tidningsartikel och sedan genom att enrollera 
Konstakademiens medlemmar — torgförde 
behovet av en nyordning för 
restaureringsprinciperna, innebar det att de 
professionella inte längre kunde hålla sig 
utanför debatten. Överintendentsämbetet 
uppmanades år 1903 yttra sig i frågan, men 
något yttrande avgavs aldrig. Ola Wetterberg 
noterar en av Sigurd Curman angiven orsak 
till detta: "Överintendentsämbetets bägge 
nytillträdda chefer, Carl Möller och I.G. 
Clason, hade som medlemmar i 
konstakademien varit med om att godkänna 
skrivelsen 'som de helt visst också gillade'. 
De avstod som parter i målet från officiella 
yttranden i 'den ganska heta debatten' som 
Konstakademiens skrivelse orsakat." Ur O. 
Wetterberg, Monument och miljö, s. 73. Se 
äv. L. Ljungström,"...aendnu Gamblare", 
s. 230ff. 

33. ATA, SCA, vol. 291, Hans Hildebrands 'P.M. 
Till Kongl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien, Stockholm den 30 
maj 1903", s.1 0. 

34. Hans Hildebrand "P.M. Ull Kongl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien, 
Stockholm den 30 maj 1903". s. 13. Se även 
SOU 1922:11, s. 78, Hildebrands anförande 
beskrivs där på sidorna 75-83. Såväl 
Konstakademiens som Hildebrands 

skrivelser från 1902 och 1903, finnspå ATA, 
SCA, vol. 291. 

35. Om ATA och faran med registrering av 
minnesvärda byggnader anförde Hildebrand 
följande ståndpunkt: "Denna samling [ATA] 
är utan fråga den rikaste som finns i Sverige 
och den är tillräckligt rik, för att utgöra en 
grundval för forskningen. Man skulle således 
med begagnande af denna samling kunna 
upprätta en förteckning öfver historiskt 
märkliga byggnader, hvilka skulle ställas 
under ett alldeles särskildt skydd. Men låt 
vara att man till exempel i Danmark vidtagit 
en dylik åtgärd, jag måste på det bestämdaste 
afråda från något sådant. Vårt land är stort 
och alla dess minnesmärken hafVa ännu icke 
hunnit uppsökas, beskrifvas och afbildas. Så 
länge man icke kan med full trygghet 
försäkra, att förteckningen är fullständig, 
dömer man de minnesmärken, som ännu icke 
blifvit upptagna i förteckningen, till en 
ganska säker undergång — dem skola 
vederbörande anse sig hafva rätt att behandla 
efter godtfinnande. Det är vida bättre att 
bibehålla hvad i Kongl. förordningen af den 
29 november 1867 föreskrifves med 
afseende på äldre, på ett eller annat sätt 
märkliga kyrkor. Då föreskriften är 
formulerad på detta allmänna sätt, eger 
Riksantiqvarien att ingripa öfverallt, hvilket 
han icke kan göra, derest skada drabbas en 
byggnad, som icke är upptagen i 
förteckningen." Ur H. Hildebrand, "P.M. Till 
Kongl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien", s. 15. 

36. Riksantikvarien hade vid sekelskiftet tre 
amanuenser till sitt förfogande, av vilka 
Eckhoff och Janse hade ansvaret för 
byggnadsminnesärenden och de 
kulturhistoriska inspektioner som följde med 
detta, inte minst vad gällde 
kyrkorestaureringarna. Övriga tjänstemän, 
som exempelvis antikvarien Oscar Montelius 
och den tredje amanuensen Ture J. Arne, 
arbetade i direkt anslutning till Historiska 
museets forskning och samling. 

37. Vitterhetsakademiens ekonomiska resurser 
var vid tiden för sekelskiftet ytterst knappa . 
Det sammanlagda statsanslaget var år 1883 
ca 23 000 kr. Detta bör dock sättas i samband 
med dåtidens kronvärde. Om man, för 
enkelhetens skull, beräknar en normal 
årsinkomst för en statligt avlönad tjänsteman 
i den positionen till ca 2 000 kr, så 
motsvarade alltså summan ca elva fulla 
årslöner. Knappast någon storskalig 
verksamhet med andra ord. Det var 
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emellertid från enskilda personers 
donationer akademiens egentliga verksamhet 
— i meningen bok och skriftproduktion, 
samt expenser kring forskningen — kunde 
upprätthållas. År 1882 fick akademien ta 
emot en donation på 295 000 kr. av den 
avlidne tullförvaltaren C.W. Berger. Denna 
summa, jämte andra större eller mindre 
donationer, utgjorde grunden till den 
Bergerska fonden som kom att verka som 
stödfond för kulturvetenskaplig forskning 
ända fram till etablerandet av den 
Humanistiska fonden, under 1930-talet. 
Tilläggas bör emellertid att under Hans 
Hildebrands 37 åriga riksantikvarieperiod 
fick akademien motta donationer 
motsvarande närmare 800 000 kr. Detta 
innebar att den tidigare ekonomiskt 
utblottade verksamheten, ändå gavs en reell 
möjlighet att fungera enligt modeller som vi i 
dag anser som självklara för ett centralt 
styrande ämbetsverk. När Curman tog över 
1923 betraktades arbetsgivaren dock 
fortfarande somen "fattigakademie". Se 
Adolf Schück, "En humanistisk 
vetenskapsakademie och dess anor", Ad 
patriam illustrandam, s. 44f. 

38. Ärendemängden i kyrkobyggnadsfrågor hade 
dock alltsedan sekelskiftet ökat. Salin angav 
t.ex. i sin sammanställning från 1914 att 
centralmyndigheten under de senaste tio åren 
hade befattat sig med konserveringsarbeten i 
tio kyrkor, samt lämnat yttrande över "så gott 
som alla kyrkoreparationer". Detta berodde 
på att Överintendentsämbetet nu 
regelmässigt remitterade alla 
kyrkorestaureringsärenden till 
Vitterhetsakademien. Se O. Wetterberg, 
Monument och miljö, s. 63f. 

39. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 63 ff. 
Wetterberg presenterar även statistik över 
antalet stadsplaneärenden, respektive 
kyrkobyggnadsärenden, som i tiden 
passerade Överintendentsämbetets 
ämbetskorridorer. År 1876 hade fördelningen 
varit 25 stadsplaneärenden och 19 
kyrkobyggnadsärenden. Vid 1905, alltså 
tiden strax efter Hans Hildebrands remissvar, 
var fördelningen 55 respektive 181. År 1910, 
när Sigurd Curman anställdes som ordinarie 
arkitekt vid Överintendentsämbetet, var 
siffrorna ändrade till 98 respektive 251. En 
markant ökning således, vilket gradvis skulle 
komma att påverka Vitterhetsakademiens 
arbetsbörda vad gällde "yttre minnesvård" 
högst betydligt. Se O. Wetterberg, s. 75. 

40. Turordningen mellan 
Överintendentsämbetets ansvarsområde och 
Vitterhetsakademiens dito var ibland ytterst 
komplicerad. För en utförlig redogörelse se 
SOU 1922:12 s. 84f. Anna Elmén Berg 
presenterar dock en sammanställning i sin 
avhandling Fem ödekyrkor i Norrland, s. 71 
Det bör förtydligas att Vitterhetsakademiens 
antikvariska expertis under större delen av 
1800-talet inte tillfrågades vad gäller 
restaureringar av landsortskyrkor. 
Akademiens byggnadsvård handlade då mest 
om att handlägga antikvariska synpunkter 
vid rivningsärenden. Det är först under Hans 
Hildebrand som granskningarna av 
restaureringar gradvis vinner ökad prioritet. 
O. Wetterberg redogör f.ö. även för 
ärendegången i Monument och miljö, 
s. 120 ff. 

41. Att huvudsakligen kyrkorestaureringarna 
drev fram den breddade synen på 
minnesvården, har sin förklaring i 
minnesvårdens tradition. A. Elmén Berg 
kommenterar i sin avhandling detta: " Und er 
1910- och 1920-talet intog kyrkorna en 
särställning i både forskningen och 
kulturminnesvården. Inte minst är detta 
tydligt i Sigurd Curmans verksamhet. För 
senare tider har det ibland tett sig som en 
inskränkning, men detta är ett anakronistiskt 
synsätt. Bättre då att se till det som pekar 
framåt i intresset för kyrkorna. Tidigare hade 
uppmärksamheten riktats mot de stora 
nationalmonumenten, domkyrkorna och 
slotten. Nu gällde det hela Sveriges samlade 
skatt av kyrklig konst." Ur A. Elmén Berg, 
Fem ödekyrkor i Norrland, s. 76. 

42. Svenska Dagbladet 4/11 1906, samt Kult och 
Konst 1906, s. 261-276. 

43. Anders Zorn har fler kopplingar till den 
curmanska epokens representanter än man 
kanske kan tro. Dessutom hade Zorn i sina 
studier vid konstakademien kommit att 
undervisas av Carl Curman, vilket 
kommenterar av Bo Grandien, Rönndruvans 
glöd, s. 277. Det var även Anders Zorn och 
hans maka som donerade den stockholmska 
professuren i svensk oc h jämförande 
konsthistoria till Johnny Roosval. (Den 
statliga professuren i Uppsala gick år 1917 
till August Hahr, trots att Roosval egentligen 
var mer kompetent. Detta var emellertid en 
kompensation för att Roosval tidigare, år 
1908, hade "knipit" det då nyinrättade 
lektoratet i Uppsala före Hahr, trots att denne 
hade varit docent i konsthistoria sedan år 
1900.) Se Andreas Lindblom, De gyllene 
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åren (Stockholm, 1952) s. 158; A. Elmén 
Berg, Fem ödekyrkor i Norrland, s. 75f. 

44. Alla citat från Zorn i presentationen är 
hämtade från dennes artikel 
"Restaureringsprinciper: Öppet bref till 
Johnny Roosval", i Svenska Dag bladet, 10/ 
11 1906, den återges dock även i Kult och 
Konst 1906, s. 276-278. 

45. Bengt Ingmar Kilström, Strängnäs domkyrka 
genom seklen (Strängnäs, 1991) s. 115. 

46. Som en kontroll för de framtida 
restaureringskostnaderna hade man år 1895 
knackat fram några medeltida valvmålningar, 
vilka hårdfört stilrestaurerades. Om 
Lilljekvist första förslag hade gått igenom, 
skulle förmodligen hela kyrkans inre ha 
målats om och samtliga valvmålningar 
"förbättrats" enligt rådande stilideal. Se B.I. 
Kilström, a.a., s. 41f. och 115. 

47. B.I. Kilström, Strängnäs domkyrka genom 
seklen, s. 118. 

48. Det har inte utretts varför just Curman, vid 
den tidpunkten, godkändes som 
kulturhistorisk kontrollant av Akademien. 
Förmodligen var han redan då den i Sverige 
mest lämpade, och samtidigt tillgänglige, för 
uppgiften. Erik Fant menar i sin redogörelse 
från 1946 att Lilljeqvist personligen 
anmodade Curman att bli kontrollant vid 
valvrestaureringarna. Se 
Fant, "Restaureringsarkitekten och 
byggnadsrådet", s. 449. 

49. I en kort tidningsnotis redovisades läget: "För 
framtagning af kyrkans öfverkalkade vägg 
och hvalfmålningar skola genom arkitekten 
Lilljekvist underhandlingar inledas med 
dekorationsmålaren Alfr. Bergh i Stockholm. 
Därjämte skall hos vitterhets-, historié- och 
antikvitetsakademien begäran framställas om 
anvisning på lämplig arkeolog [min 
kursivering] att öfvervaka 
framtagningsarbetet." Ur ATA, SCA, vol. 
390, "Strängnäs domkyrkas restaurering", 
Svenska Dagbladet 11/1 1907. 

50. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 
byggnadsrådet", s. 450. Curman utvecklade 
metoden för konservering av kalkmålningar i 
samarbete med konservator C.L. Lundin. 
Beträffande Fants utsaga om Lundin, så är 
det i själva verket närm ast omöjligt att 
avgöra vem av de två, Curman eller Lundin, 
som mest bidrog till utvecklandet och 
tillämpandet av den nya 
restaureringstekniken. Fants ensidiga 
framhållande av Curmans insats var naturlig 
i sammanhanget, men bör m.a.o. modereras 
något. 

51. Kilström påpekar i sin historik att Curm an 
exempelvis hade försökt argumentera inför 
restaureringskommittén om att söka bevara 
det nyklassiska altare som då ingick i 
interiören. Curman hade menat att altaret var 
en god representant för det tidigare 
sekelskiftets smak och därmed borde bevaras 
på ursprunglig plats. Han fick dock inte 
gehör för detta; Lilljekvists planer 
genomfördes och altaret revs. Se B.I. 
Kilström, Strängnäs domkyrka genom 
seklen, s. 122. 

52. L. Ljungström, "...aendnu Gamblare", s. 239. 
Sigurd Curman skrev även i en tidig artikel 
om valvmålningarna att : "Vi hafva dä rför så 
mycket större anledning att vara tacksamma 
mot såväl arkitekten Lilljekvist som 
restaureringskommitterade i Strängnäs, 
hvilka i fråga om målingarnes behandling 
visat en pietet och en förståelse af de 
moderna restaureringsprinciperna, som icke 
varit vanlig i vårt lan d." Ur:ATA, SCA, vol. 
390, Svenska Dagbladet, 18/10 1908. 

53. Exempelvis skrev den gamla tjänstemannen i 
Överintendentsämbetet Axel Lindegren i Sv. 
Dagbl. 15/11 1906 en inlaga som uttryckte 
sig positivt angående åsikterna i Zorns artikel 
om Urd-diskussionen. Lindegrens åsikter om 
arkitekternas brist på utbildning och resurser 
vad gällde det antikvariska faltet, framfördes: 
"[...] och det är ej med ringa sorg och 
grämelse som vi tjänstemän så ofta se oss ur 
stånd att sköta reparationsangelägenheterna 
så som de borde skötas. [ ] Ordet 
'restaurering' har alltid gjort mig uppbragt." 
Lindegren efterlyste ett närmare samarbete 
mellan fornminnesvårdens experter och 
arkitekterna: "[...] så tror jag flertalet af oss 
arkitekter numera med verklig 
tillfredsställelse skulle hälsa den dag, då 
arkeologien utsträckte sitt intresse till andr a 
tidsskeden än den förhistoriska och 
medeltidens och med verkligt och om godt 
förstånd för realiteter vittnande deltagande 
bisprunge oss vid förberedande 
undersökningar genom att förteckna och 
beskrifva hvaije monument innan det 
öfverlåtes till reparation eller förändring." 
Det skulle dröja tolv år innan den 
organisation Lindegren efterlyste började 
förverkligas i och med Kungl. 
Byggnadsstyrelsens tillkomst. 

54. Strängnäsutställningen kom till stånd genom 
initiativ av Sigurd Curman, Johnny Roosval 
och Carl af Ugglas. Formellt var det 
Södermanlands- och Örebro Läns (Närkes) 
Fornminnesföreningar som stod för 
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värdskapet. De nämnda herrarna verkade 
dock som utställningens bestyrelse. 

55. Johnny Roosval och hans studenter i 
konsthistoria utförde vid tiden 
kyrkohistoriska exkursioner runt Uppsala. 
Dessa exkursioner — oftast medelst cykel — 
har blivit smått legendariska. Andreas 
Lindblom, sedermera professor i "de bildade 
konsternas teori och historia" i Stockholm, 
deltog som ung student i övningarna och 
vittnar i sin självbiografi om expeditionernas 
karaktär av räddningsaktioner: "Hur många 
mer eller mindre skamfilade skulpturer och 
målningar tillvaratogs inte där de låg 
försummade på kyrkvindarna eller i skrubbar 
och uthus! I den hel iga Birgittas 
barndomskyrka Skederid anträffade Johnny 
ett flertal bilder, däribland en utsökt Birgitta, 
liggande sönderslagna och lemlästade 
tillsammans med veden; de räddades till 
Historiska museet. Själv hittade jag i 
Godegårds kyrka i Östergötland en Sankt 
Olovsbild från 1200-talet vilken använts som 
huggkubb." (Ur A. Lindblom, De gyllene 
åren, s. 33.) Som tillägg kan nämnas att A. 
Lindblom ingick i den stab av yngre 
medarbetare som deltog i arbetet krin g 
strängnäsutställningen. Hans arbetslott 
bestod i att år 1909 snabbinven tera Närkes 
samtliga kyrkor på jakt efter lämpliga 
utställningsföremål. 

56. Noterbart är att den första utställningen av 
äldre kyrklig konst organiserades i 
Norrköping (under ledning av Otto Janse) 
vid konst och industriutställningen år 1906. 
Denna utställning rönte emellertid inte 
tillnärmelsevis samma massmediala 
uppmärksamhet som den senare 
strängnäsutställningen. Efter Strängnäs blev 
emellertid utställningsformen populär och 
upprepades på andra platser runt om i landet, 
t.ex. : Östersund 19 11, Härnösand 1912, 
Skara och Hudiksvall 1913, Uppsala 1918 
och Göteborg 1923. 

57. Utställningen finns bl.a. beskriven under 
rubriken "Notiser" i Fataburen 1910, s. 189-
192. 

58. I utställningslokalerna förekom dock inga 
instruktioner eller kommentarer om den 
genomförda restaureringen av Strängnäs 
domkyrka. Den museala 
utställningspedagogiken var vid den tiden 
fortfarande helt centrerad kring föremålen 
som sådana. Man hade emellertid försökt 
återskapa de medeltida kyrkorum som 
motsvarande utställningsföremålens 
konsthistoriska stiltyper. Detta i sig ansågs 

då som ett djärvt utställningspedagogiskt 
grepp, vilket framgår i den fortsatta 
huvudtexten. 

59. Ur "Museimannamötet i Strängnäs", 
Fataburen 1910, s.188. 

60. ATA, SCA, vol. 390, Axel L. Romdahl, "I 
Strängnäs med museimän och 
konsthistoriker", Handelstidningen, u.å.. 

61. /Edes sacrae antiqua a Sigurd Curman 
restauratae: Minnesskrift till Sigurd Curman 
29 april 1929 (Stockholm, 1929) s. 9f. Erik 
Fant påpekar även, i 
"Restaureringsarkitekten och 
byggnadsrådet", att målningspartier som var 
kraftigt förstörda "kompletterades" i de 
tomma fälten genom en diffus behandling 
med färger: "...så att de samarbeta med det 
övriga, utan att 'föreställa' något." (Ur a.a., s. 
450.) Fants förtydligande pekar ytterligare på 
"strängnäsmetodens" karaktär av syntes 
mellan renodlad konservering och klassisk 
restaurering. 

62. Ur Sigurd Curman, "Något om 
byggnadskirurgi och vad därm ed 
sammanhänger: Föredrag vid presidiets 
nedläggande den 16 april 1947", Kungl. 
Svenska vetenskapsakademiens årsbok 1947, 
s. 370. 

63. Sverker Janson, "Sigurd Curman 
riksantikvarie", Kulturmiljövård 1991:4, 
s. 11. 
Det bör påpekas att Sigurd Curman var fullt 
medveten om det tidsbundna elementet i 
sina restaureringar. Genom att införa den 
noggranna förundersökningen och synen på 
byggnaden som en individuell enhet, ansåg 
han dock att byggnaden gavs möjligheten att 
för framtiden "berätta sin egen historia". 
Detta förutsatte emellertid att vissa 
vetenskapligt objektiva kriterier vid 
restaureringen kunde upprättas. Om detta 
skriver Anna Elmén Berg i sin avhandling 
kärnfullt: "För en nutida betraktare är det 
emellertid alldeles uppenbart att det förment 
objektiva i restaureringarna balanseras av ett 
annat förhållningssätt, ett mer emotivt, som 
är besläktat med nationalromantikens 
arkitektur. Det finns i den emotionella 
inlevelsen i monumenten och gestaltningen 
av kyrkorummen, som karakteriseras både 
av förståelse för byggnadens historia och 
känsla för stämningsvärden. Det finns även i 
ambitionen att låta arkitektur och 
konstföremål samspela med omgivningen på 
ett sätt som förhöjer upplevelsen. Det finns 
kort sagt i omsorgen om detaljer som 
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klätterrosor och stearinljus." Ur A. Elmén 
Berg, Fem ödekyrkor i Norrland, s. 63. 

64. Sverker Janson anger i Kulturvård och 
samhällsbildning ett tankeväckande exempel 
på dilemmat med att ge det äldsta 
"ursprungliga" företräde, enbart i kraft av 
dess egen ålder: "Restaureringarna sker nu i 
en modifierad form med all hänsyn till senare 
inslag. Men när Jacobs kyrka i Stockholm 
restaurerades 1970, och det framgick, att 
exteriören ursprungligen hade varit 
rödfärgad, så vägde detta så tungt, att kyrkan 
återfick denna farg, oberoende av hur länge 
den lejongula färgen hade funnits, eller hur 
denna ingick i den omgivande miljön." Ur 
a.a., s. 256. 

65. Svenska Dagbladet 4/11 1906. Talet 
refererades även, i redigerad form, i Kult och 
Konst 1906, s. 265. 

66. Det kan påpekas att det flesta arkeologer 
hade en naturvetenskaplig utbildning som 
bakgrund till de fornvetenskapliga studierna. 
Den metodologiska inriktningen mot 
typologi och systematisk fornsakstaxonomi 
gynnade dessa, dessutom etablerades 
arkeologin inte som universitetsämne förrän 
vid 00-talet. 

67. Att jag skriver "i stort sett avslutat kapitel" 
beror på att stilrestaureringar då fortfarande 
kunde förekomma. Carl Möllers restaurering 
av Kristine kyrka i Falun har omnämnts och 
Ullånger medeltidskyrka stilrestaurerades 
mellan åren 1907-09 av arkitekten Gustaf 
Hermansson. Denna restaurering anses 
emellertid som den sista restaureringen i sitt 
slag i Sverige. Se A. Elmén Berg, Fem 
ödekyrkor i Norrland, s. 58. 

68. Eckhoff företrädde, i likhet med Montelius 
och Hildebrand, en pragmatisk inställning 
vad gällde fornföremålens värde. Värdet 
avgjordes främst av den rådande 
uppfattningen inom forskningslägret. Att 
som generationen Curman proklamera 
fornminnenas värde i sig, som konstnärliga 
och kulturbärande objekt, var dem mer 
främmande. Eckhoff hade varit anställd vid 
Vitterhetsakademien sedan 1880 och var då 
— vid sidan av riksantikvarie Hildebrand — 
den antikvarie som handhade frågor i 
byggnadsminnesärenden. (Främst medeltida, 
kyrkliga, bevarandeärenden.) Han gjorde sig 
sedermera mest känd som expert i ämnet 
nordiska träkyrkobyggnader, där det 
viktigaste arbetet blev Svenska stavkyrkor 
1914-1916. Eckhoff motsatte sig tidigt den 
stilimiterande skolan inom arkitekturen; han 
moderniserade även den arkeologiska 

metodologin vad gällde fältundersökningar. 
Trots det var han i jämförelse med Sigurd 
Curman att betrakta som en anhängare av 
äldre minnesvårdande ideal. Curman 
kommenterade, på sin ålders höst, Urd-
diskusionen: "Protagonister voro doktor 
Emil Eckhoff och jag, den förre mera 
återhållsam i sina synpunkter, den senare 
mera 'progressiv', för att använda ett nu så 
modernt uttryck." Ur S. Curman, "Vreta 
klosters kyrka", s. 8 

69. E. Eckhoff refererad i Kult och konst 19 06, 
s. 270. 

70. Victor Edman påpekar i sin avhandling att 
Curman tillhörde den generation som tog sig 
an uppgiften att skapa ett självförtroende för 
samtiden, genom att ge historien ett ny 
mening och innehåll. "Svaret på detta 
problem blev att skapa en harmonisk 
förening mellan det moderna och det 
förflutna, en förening som skulle låta båda 
befrukta varandra." Därmed kom Curmans 
restaureringar att karakteriseras av en vilja 
att förena motsatser som gammalt och nytt, 
beständigt och tillfälligt, enhet och mångfald. 
(Se V. Edman, En svensk restaurerings
tradition, s. 47, 64.) Uttrycket "det historiska 
sinnet" härrör från Curmans uppsats 
"Restaureringsprinciper: Några exempel och 
önskemål" i Kult och Konst 1 906. 

71. Att göra en individuell bedömning inför vaije 
restaureringsuppdrag var i själva verket en av 
grundförutsättningarna för den nya 
restaureringsideologi Curman förespråkade. 
"Vad som bör göras måste alltid avgöras från 
fall till fall", hade han skrivit i Kult och konst 
1906. Den enskilda byggnaden skulle med 
den nya synen betraktas som en individ, med 
en egen unik historia, samt — vad gällde 
kyrkorna — också ett eget individuellt krav 
från församlingen. Restaureringsarkitektens 
roll blev därmed att hitta den rätta syntesen 
och avvägningen mellan historiska, estetiska 
och praktiska krav i vaije enskilt fal l. 

72. Förutom den undervisning i konst- och 
arkitekturhistoria som Johnny Roosval och 
Sigurd Curman m.fl. arrangerade under 
perioden, så skrevs det även ett flertal 
populärt hållna artiklar som var avsedda som 
kombinerad upplysningsverksamhet och 
propaganda för den nya kulturminnesvårdens 
principer. Ett exempel på sistnämnda kan vi 
finna i Roosvals artikel: "Öppna fönsterna: 
Ett ord om de kyrkliga monumentens 
betydelse i hembygdskunskapen och 
huruledes dessa f.n. bearbetas och publiceras 
i verket 'Sveriges kyrkor'", Tidskrift för 
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hembygdsvård 1920. Som titeln antyder var 
den avsedd som propaganda för den kyrkliga 
kulturminnesvården men även, underförstått, 
som en uppmaning till hembygdsvårdens 
intressenter att ekonomiskt stödja utgivandet 
av Sveriges Kyrkor. Roosval underströk här 
nödvändigheten av forskning och inventering 
av kulturminnena: "Forntidens fönster äro 
hårt igenspikade. Ingen kan predika 
hembygdens historia utan en omfattande och 
djup kunnighet om den." Hembygdens folk 
måste lära sig uppskatta de forntida skatter 
de har runt sig, menade han, och även lära sig 
dra nytta av den forskning som bedrivs om 
detta materiella kulturarv. Med en bugning 
mot hembygdsvården påminde Roosval 
lantborna om deras privilegierade situation 
gentemot de kulturellt alienerade stadsborna: 
"Städerna ha museer, universitet och skolor, 
där mycket läres och predikas. Men mellan 
böckerna och stadslivet finns ingen kanal. 
Forntiden kan aldrig vara levande för en 
genomsnittsstorstadsmänniska, boende i en 
helt nybyggd stadsdel. Fabriksarbetaren, 
bankmannen, har deras arbete rötter i det 
förgångna? Har deras nybyggda kyrka en 
historia? Vad är praehistorien för stadsbon 
annat än tusen stenyxor som 
museimänniskorna ordna med. Men bonden 
plöjer medeltidsbondens tegar, han går i den 
kyrka som 1100-talets karlar i samma bygd 
uppfört, han finner stenyxor [...]." Roosval 
åberopade den bekanta idén om ett organiskt 
samband mellan forntid och framtid. Och 
kyrkorna, menade han, erbjöd 
hembygdsvården de autentiska 
kalejdoskopen ner i förhistoriens andliga 
kulturarv. Ur a.a, s. 120f, 119f. 

73. Södermanlands och Närkes 
fornminnesföreningar hade instiftat ett 
samfund — Samfundet till befrämjande af 
utställningen af äldre kyrklig konst i 
Strängnäs 1910 — till syfte att främst 
finansiera utgivningen. (Samfundets upprop 
återfinns i Fataburen 1910, s. 64.) Värt att 
notera är att samtliga uppsatsförfattare senare 
kom att gå till historien som kända 
museimän från Curmans period. 

74. Sigurd Curman, "Utställningen af äldre 
kyrklig konst i Strängnäs 1910", 
Utställningen af äldre kyrklig konst i 
Strängnäs 1910,1-II(Stockholm, 1913) dell, 
s. 5f. 

75. Se Hans Hildebrand, De förhistoriska folken i 
Europa: En handbok i jämförande 
fornkunskap, (Stockholm, 1880) s. 57. 

76. S. Curman, "Restaureringsprinciper", s. 258. 

77. Curmans kyrkorestaureringar blev totalt 19 
till antalet: Stora Malms k-a., Södermanland 
1909-10, Rasbokils k-a., Uppland 1909-10, 
Strängnäs domkyrka, Södermanland 
(kalkmålningar) 1907-09, Nederluleå k-a, 
Norrbotten 1909, Glanshammars k-a, Närke 
1910, Alsikek-a., Uppland, 1910-11, 
Torsångs k-a., Dalarna, 1912, Edebo k-a., 
Uppland, 1913, Västeråkers k-a., Uppland 
1914-16, Skäfthammars k-a., Uppland 1915, 
Håbo Tibble k-a., Uppland 1915-16, Vreta 
klosters k-a., Östergötland 1915-16, Vika k-
a., Dalarna 1917-18, Eds k-a, Uppland 1918, 
Råda k-a., Västergötland 1918-19, Balingsta 
k-a., Uppland 1918, Svärdsjö k-a., Dalarna 
1920-21, Värnhems klosterkyrka, 
Västergötland 1918-23, St Nicolai k-a., 
Nyköping, Södermanland 1923-25. Efter 
uppgift i S.C. arkivförteckning, ATA. 

78. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 
byggnadsrådet", s. 448; S. Curman, "Vr eta 
Klosters kyrka", s. 5. Det föregående 
restaureringsförslaget hade skickats mellan 
myndigheterna under fem års tid utan att 
parterna hade kunnat enas. 

79. Originalet återfinns på ATA, SCA, vol. 4 6. 
80. S. Curman, "Vreta Klosters kyrka", s. 16 
81. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 

byggnadsrådet", s. 451. 
82. V. Edman, En svensk restaureringstradition, 

s. 39f. 
83. S. Curman, "Vreta Klosters kyrka", s. 12f. 
84. Ibid., s. 14. 
85. V. Edman, En svensk restaureringstradition, 

s. 44 och 46. 
86. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 

byggnadsrådet", s. 467. 
87. V. Edman, En svensk restaureringstradition, 

s. 58. 
88. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 

byggnadsrådet", s. 470. 
89. Erik Lundberg kommenterade i Ad patriam 

illustrandam hur restaureringsförfarandet 
tidigare hade gått till: "Arki tekterna gjorde 
sina undersökningar och arbetade ut förslag 
— men motiverade aldrig kulturhistoriskt, 
talade sällan om varför de föreslog eller 
genomförde det ena eller det andra. Inga 
redogörelser, inga bevis för en åsikt." (Ur 
a.a., s. 491) Exempelvis innebar detta som 
regel att kompletteringar av detaljer utfördes 
genom analogislut: Man hämtade förlagor 
från andra, i regionen liknande, 
byggnadsminnen eller utgick helt enkelt från 
det förment tidstypiska. Se Lars Ljungström, 
."..aendnu Gamblare", s. 9, not 2. 
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90. V. Edman, En svensk restaurerin gstradition, 
s. 75. 

91. Karl Asplund beskrev murbehandlingen vid 
Vreta och Värnhems restaureringar som just 
befrianden av byggnaderna. Se K. Asplund, 
Sigurd Curman: En minnesteckning, s. 10. 
Sigurd Curman karakteriserade också senare 
sin insats vid Vreta som ett befriande av en 
mumifierad byggnad, vilken kvävts under ett 
tjockt lager av puts. Se S. Curman , "Vret a 
Klosters kyrka", s. 14. 

92. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 
byggnadsrådet", s. 462 och 476. 

93. A. Elmén Berg, Fem ödekyrkor i Norrland, 
s. 208. 

94. Ibid., s. 64f. 
95. Ibid., s. 66. 
96. Sigurd Curman, "Kyrkorna såsom 

kulturminnesmärken", Hävd och hem bygd 
1923, s. 69. 

97. Curman hade erbjudits tjänst som extra 
amanuens i kyrkliga 
byggnadsminnesärenden vid 
Överintendentsämbetet redan år 1906, strax 
efter hemkosten från "gesällresan" i Europa. 

98. Titeln på licentiatavhandlingen: "De äldre 
cisterienskyrkornas korplaner". För manus 
och maskinskriven kopia, seATA, SCA, 
vol. 45. 

99. Uppgifterna bygger på Barbro Edlings 
artikel, "Överintendentsämbetets 
organisation och arbetsuppgifter", 
Bebyggelsehistorisk tidskrift 1989: 17-18. 

100. Varken Överintendentsämbetet eller 
Vitterhetsakademien ansåg det vara på sin 
lott att vårda byggnader som hölls i drift. 
Vitterhetsakademiens traditionella 
byggnadsmässiga vårdobjekt gällde ruiner 
och övergivna borgar — med andra ord 
monument som varken brukades eller ägdes 
privat av någon. 

101. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 25f. 
Angående kompetenskraven skriver han: "De 
utbildningskrav som ställdes var examen från 
konstakademiens byggnadsskola eller 
bestyrkande av motsvarande kunskaper." 
Därtill krävdes sex månaders 
provtjänstgöring vid ämbetet innan eventuell 
anställning som arkitekt utom stat blev 
aktuell. "Någon speciell historisk kompetens 
eller utbildning efterfrågades alltså inte." 
Historiken i SOU 1972:45, 
Kulturminnesvård, beskriver detta för 
Överintendentsämbetet viktiga moment: 
"Efter en utredning på 1870-talet ändrades 
överintendentsämbetets organisation, så att 
en kader av 'arkitekter utom stat' tillskapades. 

Denna var i realiteten en halvofficiell kår av 
fackmän, som i viss utsträckning fungerade 
som tjänstemän men i huvudsak var 
konsulter vilka fick sin kompetens för 
kvalificerade uppdrag prövad av ämbetet. 
Den praktiska byggnadsminnesvården 
liksom handläggningen av 
granskningsärenden m. m. kom i 
fortsättningen att i hög grad bygga på dessa 
fackmäns medverkan." (s. 26.) Arkitekter 
utom stat antogs i fortsättningen också efter 
Byggnadsstyrelsens tillkomst 1918. 
Anställningsförfarandet fortsatte fram till 
1934, men upphävdes formellt först 1956. 

102. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 334. 
103. Erik Lundberg, "Sigurd Curman och 

byggnadskonsten", Adpatriam illustrandam, 
s. 497. 

104. Sigurd Curman, Bidrag till kännedomen om 
cistercienserordens byggnadskonst. 1. 
kyrkplanen (Stockholm, 1912). Temat var 
valt av pragmatiska skäl. Curman hade i 
samband med undersökningarna av Vreta 
klosteranläggning fördjupat sig i just det 
tema som blev underlag för avhandlingen. 
Curmans ursprungliga idé hade dock varit att 
skriva en avhandling som baserades på de 
principer om restaurering han hade studerat 
under europaresan. Under hemresan till 
Sverige blev han, som påpekats, bestulen på 
sin packsäck med anteckningar och bilder, 
vilka skulle ha fungerat som underlag för 
arbetet. 

105. S. Janson, Kulturvård och samhällsbildning, 
s. 260. 

106. E. Lundberg, "Sigur d Curman och 
byggnadskonsten", s. 487. 

107. Björn Linn, "Arkitekterna och den 
historiska kunskapen", Bebyggelsehistorisk 
tidskrift 1984:8, s. 3 lf. Beträffande 
Arkitekturminnesföreningen och dess 
instiftande, se notiserna i tidskriften 
Arkitektur och dekorativ konst: Organ för 
Svenska Teknologföreningens Af delning för 
Husbyggnadskonst 1908, s. 28 och 60. 

108. V. Edman, En svensk restaureringstradition, 
s. 54. 

109. B. Linn, "Arkitekterna och den historiska 
kunskapen", s. 33 . Professuren i svensk 
arkitekturhistoria upprätthölls under ett 
halvsekel (1912-1961) av tre innehavare — 
Sigurd Curman, Martin Olsson och Erik 
Lundberg — vilka samtliga var utbildade 
arkitekter med grundläggande 
universitetsutbildning i konsthistoria. 

110. Sigurd Curman valdes in som medlem i 
Avdelningen först år 1909. Konsthögskolan 
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hade således en egen 
arkiteturminnesförening och KTH sin variant 
av samma tema: Teknologföreningen för 
husbyggnadskonst. Sistnämnda hade i sin tur 
hade sin egen specialupplaga av Teknisk 
tidskrift, först benämnd Arkitektur och 
dekorativ konst, sedermera enbart Arkitektur 
och ännu senare Byggmästaren. 

111. Notis i Arkitektur 1910, s. 22f. 
112. Tekniska högskolan, Teknologför. avd. för 

husbyggnadskonst, Chalmers, samt 
Konstakademien. 

113. Arkitektur 1910, s. 23 ff. Här återges 
Avdelningen för husbyggnadskonst svar den 
26 okt. 1909 på de sakkunnigas förslag från 
januari samma år. 

Noter till kapitel 5 
1. Jag syftar här på 00-talets 

naturskyddsutredning, vilken ledde fram till 
1909 års skyddslagstiftning oc h bl.a. 
bildandet av de första tio nationalparkerna. 
Samma år, 1909, grundades f.ö. Svenska 
naturskyddsföreningen. 
Emigrationsutredningen pågick mellan åren 
1907 och 1913 med Gustav Sundbärg som 
ordförande. Denna utredning kommenteras i 
avhandlingens sista kapitel. 
Allmogeforskningen böljade disciplinärt att 
etableras vid samma tidsperiod. Den första 
professuren i "nordisk och jämförande 
folklivsforskning" kom dock först år 1919 att 
tilldelas Nils Lithberg. Professuren var 
donerad av makarna von Hallwyl och knöts 
till Nordiska museet. Året innan hade 
riksdagen efterlyst en inventerande 
utredning, vilken år 1920 ledde till formering 
av den s.k. folkminneskommittén. Denna 
lade år 1924 fram betänkandet om "ett 
systematiskt utforskande av den svenska 
allmogekulturen" (SOU 1924:26-27). 
Betänkandet ledde inte till konkreta åtgänder 
och kritiserades bl.a. av Lars Levander i 
Tidskrift för Hembygdsvård 1925. 

2. Jag syftar på nordisk och jämförande 
fornkunskap med namn som Oscar Almgren 
och Knut Stjerna, och folklivsforskning med 
Gustaf Upmark och Axel Nilsson, och 
konsthistoria med Roosval, af Ugglas, 
Curman och andra. 

3. Bakgrunden till kommissionen var följande: 
Ecklesiastikdepartementet riktade vid 
inledningen av 1904 en skrivelse till både 
Överintendentsämbetet och 

Vitterhetsakademien som efterlyste förslag 
på hur Kungl Maj:t skulle kunna befrias från 
handläggning av okontroversiella 
byggnadsärenden rörande kyrkor. 
Kommissionen tillsattes som sagt först 1907 
och kom då, som vi kommer att se, att 
hantera fler frågor än denna specifika. Deras 
svar på skrivelsen från 1904 dröjde till den 
28 december 1912 och då gick förslaget ut på 
att dessa ärenden direkt skickades till 
Överintendentsämbetet, som fattade beslut 
efter att i förekomna fall även hört 
Akademien. Organiseringen skulle 
underlättas genom en tredelad klassificering. 
Skrivelsen undertecknades av Ivar Afzelius 
och Oscar Montelius från V-akad. och Carl 
Möller från Överintämb. Se ATA, SCA, vol. 
291, "Skrifvelse fr. Ö.I.Ä. & V.H.AAkad. om 
A-B-C-kyrkor", samt vol 290, "Ö.I.Ä:s 
skrifelse 30 sept. [1913] t. Finansdepartem." 
s. 12. Även i RA, YK 211, FMK, vol. 7, i 
mapp: "Specialutredningar och 
promemorior". 

4. Maskinskrivna originalkopior av Curmans 
utredning påATA, SCA, vol. 46. 
Utredningen beträffande lagstiftningen på 
kontinenten omfattar tre uppsatser om 
Frankrikes och Italiens lagstiftning samt om 
"Konstminnesvården i Tyskland". Se äv. O. 
Wetterberg, Monument och miljö, s. 70. 

5. Sigurd Curmans tidiga engagemang för denna 
art av fråga visas exempelvis i en artikel som 
han publicerade i Svenska D agbladet 10/11 
1902. Curman var då 22 år fyllda och 
tillfällig elev vid Tekniska högskolans 
avdelning för arkitektur. Rubriken löd: 
"Boställsinnehafvarne och våra offentliga 
byggnadsminnen: Huru man trots allt farit 
fram i öfverståthållarehuset". Curman 
ondgör sig här över den synnerligen 
bristfälliga reparationen och 
ombyggnationen av överståthållarepalatset i 
Stockholm. I artikeln hävdas att en mängd 
missgrepp i reparationsarbetet hade 
förekommit, trots att en sakkunnig kommitté 
hade tillsatts för att övervaka arbetet. 
Artikelns huvudsyfte var dock att diskutera 
problemet som uppstår när kulturbyggnader 
nyttjas som bostäder: "Kärnpunkten i hela 
denna beklagliga historia är emellertid just 
ofvannämnda princip att handskas med 
offentliga byggnader af högt konstvärde 
såsom om de vore den tillfällige 
boställsinnhafvarens privata egendom. Och 
det är mot denna farliga princip, som hvarje 
vän af våra byggnadsminnen måste 
protestera på det allra lifligaste. [ ] Under 
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inga omständigheter borde det vara 
öfverlämnat åt en tillfällig 
boställsinnehafvare att utan sakkännedom 
tillfredsställa sina lika tillfälliga nycker." 
Curman efterlyser här kompetent 
restaureringspersonal och — om nödvändigt 
— tillsättande av en sakkunnig 
restaureringskommitté innan restaureringen 
påböijas: "Det senast sagda innehåller ju 
principer, som borde gälla vid alla 
förändringar af gamla, värdefulla byggnader, 
vare sig de äro i offentlig eller enskild ägo. 
De äro hvarken nya eller obekanta, ty för 
dem har man inom fackkretsar länge kämpat 
och måste tydligen kämpa länge ännu, innan 
man kan få se dem följas i praktiken." 
Curman kom själv att kämpa hela sitt liv för 
att dessa principer förankrades i 
professionell praxis. Artikel från ATA , SCA, 
vol. 390, pressklipp. 

6. Lagförslagen i frågan kring omorganisering av 
Överintendentsämbetet och 
Vitterhetsakademien ställdes vid denna 
tidpunkt till ecklesiastikdepartementet. Det 
var den högsta politiska instansen, näst 
riksdagen, beträffande fornminnesvårdens 
organisation. Ecklesiastikdepartementets 
chef, eklestiastikministern, ägde därför den 
yttersta regeringsmakten inom fältet 
minnesvård och meningsmotsättningar 
mellan riksantikvarien och denne förekom 
naturligt nog i vissa fall. 

7. Trots att Curman vid denna tid var knuten till 
Överintendentsämbetet så kom han alltså att 
engageras i frågor som rörde minnesvården i 
dess helhet. Ämbetets representanter 
uppfattade uppenbarligen sitt ansvarsområde 
som vidare än enbart statligt organiserad 
byggnadsplanering; man avsåg följdriktigt 
också att utarbeta lagstiftning och 
organisationsformer för vården av Sveriges 
samtliga historiska monument. Därav kom 
Curman att utarbeta flera typer av förslag till 
strategier och lagstiftning. Åtminstone ett av 
dessa förslag — "Förslag till lag ang. 
bevarande och skyddande af konst- och 
kulturhistoriska minnen från historisk tid." 
— kan säkert tillskrivas Curman själv. De 
båda förslagen återfinns i Sigurd Curmans 
arkiv på ATA, vol 290. Det nämnda förslaget 
har av Curman själv rubricerats: "S. Curmans 
förslag 1911". Se även O. Wetterberg, 
Monument och miljö, s. 74 och 128. Curmans 
förslagsmodeller presenteras specifikt på s. 
128. Wetterberg presentation är dock här 
begränsad till endast de delar som berörde 
byggnadsvården. 

8. Curman tänkte sig då även att privatägda 
byggnader eller föremål "hvars bevarande åt 
landet är af synnerligen vikt ur konst eller 
kulturhistorisk synpunkt", skulle kunna 
exproprieras om inte förstörande eller export 
på annat vis kunde awäijas. Han föreslog 
vidare att ett bevarandevärt byggnadsverks 
omgivning skulle kunna exproprieras om 
detta befanns vara hotat. Vad gäller 
sistnämnda fråga var inflytandet från 
naturminnesmärkningen 1909 uppenbar. (Se 
ATA, SCA, vol. 290, "Förslag till lag ang. 
bevarande och skyddande af konst- och 
kulturhistoriska minnen från historisk tid.", 
§4 och § 9.) I § 3 från samma lagförslag 
föreslår Curman även att profanbyggnader 
och kyrkor skall kunna åläggas en temporär 
registrering: "Hela kategorier af 
byggnadsverk kunna under viss tidrymd 
förklaras registrerade, intill dess specificerad 
registrering hunnit upprättas. Samma 
stadgande gäller äfven kyrkornas samtliga 
lösa inventarier, vare sig de höra till i § 1 
åsyftade föremål eller icke." Som en 
fingervisning om det radikala momenten i 
detta förslag kan tilläggas att den temporära 
registreringen för enskilda byggnader kom 
att lagstiftas först i fornmin neslagen 
1942, § 12. 

9. Vilhelm Gödel, Riksantikvarieämbetet 
(Stockholm, 1930) s. 264f. 

10. Uttrycket landsortsmuseum nyttjades som 
beskrivning av lokala museiföreståndarna 
såväl som representanter för myndigheterna, 
men det var även en normativt laddad term. 
Tituleringsfrågan väckte exempelvis debatt 
inom Svenska museimannaföreningen, vid 
deras årsmöte 1916. Se mötesredovisningen i 
Fataburen 1916, s. 261. 

11. Artikeln blev sprängstoff inom 
myndigheterna och lästes även av Sigurd 
Curman. Den återfinns i ATA, SCA, vol. 291, 
Georg J:son Karlin, "Forn minneslagstiftning 
och fornminnesvård i Sverige" i 
Kulturhistoriska meddelanden, 
Kulturhistoriska Föreningen för Södra 
Sverige, 1911:4. 

12. Karlin skrev redan år 1896 sin första kritiska 
artikel angående depositionssystemet och 
den befarade tömningen av kyrkornas 
inventarier till förmån för de större landsorts-
och centralmuseernas samlingar: G. Karlin , 
"Huru vi skydda våra kyrkliga 
minnesmärken" (1896), även i 
Kulturhistoriska meddelanden, 
Kulturhistoriska Föreningen för Södra 
Sverige, 1911:1. Denna tidiga artikel delades 
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senare ut i ett hundratal särtryck vid Svenska 
fornminnesföreningens årsmöte 1901, och 
kan med det sägas varit väl känd hos de 
centrala myndigheternas representanter. (Se 
Elmén Berg, Fem ödekyrkor i Norrland, 
s. 89; O. Wetterberg, Monument och miljö, 
s. 78f., not 4.) I artikeln kritiserade Karlin 
främst akademiens tendens att "lägga beslag" 
på artefakter från kyrkorna för Historiska 
museets räkning. Detta menade Karlin kom 
att innebära landsortskyrkornas utarmning 
och ödekyrkornas frammarsch. 
Synpunkterna delades av många i samtiden. 
Karlins artikel kan ses som en förlängd 
yttring av 1870-talets stride r om 
hembudsplikten för bronsfynd. 

13. Se exempelvis Vilhelm Gödels officiella 
historieskrivning i Riksantikvarieämbetet 
(1930) s. 264f. 

14. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 78. 
15. Ett exempel på att Karlin rönte sä rskild 

uppmärksamhet finns i ett schema för 
redovisande av fornminnesvårdskomm. 
subkommittés arbetsresultat, specifikt punkt: 
"C. Önskemål om ändringar framförda af a. 
Riksdagen; b. Akademien och dess 
kommitterade c. Karlin; d. Kommittén 
genom dess hittills förda öfverläggningar och 
fattade beslut." Curman har f.ö. med blyerts 
vid punkterna noterat "Konstakad?", vilket 
innebar att han även ansåg att deras krav från 
1902, borde ha varit representerat på 
dagordningen i subkommittén efter 1916. Ur 
ATA, SCA, vol 291. 

16. Georg J:son Karlin, "Fornminneslagstiftning 
och fornminnesvård i Sverige", s. 25, s. 36 
och "programpunkt" 6 på s. 38. 

17. Ibid., s. 36 
18. Ibid., s. 12. 
19. Ibid., s. 13f. 
20. SOU 1922:12. s. 56. 
21. Karlin ansåg inte att depositionssystemet i 

alla sammanhang var förkastligt, men han 
såg det vara av vikt att det skedde frivilligt 
från församlingens sida och att föremålet i 
fråga inte hade någon aktiv funktion i 
kyrkorumet. Om dessa premisser var 
uppfyllda kunde eventuell deponering 
tillåtas: "Men sådant bör af den högsta 
antikvariska myndigheten pröfvas i hvarje 
särskilt fall efter hemställan från 
vederbörande kyrka, som naturligtvis därvid 
själf egde bestämma depositionsplatsen. 
Något beviljande in bianco af den otroligt 
missbrukade depositionsrätten finge 
naturligtvis icke längre förekomma." Georg 

J.son Karlin, "Fornminneslagstift ning och 
fornminnesvård i Sverige", s. 16. 

22. SOU 1922:12. s. 57. 
23. Enligt 1867-års fornminnesförordning, § 10, 

var församlingen faktiskt skyldig att till 
riksantikvarien rapportera all planerad 
avyttring av kyrkliga fornsaker. Denna 
lagpassus i 1867-års lag tycks emellertid inte 
ha åtlytts under 1800-talet. (Därav kraven på 
skärpning under det tidiga 1900-talet.) En 
kyrkoherde Hallberg från Skåne blev f.ö., 
enligt Elmén Berg, den förste att dömas till 
böter för församlingens olagliga restaurering. 
Detta skedde år 1906 och låg i tiden för 
debatterna kring den nya 
restaureringsideologin. Fallet väckte debatt, i 
egenskap av eventuellt prejudikat för 
framtiden. Se A. Elmén Berg, Fem ödekyrkor 
i Norrland, s. 72f. 

24. I Svensk författningssamling 1867:71 
lagfästes det (§ 10, första stycket): "Finnes i 
kyrka, grafkor eller eljest i kyrkas hus och 
förvaringsrum rörligt gods som tjenar att 
bevara minnet af forntidens bruk och 
konstfärdighet och inte tillhör enskild person 
eller slägt, såsom gamla skrudar, bilder, 
altartaflor, kors och crucifix, klenoder, kärl, 
dopfuntar, rökelsekar, aflatskrin, 
fattigbössor, primklockor, icke väggfasta 
målningar och andra konstarbeten, 
minnesvårdar och grafstenar, epitafier, banér, 
wapensköldar, sorgfanor, wapen och 
rustningar, gamla bref och skrifter, må 
sådana, i överensstämmelse med kyrkolagens 
stadgande i kap. 6 §, icke till enskilda 
personer, inhemta eller utländska samlingar 
aflåtas, utan att förut hafva warit Oss och 
kronan hembjudna, wid ansvar för dem, som 
deröfver böra å embetes wägnar hafva wård, 
såsom för tjenstefel." I SOU 1922:12 är 
ovanstående lagtext omformulerad till 
följande ordalydelser (§17, reducerad): 
"Registrerat löst kyrkligt minnesmärke må ej 
avyttras utan Konungens tillstånd, där ej 
minnesmärket, med riksantikvarieämbetets 
samtycke, överlåtes till statens historiska 
eller annat offentligt museum, ej heller 
flyttas från den byggnad, dit det hör, 
förändras eller repareras utan 
riksantikvarieämbetes tillstånd eller på andra 
villkor än samma ämbete bestämmer." 

25. Förslaget återfinns i form av karbonkopia i 
ATA, SCA, vol. 290. Curman har själv 
rubricerat skrivelsen "Organisation af 
fornminnesvården i Sverige. Förslag". 
Skrivelsen är undertecknad av Axel Nilsson, 
Gustaf Upmark, Rudolf Cederström, T.J. 
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Arne, Otto Janse, G. Hallströ m, A.E. 
Hammarstedt, Oscar Almgren och Sigurd 
Curman (sannolikt sekreterare). Samtliga 
citat med hänsyftning på denna skrivelse är 
hämtad från denna källa. 

26. Ibid. 
27. I.G. Clason tog upp frågorna igen året därpå. 

I ett anförande vid ett möte med den Svenska 
Teknologföreningens Avdelning för 
Husbyggnadskonst, den 9 nov. 1909, höll 
ordförande Clason ett föredrag "Om våra 
byggnadsminnens vård", vilket trycktes i 
Arkitektur, årg. 40, 1910, s. 26-28, samt 
Fataburen 1910, s. 61-64. Se äv. O. 
Wetterbergs redovisning i Monument och 
miljö, s. 72. 

28. Sigurd Curman, "Byggnadsminnen i privat 
ägo", Arkitektur och dekorativ konst, årg. 38, 
1908, s. 1 33-135. 

29. Ibid., s. 134. 
30. Ibid., s. 135. 
31. Att Pontus Fahlbeck, som var ordförande för 

Kulturen i Lund, sympatiserade med och i 
Första kammaren lanserade Karlins förslag 
är i sammanhanget inte märkligt. Beträffande 
landshövding Johan Widén så lär han, en kort 
tid innan motionen ställdes, ha åhört Karlin 
vid en föreläsning i temat och entusiasmerats 
av budskapet. (O. Wetterberg, Monument och 
miljö, s. 79) Widén var även själv aktiv inom 
hembygdsvården och hade — på initiativ av 
hustrun Ellen Widén — varit en av 
medgrundarna till hemslöjdsföreningen 
Jämtslöjd år 1908. De t var mot den 
bakgrunden som Johan Widén kom att driva 
motionen om decentralisering av 
fornminnesvården i riksdagens Andra 
kammare. 

32. Bihang till Riksd. prot. 1911. 1 saml. 2 Avd. 
1 Band. Motion i Första Kammaren: nr 79. 
Samt Bihang till Riksd. prot. 1911. 1 saml. 2 
Avd. 2 Band. Motion i Andra Kammaren: 
nr 279. 

33. Första kammarens protokoll 1911, Nr 25, 
s. 8Iff. Samt Riksdagens skrivelse 1911, 
Nr 136, Saml. 10:1, s. 13. 

34. Riksdagens skrifvelse 1911, Nr 136, Saml. 
10:1. Se även SOU 1922:11, s. 83f. 

35. Anförda delar ur Montelius och Salins 
förslag 1912, i SOU 1922:11, s. 92. 

36. Ibid., s. 92f. 
37. Ibid., s. 85, 93. 
38. Ungkyrkorörelsens främsta organ var den 

nystartade tidskriften Vår lösen, där det 
ideologiska budskapet om ett folkligt enande 
kring kristendomen och dess grund i 
nationens historia, blev bärande teman. 

Rörelsen hade startat som en nationellt 
orienterad väckelse bland studenterna i 
Uppsala, omkring 1908-1909. Den kom dock 
snart att representeras av ledande företrädare 
för den lärda teologin: exempelvis Nathan 
Söderblom, Einar Billing och J.A. Eklund. 
Kristendomen sågs av dessa som en viktig 
drivkraft i historien. Som Elmén Berg 
skriver: "För Söderblom och Billing var 
historien uppenbarelsehistoria, som bar 
vittnesmål om att Gud fortsätter att verka i 
världen." Denna form av fysikoteologi kom 
inte bara att tillämpas på historiska personer, 
utan även på kyrkans materiella kulturarv. 
Bevarandet av kyrkornas antikvariska värden 
fick med detta en metafysiskt grundad 
dimension i och med att lämningarna visade 
på Guds historiska plan för folket och 
nationen. Se Elmén Berg, Fem ödekyrkor i 
Norrland, s. 42 ff. 

39. Kungl. Maj:ts nådiga förordning, nr 71, 
1867, §9. (Texten är endast moderniserad 
genom byten av w mot v.) 

40. Hans Hildebrand kan tillskrivas äran av att ha 
påskyndat processen att förnya ärendegången 
vid restaureringar av kyrkor, till att ta vägen 
via Vitterhetsakademien, innan förändring/ 
rivning ev. hade godkänts av 
Överintendetsämbetet. Det bristfälliga 
efterföljandet av fornminneslagen kan bland 
annat förklaras av den etablerade 
demarkationslinjen mellan s.k. levande och 
döda byggnader. Lagbrott vad beträffar 
fornminnesförordningens tillämpning på 
kyrkor i bruk, betraktades i allmänhet med 
milda ögon av Kungl. Maj:t. 

41. Stycke ur Montelius och Salins lagförslag 
från 1912, ur SOU 1922:11, s. 89. Att notera 
är det helt nya momentet i önskan att bevara 
kyrkobyggnadens fysiska omgivningar. 

42. "Då de myndigheter, som i första hand hava 
att göra med kyrkorna, ej äro kompetenta att 
avgöra, huruvida en kyrkobyggnad är av 
kulturhistoriskt intresse eller ej, har 
föreslagits, att alla kyrkor äldre än 50 år 
skola för den kulturminnesvårdande 
myndigheten anmälas, när någon som helst 
ändring av dem blivit föreslagen och av 
församlingen antagen till utförande." Ur 
SOU 1922:11, s. 98 

43. Intressant är exempelvis § 14 i samma 
lagförslag, som verkar ha kommit till som 
följd av den då aktuella 
restaureringsdebatten: "Om i kyrka äldre 
målningar påträffas under putsen, får denna 
borttagas endast av person, vars kompetens 
av Riksantikvarien godkännes, och på sätt 
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som den senare bestämt. För åtgärder till 
målningarnas restaurerande lämnar 
Riksantikvarien föreskrifter." Vad beträffar 
kyrkornas inventarier så beskrevs den 
omdiskuterade statliga deponeringsrätten i 
paragraf sexton, där det fastställdes att om 
riksantikvarien fann att kyrkligt löst 
inventarium inte förvarades på lämpligt sätt 
"och om tillfälle ej gives att där bereda dem 
en skyddad plats, äger Riksantikvarien rätt 
föreskriva, att de skola deponeras i Statens 
Historiska Museum eller en av de andra 
offentliga samlingar, som av Akademien 
förklarats berättigade att mottaga deposita". 
Denna sistnämnda punkt kom, som vi skall 
se, under 1930-talet att konkretiseras i 
striderna om den så kallade 
Viklaumadonnan. Ur SOU 1922:11, s. 89 
och 90. 

44. E. Eckhoffs reservation 1912, ur SOU 
1922:11, s. 102. 

45. SOU 1922:11, s. 104. 
46. O. Janse och O. Frödins reservation 1912, ur 

SOU 1922:11. s. 108. 
47. V. Godei, Riksantikvarieämbetet, s. 267. 
48. Att Akademien egentligen inte önskade en 

breddad byggnadsminnesvård, hade nog sina 
skäl i de enskilda aktöremas 
bevekelsegrunder. Andreas Lindblom 
kommenterade riksantikvariens och 
tjänstemännens ärendehantering vad gällde 
de ordinarie kyrkorestaureringarna. Följande 
hänvisar till tiden omkring år 1910, då 
Lindblom nyligen hade anställts som 
amanuens i Akademien: "Man kan omöjligen 
frånkänna dessa institutioner, där Montelius 
regerade med Emil Eckhoff och Otto Janse 
som närmast sakkunniga, en viss flathet inför 
församlingarnas lust att riva eller grundligt 
omstöpa sina kyrkor i stilrenhetens tecken. 
Oftast fick man nöja sig med att de 
värdefullaste inventarierna räddades till 
Historiska museet och de nyupptäckta 
kalkmålningarna amatörmässigt 
fotograferades innan de förstördes. För 
senare tiders, exempelvis barockens eller 
empirens, insatser vid kyrkornas 
utsmyckning fanns absolut inget intresse. 
[—] Janse ägde nog den goda viljan men 
kunde inte mycket åstadkomma gent emot 
Eckhoffs självsäkerhet. Ofta kom 
Akademien för sent med sina åtgärder; man 
fredade sitt samvete med att skylla på 
personalens otillräcklighet, något som också 
var i hög grad med sanningen 
överensstämmande. För att konsthistoriskt 
kontrollera restaureringarna på platsen hade 

Akademien vid denna tid faktiskt bara Janse 
och mig och ofta skickades vi ut när arbetena 
redan var långt framskridna." Ur A. 
Lindblom, De gyllene åren, s. 52. 

49. SOU 1922:11, s. 112f. 
50. SOU 1922:11, s. lOOf. Riksantikvariens 

ombudsorganisation presenteras i 
avhandlingens kapitel om inventeringar och 
markvård i anslutning till 
fornlämningsområden. 

51. Se SOU 1922:12, s. 84. 
52. Innehållet i museimännens kritik återges i 

Sune Ambrosianis artikel "Kulturminnesvård 
och naturminnesvård: Några ord med 
anledning af den tilltänkta 
fornminneslagstiftningen", Sveriges Natur 
1913. Originaluppropet i RA, YK 211, FMK, 
vol 7,mapp: "Specialutredningar och 
promemorior", "Ärade kollega", från d. 28 
januari 1913 . Curman ingick ej i gruppen 
som formulerade själva uppropet. 

53. RA, YK 211, FMK, vol. 6, mapp: "Diverse 
handlingar", kopia: "Utdrag ur protokollet 
över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholm 
slott den 21 november 1913". 

54. Den som önskar en mer detaljerad 
genomgång av diskussionerna inom 
fornminnesvårdskommittén, kan främst 
vända sig till O. Wetterberg, Monument och 
miljö, s. 85-161, samt SOU 1922:12, 
s. 79-191. 

55. Som särskild expert anlitades även, efter att 
ÖIÄ:s utredning var klar, professorn i 
folklivsforskning vid Nordiska museet: Nils 
Lithberg. Han kom att organisera ett 
frågeformulär till samtliga dåvarande 
"provinsmuseer" i landet, i syfte att erhålla 
statistiskt underlag för kommitténs utredning 
om "minnesvården i landsorten".Även 
dåvarande överintendenten vid 
Nationalmuseet, Richard Bergh kopplades in 
som extern expert. Berg kom att fungera som 
sakkunnig för de konsthistoriska frågorna. 

56. Kungl. Överintendentsämbetets verksamhet 
knöts till 1776-års förordning rörande 
publika byggnader, under senare delen av 
1800-talet upplevdes denna förordning som 
föråldrad. 1776-års förordning tog 
exempelvis ingen hänsyn till kulturhistoriska 
aspekter på restaureringar och 
ombyggnationer av statens byggnader i bruk. 

57. Stycket bygger i huvudsak på: Underdånigt 
betänkande och förslag angående 
Lönereglering m.m.för 
Överintendentsämbetet, inlämnat till Kungl. 
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Maj:t den 16 oktober 1877. UrATA, SCA, 
vol. 290. 

58. Uppgifterna, fram till redogörelsen om 1910-
talets organisationsfrågor bygger i huvudsak 
på: "Förslag till Kgl. Förordning om publika 
byggnader, 9 oktober 1888: Samt infordrade 
yttranden däröfver". Ur ATA, SCA, vol 290. 

59. Riksdagens skrivelse Nr 81, 14 saml., 30 
häft., 1913 , s. 6. 

60. En icke undertecknad avskrift av denna 
skrivelse från 30 sept. 1913 återfinns på 
ATA, SCA, vol 290. Jag har utgått från den. 
Chefen för Finansdepartementet hade 
anmodat Ämbetet att inkomma med 
sammanställningen. Den krävdes med 
anledning av den kommitté som redan var 
tillsatt för att behandla frågan om 
lönereglering och eventuellt förändrad 
organisation av Ämbetet. Uppenbarligen 
hade de sakkunniga — fullt begripligt — 
själva svårt att bringa reda i alla turer kring 
utredningarna. 

61. ATA, SCA, vol. 290, "Ö.I.Ä.:s skrifvelse 30 
sept. t. Finansdepartem.", s. 6. 

62. Ibid., s. 7-15. Iögonfallande nog ingick inte 
personal med antikvarisk kompetens i planen 
för vare sig byggnadsbyrån eller 
intendentsbyrån. Endast för den 
kulturhistoriska byrån planerades "en 
biträdande tjänsteman, arkitekt eller 
byggnadstekniskt bildad arkeolog, som vid 
behof ställföreträder byråchefen". Det bör 
noteras att den arkitektoniska kompetensen 
alltså ansågs kunna jämställas med eller vara 
utbytbar mot den antikvariska. 

63. Utöver dessa länsarkitekter skulle även 
tjänstemän "utom stat" i vanlig ordning 
kunna ges anställning för tillfälliga arbeten. 
Här tänkte man sig förutom arkitekter också 
byggnadstekniskt utbildade arkeologer(l), 
samt "på olika områden kvalificerade 
ingenijörer". Ur ATA, SCA, vol. 290, 
"Ö.I.Ä.:s skrifvelse 30 sept. t. 
Finansdepartem.", s. 17f. 

64. Curmans lag- och organisationsförslag 
återfinns på ATA, SCA, vol. 290, 291 och 
292. Se äv. de förenklade "Curmanska" 
modellerna i O. Wetterberg, Monument och 
miljö, s. 128f. 

65. ATA, SCA, vol. 291, ATA. Ämbetenas svar, 
dec. 1912, på förfrågan från 1904, kopplades 
till viss del samman med den gemensamma 
kommissionen från 1907, där som sagt 
Curmans två organisationsmodeller ingick i 
det breddade beslutsunderlaget. 
Konsthistorikern Evert Wrangels av Curman 
påtalade artikel, återkommer i avhandlingens 

kapitel om inventeringar och 
"landskapsvård". De övriga punkterna har 
redan presenterats. Det bör påpekas att 
Curmans noteringar inte är daterade, men 
härrör, att döma av stil och stavning, före 
1917 års stavningsreform och förmodligen 
från 10-talets första del. 

66. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 93. 
67. Ibid., s. 134f. 
68. Ibid., s. llOf. 
69. RA, YK 211, FMK, vol. 1, mapp: 

"Memoralanteckningar [...]", 17 feb. 1914. 
Äv. Wetterberg, s. 139 

70. Ibid., s. 140. 
71. Ibid., s. 141. Äv. RA, YK 211, FMK, vol. 1, 

mapp: "Memoralanteckningar [...]". 
72. Ibid., s. 146. 
73. Kungl. Maj:t Nåd. Proposition Nr 258, 1917, 

s. 40. Första stycket citeras även (ej 
ordagrant!) i SOU 1922:12, s. 94. 

74. Prop. Nr 258, 1917, s. 44. 
75. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 150. 
76. ÖIÄ:s slutbetänkande citeras i O. Wetterberg, 

Monument och miljö, s. 149. 
77. Prop. Nr 258, 1917, s. 58, 59. Med 

hänvisningen till Ämbetets nu åter 
dominerande förslag syftades antagligen på 
Curmans plan från 1912. 

78. Ibid., s. 60. 
79. Ibid., s. 61. 
80. Det bör emellertid påpekas att 

Vitterhetsakademien och dess 
tjänstemannastab hade, relativt sett, utökats 
kraftigt efter ett riksdagsbeslut 1909. Fr.o.m. 
1910 kom Historiska museets 
tjänstemannastab att bestå av fyra antikvarier 
och tillika avdelningsföreståndare, åtta 
amanuenser (varav tre inte va r akademiskt 
utbildade), en tecknare, en bibliotekarie, en 
konservator, samt fyra biträden. Akademiens 
anslag höjdes också från 48 700 kr. till 83 
900 kr. Denna ökning av de personella 
resurserna rörde i huvudsak Historiska 
museets tjänstestab. Museitjänstemännen 
knöts emellertid allt hårdare till den "yttre" 
fornminnesvården — monumentvård och 
inspektionsverksamhet — p.g.a. den ökande 
ärendemängden. Men eftersom 
tjänstemännen också skulle arbeta parallellt 
med de museala uppgifterna, kom det 
sistnämnda att prioriteras. 
Kulturminnesvården led därmed allvarliga 
brister, både vad gällde den "inre 
verksamheten" och den "yttre" regionala. Se 
Bih. till riksdagens protokoll, 1909, tionde 
saml., l:sta avd., första band, s. 59 - 64; SOU 
1965:10, s. 27. 
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81. ATA, Vitterhetsakademiens protokoll 1910, 
Bilaga PM, § 206. Övertrasseringarna 
finansierades i vanlig ordning med 
ansökningar om utökade bidrag och, 
framförallt, genom räntor från Akademiens 
fonder. Sistnämnda räntor uppgick år 1911 
till 34 000 kr. 

82. Prop. Nr 258, 1917, s. 61. 
83. O. Wetterberg påpekar att finansminister 

Conrad Carlesons ställningstagande för 
ÖIÄ:s betänkande, måste ses mot 
bakgrunden att ordföranden för ÖIÄ, Carl 
Swartz, var statsminister i den regering som 
lade fram propositionen. (Wetterberg, s. 151, 
not 4.) Min mening är dock att man inte bör 
övertolka denna förklaring. Carle sons 
ställningstagande för den kulturhistoriska 
byråns befogenheter vad gällde 
minnesvården, var troligen grundat i 
pragmatiska övervägningar angående de 
faktiska förhållandena i Statens Historiska 
museum. 

84. Prop. Nr 258, 1917, s. 41. Argumenten härrör 
från ÖLÄ:s betänkande 1915. 

85. Ibid., s. 41. 
86. Ibid., s. 65. 
87. Ibid., s. 68. 
88. E. Fant, "Restaureringsarkitekten och 

byggnadsrådet", s. 481. Fant noterar mycket 
riktigt att den nya författningens 
kulturvårdande paragrafer i många stycken 
överensstämde med de önskemål 
Konstakademien hade angett år 1902. 

89. SFS Nr 744-746, 1920. Bestämmelserna om 
byggnadsminnesmärken reglerades i Nr 744, 
§ 1 8-27. Bestämmelserna rörande "kyrkor 
m.m." reglerades i Nr 744, § 28-39. 

90. ATA, SCA, vol. 291, "Till Konungen". 
91. ATA, SCA, vol. 291, "Kungl. 

Fornminnesvårdskommitténs i plenum 
fattade beslut", s. 19 ff. Sammanställningen 
saknar datering. 

92. ATA, SCA, vol. 291, mapp: "Subkommitténs 
arbetsresultat". 

93. Uppgörelsen från maj 1914 sa ju att alla 
ärenden först skulle passera genom den 
planerade Byggnadsstyrelsen, för 
efterföljande gemensam behandling av 
kulturhistoriska ärenden mellan 
myndigheterna. O. Wetterberg menar (s. 153) 
att denna överenskommelse överträddes i det 
slutgiltiga betänkandet 1921. Detta anser jag 
dock vara en öppen fråga. Det var inte ÖIÄ: s 
mening att Byggnadsstyrelsen skulle behålla 
totalansvaret för byggnadsvården. Det stora 
samarbetets tid skulle komma med det 

framtida Riksantikvarieämbetet, vilket både 
ÖIÄ och FMK var överens om och förutsatte. 
Skillnaden mellan Ämbetets och 
Akademiens tolkningar var emellertid att 
Vitterhetsakademien ville se 
riksantikvariekansliet som ett omedelbart 
biträdande Riksantikvarieämbete, medan de 
sakkunniga bakom Byggnadsstyrelsen (i 
synnerhet Curman) såg mer realistiskt och 
pragmatiskt på saken. Med det sista menas 
att det i samtiden inte fanns någr a personella 
resurser för en konkret byggnadsminnesvård 
hos Vitterhetsakademien. Personalen vid 
Akademien och Historiska museet trodde att 
detta enkelt kunde skötas av en tjänsteman, 
vilket man också förverkligade genom att 
anställa den arkitektutbildade Sven Brandel 
för riksantikvariekansliets räkning år 1917. 

94. Se SOU 1922:12, s. 108 samt 137. 
95. SOU 1922:12. s. 110. Den fristående statliga 

landsantikvarieorganisationen skulle 
inledningsvis organiseras enligt en 
uppdelning av landet i elva 
landsantikvariedistrikt. Se Bertil 
Berthelsson, "Kulturminnesvården, 
provinsmuseerna och landsantikvarierna", 
Ad patriam illustrandam, s. 406-410. 

96. SOU 1922:12. s. 8 If. Den självkritiska tonen 
bör som kontrast ställas mot den hållning 
Hans Hildebrand visade år 1903 gentemot 
Konstakademiens skrivelse. Det citerade 
stycket ingår i kapitlet "De minnesvårdande 
organen" i betänkandets andra del. Ett 
bearbetat manus till kapitlets inledande del, 
återfinns på ATA, SCA, vol. 292. Styckets 
inledning har i marginalen kommenterats av 
Curman: "grundskott!". Vid styckets slut, där 
myndighetemas kompetens angrips, har han 
noterat: "Detta hör ej hit, nyorganisationens 
fel. Det är lagstiftningens och [alternativt 
"eller"] förändringarnas fel. Bör ej stå här." 
Denna passus upplevdes uppenbarligen av 
Curman som ett direkt angrepp på honom 
själv, i egenskap av kulturhistoriskt 
byggnadsråd. 

97. SOU 1922:12. s. 108. 
98. SOU 1922: 12 s. 176. 
99. Den bästa sammanställningen av denna del 

av betänkandet återfinns i Kungl Maj:ts 
proposition Nr 8, 1942, s. 19, alternativt den 
identiska texten i SOU 1938:60, s. 24f. 

100. Sigurd Curman citeras i "Smärre 
meddelanden", Fornvännen 1930, s. 55. 
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Noter till kapitel 6 
1. Ur Sverker Janson Kulturvård och 

samhällsbildning, del av text ti ll illustration 
nr 152: "Efter invigningen av den 
nyrestaurerade Värnhems kyrka tillfrågades 
Curman av ecklesiastikminister G.[sic!] 
Clason, när man väntade på tåget vid 
Värnhems station, om han ville bli 
riksantikvarie." (s. 257.) Sam Clason var 
brorson till I.G. Clason och medlem i 
Vitterhetsakademien sedan 1918; han var till 
professionen riksarkivarie. Som medlem i 
Akademien var Sam Clason aktiv inom både 
förvaltningsutskottet och historiska 
nämnden, vilket ger vid handen att hans 
position här var allt annat än perifer. Sam 
Clasons vilja att åstadkomma en 
nyorgansiering av det centrala ämbetet bör 
ha legat i linje med Curmans åsikter; Clason 
var exempelvis den som undertecknade P. 
Fahlbecks motion om utredning av 
fornminnesvården i Första kammaren 
år 1911. 

2. ATA, SCA, vol. 302, Avskrift av telegram 
från Curman i Mariestad, 11/5 1 923. 

3. Sverker Janson , "Sigurd Curman -
riksantikvarie", Kulturmiljövård 1991:4, s. 6. 

4. I ett brev till Ture Arne år 1931 skriver 
Curman apropå artikelarbeten som bedrivs 
av tjänstemännen under arbetstiden: "Men 
det är min själ ingen varken lätt eller rolig 
sak att söka bringa någon rätsida på 
ordningen bland en sådan samling 
framstående individualister. Thordeman har 
uttryckligen och flera gånger underrättats 
om, att redaktionsarbetet skall ske utom 
tjänstetid [...]. Och Hallströms understöd till 
hällristningsarbetet har plågat mig oändligt!" 
Ur ATA, SCA, vol. 301, Kopior av brev. 

5. Andreas Lindblom angav i sin självbiografi 
ett par anekdoter för att exemplifiera "Kaos": 
"Carl Anton Ossbahr brukade också säga: 
'Jag begriper inte varför arkeologerna reser ut 
och gräver i jorden när man gör så mycket 
finare fynd i museets källare!' Och Fredrik 
Martin hade utvalt en fönsterruta där han för 
mycket länge sedan i dammet tecknat sina 
initialer. Vaije gång han kom hem från 
utlandet — det dröjde i bland åratal — 
brukade han till sin förnöjelse konstatera att 
initialerna stod kvar." Ur A. Lindblom, De 
gyllene åren, s. 59. 

6. Gustaf Hallström fick som amanuens vid 
Historiska museet år 1909 i uppdrag att 
inventera fyndmaterialet och redigera 
Stolpes anteckningar. Detta arbete verkar 

emellertid ha runnit ut i sanden, med endast 
en publicerad arkivalieförteckning 1913. 
Antikvarien Holger Arbman återupptog, på 
Vitterhetsakademiens uppdrag, arbetet igen 
1931. Detta ledde till de första 
Birkapublikationerna som trycktes 1941 och 
1943. Se E. Baudou, Gustaf Hallström 
(1997) s. 99f. 

7. Det var inte enbart sten- och 
järnåldersmaterialet som riskerade att 
förintas på grund av bristande resurser för 
konservering och förvaring. Sigurd Curman 
påpekade att museets medeltidsavdelning 
också var i akut behov av ökade resurser . 
Exempelvis utgjorde de åtta mässhakar som 
fanns utställda endast tio procent av de åttio 
som museet ägde. Dessa övriga textilier var 
varken uppackade eller konserverade. De 
kyrkliga inventarierna och föremålen hade 
vidare lagrats utan systematik eller 
konsekvent inventarieordning: "Då i 
anledning av förfrågan Ifrån vederbörande 
församling rörande till museet överlämnade 
konstföremål, ett föremål skall återfinnas kan 
detta i många fall allenast ske med stor 
svårighet." Ur ATA, Akademiens protokoll 
1924, bilaga till § 176, Sigurd Curmans 
bilagda inlaga till Vitterhetsakademien. 

8. Historiska museet höll under 
sommarmånaderna från maj till sept, öppet 
tre timmar (12 till 15) och motsvarande 
vintermånader två timmar (12 till 14). 
Söndagar alltid öppet två timmar och 
måndagar stängt. Den eventuella 
minskningen av öppethållandet för 
allmänheten skulle rimligtvis ha inneburit 
total stängning fler dagar än måndagen. 

9. ATA, Vitterhetsakademiens protokoll 1923, 
§49,150, 180 och 227. 

10. I.G. Clasons gratulerande och lyckönskande 
kort till Curman angående 
riksantikvarietjänsten är talande i 
sammanhanget: "Nu får du böija att plöja på 
de fält, som vi en gång tillsammans haft våra 
ögon på såsom väl förtjänta av odling. 
Stackars antikvarier! De finge hastigare än 
de kunde tro en arkitekt till chef. Nu måste vi 
genast bli sams om hur Statens historiska 
museums byggnads fråga skall inriktas." Ur 
ATA, SCA, vol. 9i, kort från I.G. Clason, den 
13/5 1923. 

11. Orsakerna bakom "förfallet" hade till stor del 
att göra med Bernhard Salins sjukdom under 
senare delen av 10-talet. I dennes sista 
årsberättelse avslutade han redogörelsen med 
att vädja till statsmakterna om att frågan 
angående Historiska museets lokaler, så snart 
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samhällsförhållandena förbättrades, fick en 
omedelbar lösning: "[...] museet är vad 
utrymme beträffar i rent nödläge." Se B. 
Salin i Fornvännen 1917, s. XHL Då 
Akademien och museet därefter med O. 
Janse som t.f. riksantikvarie egentligen 
saknade ordinarie ledning, drevs hela 
ämbetsverket som ett provisorium fram till 
Curmans tillträde. 

12. Alla exempel nedan är hämtade ur ATA, 
Akademiens protokoll 1924, bilaga till § 
176, Sigurd Curmans inlaga till 
Vitterhetsakademien. 

13. Som belysning av anslagens minimala 
storlek kan det nämnas att Sigurd Curmans 
årliga lön för riksantikvarietjänsten (13 500 
kr) då var närapå dubbelt högre än hela 
anslaget för yttre fornminnesvård! 

14. Ronny Ambjörnsson skriver i sin studie Den 
skötsamme arbetaren (1988) om den 
skötsamhetens mentalitet som spreds genom 
nykterhetslogerna och läsecirklarna under 
1900-talets första decennier. Mycket av den 
mentaliteten kan även återfinnas i 
fornminnes- och hembygdsföreningarnas 
olika verksamhetsprogram under 20- och 30-
talen. När Samfundet för hembygdsvård 
grundades 1916 värden samhällsideologiska 
sidan mycket framträdande. Rådgivande 
byråer för ett estetiskt och funktionellt 
byggande bildades; allt för att appellera till 
den framväxande egnahemsrörelsen (denna 
rörelse som också skulle bli ett av 
kulturminnesvårdens främsta hot). I denna 
kontext av skötsamt boende fanns den 
historiska aspekten ständigt närvarande; 
byggnaderna skulle formges i 
överensstämmelse med lokal 
byggnadstradition. När länsmuseerna vid 
samma tid böljade etableras anknöt de till en 
tradition av historisk förkovran som redan 
fanns etablerad i minnesföreningarna, samt 
även de mer allmänna läsecirklarna. En 
viktig del av den centrala 
kulturminnesvårdens framgång bör sökas i 
denna folkliga mentalitetshistoria, vilket för 
beskrivning dock skulle kräva ett särskilt 
källstudium. 

15. När Curman blev riksantikvarie ökade den 
byggnadsantikvariska ärendemängden, vilket 
tyder på att Byggnadsstyrelsen nu delegerade 
alla ärenden av kulturhistorisk natur till 
Akademien. Nära en fjärdedel av de inkomna 
byggnadsminnesärendena år 1924 var 
remitterade från Byggnadsstyrelsen. Se 
"Riksantikvariens årsberättelse", Fornvännen 
1924, s. XXVI. 

16. ATA, Vitterhetsakademiens protokoll 1924, 
bilaga till § 176, statistik ur Curm ans inlaga 
till Akademien. Vad beträffar de utelämnade 
uppgifterna rörande fornminnesärenden för 
åren 1920 till 1922 är orsaken till det, 
förmodligen, att den tillförordnade 
riksantikvarien Otto Janse helt enkelt inte lät 
sammanställa någon statistik för de åren. 
Dessa år var för fornminne s vården i mångt 
och mycket ett slags "karensår" i avvaktan på 
den nya riksantikvarietillsättningen. 

17. De ökade byggnadsminnesärendena låg i 
linje med Curmans strategier bakom 
riksantikvarietjänsten: Vid diskussionen om 
FMK: s betänkande den 12 febr. 1923 hade 
Curman påpekat att han ursprungligen hade 
varit för en total uppdelning mellan 
byggnadsvården och den övriga 
fornminnes vården. I avvaktan på en lösning 
enligt FMK: s förslag ansåg också Curman att 
riksantikvarien borde avlastas från 
byggnadsärendena. Men om man inte kunde 
nå denna avlastning "måste man avvakta, att 
en lösning i den riktning kommittén 
föreslagit blir möjlig". (Se John Gustav 
Johnsson, "Fornminnesvårdskommitténs 
betänkande: Diskussion den 12 februari 
1923", RIG 1923, s. 154.) Kommitténs 
förslag gick ut på att helt förlägga 
byggnadsvården till det nya 
Riksantikvarieämbetet. (Se SOU 1922:12, s. 
176.) Curman arbetade således för att göra 
förslaget möjligt. 

18. Förutom att den huvudsakliga förklaringen 
låg i efterkrigsdepressionen, var riksdagens 
inställning då — av gammal hävd — att 
statligt stöd för byggnadsvård endast skulle 
tilldelas de verkliga praktbyggnaderna och 
monumenten. Vården av l andsortskyrkor, 
kommunala byggnader och privata 
fastigheter skulle därmed finansieras genom 
stiftelser, fonder och privata bidrag etc. 
Därigenom låg den sistnämnda 
bevarandekategorien egentligen inte på 
Akademiens ansvarsområde — varken 
ekonomiskt eller juridiskt. Att Akademien 
ändå införlivade profanbyggnaderna och 
ödekyrkorna till dagordningen berodde på 
den samlade utveckling vi sett minnesvården 
tog under 1910-talet. För denna 
praxisetablering betydde den enskilde 
individens — främst Sigurd Curmans — 
initiativ emellertid väldigt mycket. Curman 
deklarerade exempelvis inför Akademien att 
återupprättandet av landets ödekyrkor var 
"en nationell hederssak" och flyttade därmed 
ett ärende som egentligen låg på de enskilda 
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församlingarnas och de regionala intressenas 
bord, till att bli ett ansvar för de statligt 
delegerade myndigheterna. Se A. Elmén 
Berg, Fem ödekyrkor i Norrland, s. 89. 

19. ATA, Vitterhetsakademiens protokoll 1925, 
bilaga till §157. 

20. Sigurd Curman, "Riksantikvariens 
årsberättelse för år 1925", K.V.H.A.A:s. 
årsbok 1926, s. DI. 

21. Sigurd Curman, "Museibyggnader: Några 
principiella synpunkter rörande deras 
planläggning", Byggmästaren 1933:8, s. 34. 
Den tidiga referensen om Statens historiska 
museum och dess bakgrundshistoria är 
Birger Nermans "Statens historiska museum: 
samlingar och verksamhet", i Adpatriam 
illustrandam. 

22. Christian Laine kommenterade och citerade 
Curman i artikeln "De nya museerna", 
Dcedalus 1985: "Curmans slutord till den 
samlade arkitektkåren var däremot något av 
en omedelbar utmaning i funktionalismens 
anda: 'Den moderna museibyggnadens 
planering är en uppgift som ligger alldeles 
särskilt lämpligt till för vår tids moderna 
arkitekter, för vilka organisationsfrågor samt 
tekniska och vetenskapliga problems lösande 
icke verka avskräckande, utan snara re 
stimulerande i det arkitektoniska arbetet.' Det 
direkta svaret, elegant och omsorgsfullt 
formulerat kom med 30-talets främsta 
museibyggnad, Östergötlands museum, Nils 
Ahrboms och Helge Zimdahls museum i 
Linköping." Ura.a., s. 138f. 

23. Debatten om konstmuseernas framtida 
samhällsroll och utformning böljade med ett 
par artiklar av Richard Bergh och Georg 
Pauli i Ord och Bild 1915. (R. Bergh, 
"Konstmuseet som skönhetsvärld" och G. 
Pauli "Estetisk ekonomi".) Båda skribenterna 
önskade komma bort från den vedertagna 
bilden om museerna som dammiga 
föremålsmagasin — eller "likbodar" som 
Bergh drastiskt uttryckte det. Konsten skulle 
föras ut till folket, under självklart fostrande 
överinseende från museimännen sida. Inte 
minst från Berghs — Nationalmuseums 
överintendent — sida var frågan om 
kvalitetsurvalet och museernas aktiva roll 
som smakfostrare det centrala. G. Pauli ville 
med sin "estetiska ekonomi" slå ett slag för 
det regionaliserade kulturspridandet: Genom 
att régionalisera de, i hans mening, alltför 
stora centralmuseerna ("kronomagasinen") 
till mindre och mer spridda konstmuseer, 
skulle konsten demokratiseras och flyttas 

ned från sitt elfenbenstorn. Föga förvånande 
väckte artiklarna debatt, men den som 
verkligen slängde bensin på brasan var 
Gregor Pauls son som fem år senare, år 1920, 
gav ut det långa programutkastet Nya museer 
via Tidens förlag. Paulssons reformförslag 
gällde också i första hand konstmuseerna och 
följde väl tidens anda angående smakfostran 
och expertplanering. Hans reform gick ut på 
att skapa tre skilda typer av museer: dels 
"kvalitetsmuseet" där nationemas kulturer 
skulle skildras enligt epokindelningar, dels 
"studiemuseer" där utställningarna främst 
riktades till de bildade specialisterna, och 
dels "de levandes museum" som grovt talat 
skulle vara det moderna museum vi numer 
har i Stockholm; med det undantaget att 
Pauls son önskade se ett än mer intimt 
samarbete mellan Konsthögskolan och 
museet. Programutkastet vållade 
tidningsdebatt och året därpå gav Axel 
Gauffin ut en motskrift, Kulturmuseer och 
museumskultur: En kritik av Gregor 
Paulsson Nya museer (Stockholm, 1921). 

24. "En av grundprinciperna för detta program 
var uppdelningen av museisamlingarna i en 
skådesamling för allmänheten och en 
studiesamling för forskare." Curman citeras i 
Kungl. Maj:ts proposition, Nr 98, den 15 
februari 1929 , s. 24. Texten gällde 
riksantikvariens skrivelse den 19 januari 
1928, angående Historiska museets 
förflyttning till positionsartilleriets gamla 
kasernområde. Samma text återges också i 
K. VH.A.A.s. årsbok 1928, s. 41. 

25. Sune Lindqvist hade ett par år tidigare 
erhållit stipendium från Akademien för att 
resa runt i Storbritannien och på kontinenten 
för att spåra "svenska" lämningar från 
folkvandringstiden. I samband med detta 
hade han också fått i uppdrag att, mot 
erhållande av en tredjedels amanuenslön, 
"göra iakttagelser angående de i utländska 
museer numera tillämpade principerna vid 
arkeologiska samlingars uppställning m.m. 
samt därom till Akademien angiva 
berättelse". Se ATA, Vitterhetsakademiens 
protokoll 1924, § 114 och 117. 

26. Sigurd Curman beskrev principerna för 
indelningen av samlingarna i tre grupper (A-, 
B- och C-salar) i Curmans skrivelse den 19 
januari 192 8 angående förslag till statens 
historiska museums förflyttning till f.d. 
positionsartilleriets kasernområde, i Kungl. 
Maj:ts proposition, Nr 98, den 15 februari 
1929, s. 25. 
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27. Sune Lindqvist är, tillsammans med Birger 
Nerman, den fornforskare som brukar påtalas 
i samband med det tidiga 1900-t alets 
arkeologiska spekulationer om den svenska 
riksbildningen. Lindqvist var också den som 
grävde i det uppländska båtgravfältet vid 
Vendels kyrka, norr om Uppsala. Fynden 
föranledde myntandet av det arkeologiska 
periodbegreppet "Vendeltid" (ca 550-800 
e.Kr.) då Lindqvist i ett arbete från mitten av 
1920-talet lanserade uttrycket 
"Vendelkultur". Vid sam ma tid gav 
arkeologiprofessorn Nerman ut sitt arbete 
Det svenska rikets uppkomst (1925), där han 
skarpsinnigt (dock i kontrast mot C. Weibulls 
samtida metodologi) jämförde litterära 
historiska källor, sagalitteratur och 
arkeologiskt material för sina tolkningar. 
Lindqvist specialiserade sig, som elev från 
Stjernas seminarier, på Beowulf-kvädet och 
riksbildningstorier, som gick ut på att 
sveariket grundades vid vendeltidens 
inledning. Han fick som professor och lärare 
inflytande över "nästan hela den svenska 
arkeologiska efterkrigsgenerationen". Se 
Åke Hyenstrand, Lejonet, draken och korset: 
Sverige 500-1000 (Lund, 1996) s. 2, 17, 92. 

28. S. Curman, "Riksantikv ariens årsberättelse 
år 1927", K.V.H.A.A:s årsbok 19 28, s. 9f.; 
Birger Nerman, "Statens Historiska 
museum", i Adpatriam illustrandam, s. 203f. 

29. Gundula Adolfsson skriver i sin avhandling 
Människa och objekt i smyckeskrin: En 
analys av arkeologiska utställningar i 
Sverige (Stockholm/Lund, 1987) om den 
"introvert arkeologiska utställningen", där 
utställningsobjektens käll- och 
förmedlingsvärde likställs (s. 79f.). 
Historiska museets utställningar var, fram till 
invigningen av det nya museet 1943, till 
huvudsaklig del uppställda enligt denna 
internalistiska modell. Det paradoxala med 
det var att samtidigt som arkeologerna, med 
Sune Lindqvist i spetsen, bedrev en historiskt 
idealiserad forskning om nationens forntid, 
var de utställningar som anordnades strängt 
vetenskapligt positivistiskt organiserade. När 
museernas utställningsspråk, med ledning av 
Historiska museets nya 
installationsutställning 1943, övergick till att 
fokusera mer på människan och de 
kulturhistoriska processerna, kom arkeologin 
att övergå till en strängt statistik och 
positivistisk forskningsprofil. A rkeologin 
och den offentliga kulturminnesvården tycks 
helt enkelt ha hamnat "ur fas" med varandra 

efter det samförstånd som rådde då 
Hildebrands, Montelius och Salins 
riksantikvarietjänster var sammankopplade 
med forskningen. 

30. Se Bertil Waldén, "Svenskt museiväsen 
1906-1956" i Svenska museer 1956. Med 
"alexandrinsk" avses den expertinriktat 
introverta forskningsprofilen, forskningen 
och museet för dess egen skull; en 
självgenererande verksamhet. 

31. Om 1920- och 30-talens s.k. 
"skyltfönsterteknik" i Nordiska museet, dock 
utan reflektion över kopplingarna mellan 
Historiska museet och riksantikvarien, se 
Staffan Carlén, Att ställa ut kultur: Om 
kulturhistoriska utställningar under 100 år 
(Stockholm, 1990) s. 135-142. 

32. Bengt Thordeman, "Ett museum växer 
fram", Ad patriam illustrandam, s. 136. Det 
bör dock noteras att Salin även umgicks med 
tanken på tillfälliga utställningar. Han lät år 
1916 Andreas Lindblom arbeta fram den 
tillfälliga utställningen "Tidig kristen konst i 
Sverige". Detta blev dock den enda 
utställningen av det slaget på Historiska fram 
till 1928, då de årliga utställningarna av de 
senaste nyförvärven började tillämpas. Se 
Birger Nerman, "Statens historiska museum: 
samlingar och verksamhet", Ad patr iam 
illustrandam, s. 206. 

33. Bror Emil Hildebrands princip för utställning 
hade fungerat enligt den, i och f ör sig 
hedervärda, logiken att inte endast de 
specifika praktexemplen skulle exponeras, 
utan även "mängden av vanliga fyndtyper". 
(Se B. Thordeman, "Ett museum växer 
fram", s. 136.) Detta hade inneburit de för 
publiken så tröttande raderna av 
artefaktsamlingar, vilka också blev föremål 
för Strindbergs vassa penna. Å andra sidan 
kan man fråga sig vilken bild av forntiden 
som visualiseras genom att — enligt den 
senare normen — enbart ställa ut 
praktfynden och de därmed egentligen högst 
atypiska fyndkategorierna? 

34. Utlokaliseringarna finns utförligt beskrivna 
av Sigurd Curman i hans årsberättelse för 
1924, Fornvännen 1924. Nya fyndkategorier 
ställdes ut i "fängelset": dels fynden från 
Korsbetningen vid Visby, samt övriga 
medeltida jordfynd, och dels en del 
boplatsfynd från stenåldern. Ett 
studiemagasin för nyare tids kyrklig konst 
inrättades i f.d. tingssalen och den stora 
samlingen av kyrkklockor inhystes i den f.d. 
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likboden. Att notera är även att en 
konserveringsateljé inrättades i fängelsets 
f.d. kök, där räddningsarbetet för museets 
sönderrostande järnfynd intensifierades. 

35. Se Sigurd Curmans skrivelse den 19 januari 
1928 angående förslag till Statens historiska 
museums förflyttning till f.d. 
positionsartilleriets kasernområde, i Kungl. 
Maj:ts proposition, Nr 98, den 15 februari 
1929, s. 24. 

36. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", s. 
136. Att tilläggas här är att 
Byggnadsstyrelsen och Curman lyckades 
utverka ett extra anslag, enligt Kungl. brev 
15 maj 1925 , på hela 147 000 kr för 
ombyggnation av den befintliga 
Nationalmuseibyggnaden. 

37. SOU 1925:15, Betänkande angående 
ordnandet av statens byggnadsverksamhet 
inom Stockholm, s. 123-128. 

38. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", 
s. 121f. 

39. Ibid., s. 121 och 128f. 
40. Förutom Thordemans anförda uppsats finns 

den formella beslutsgången och utlåtandena 
noggrant redovisade i Kungl. Maj:ts 
proposition, Nr 98, den 15 februari 1929. För 
saklighetens skull bör det även nämnas att ett 
tredje område var aktuellt för museibygget: 
statens tomt i Nobelparken. Då 
byggnadssakkunniga ansåg att denna park 
skulle få fortsätta att vara just park, föll det 
förslaget. 

41. I Första kammaren motion Nr 249 och i 
Andra kammaren motion Nr 387, 1929. 

42. Citerad ledare i B. Thordeman, "Ett museum 
växer fram", s. 144. 

43. Prisnämnden bestod av S. Curman, I.G. 
Clason, statssekreteraren B. Knös, 
antikvarien O. Frödin, byggnadsrådet C. 
Bergsten och arkitekten H. Ahlberg. 

44. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", 
s. 145. 

45. En viktig punkt hade varit att använda de 
befintliga byggnader som redan fanns på 
kasernområdet. I Riksdagens skrivelse Nr 
176, 1929, hade man understrukit just denna 
synpunkt och att begränsningar var 
synnerligen önskvärda, inte minst 
beträffande administrationslokalerna, som 
man ansåg hade fått för stora proportioner i 
Curmans och Byggnadsstyrelsens förslag. 

46. Romare & Schermans olika planlösningar 
redovisas i Thordeman, "Et t museum växer 
fram", s. 143. 

47. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", 
s. 152. 

48. Curmans skrivelse från den 19 januari 1928 
återges i Kungl Maj:ts proposition, Nr 98, 
1929. Citatet är hämtat från s. 22. Curmans 
strategi att gång på gång betona Historiska 
museets betydelse, inte bara för forskningen, 
utan även för folkbildningen, visade sig vara 
framgångsrik inför såväl socialdemokrater 
som liberaler. Under C.G. Ekmans ministär 
hade skolreformen mot en enhetsskola drivits 
igenom med socialdemokratiskt stöd. 
Bildningsfrågorna representerades även i den 
högerregering under A. Lindman som var i 
regeringsställning 1929.1 riksdagsbeslutet 
framgick det att museets funktion för den 
allmänna bildningen hade tillmätts en 
avgörande vikt för det positiva beslutet. 
Genom trångboddheten kunde en, enligt 
riksdagens mening, "mycket viktig sida av 
museets uppgift" inte komma till sin rätt: 
"den nämligen att tjäna såsom en central 
bildningsinstitution för den del av den 
svenska allmänheten som hyser intresse för 
och önskar vidga sitt vetande i fråga om våra 
kulturminnen, en synpunkt, som jämväl 
departementsschefen tillagt stor betydelse." 
Ur Riksdagens skrivelse Nr 176, 16 maj 
1929. 

49. Curmans skrivelse från januari 1928 
återgiven i Kungl Maj:ts proposition, Nr 98, 
1929, s. 23. 

50. Ibid., s. 26. 
51. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", s. 

142 och S. Curman, "Museibyggnader" i 
Byggmästaren 1933, s. 37. Det bör tilläggas 
att Curmans syn på hur den ideala 
museibyggnaden skulle utformas var ett 
resultat av ett flertal resor och omfattande 
studier av museer i olika länder. I det 
föredrag han höll inför Svenska 
arkitekturföreningen 1933 (vilket resulterade 
i den anförda artikeln "Museibyggnader") 
hade han hänvisat till Bayerisches 
Nationalmuseum i München som han vid ett 
besök under sin bildningsresa 1903-1905 
hade blivit mäkta imponerad av. "25 år 
senare tedde sig saken åtskilligt annorlunda. 
Känslan av det oäkta i alla dessa 
rumspasticher gjorde sig starkt och 
obehagligt gällande, och man märkte tydligt, 
huru museet led av att vara fastlagt i en form, 
som icke medgav några egentliga 
förändringar, i va ije fall icke utan mycket 
stora kostnader." (Ur a.a., s. 36.) Curman 
förordade här det då "tämligen nyinredda 
Kunstindustrimuseet i Köpenhamn", med 
dess släta och linjära gallerier, som ett 
neutralt ideal. 
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52. Själva myndigheten — riksantikvarien, 
kansliet, sekreteraren, byggnads- och 
fornvårds avdelningarna — flyttade 4-6 
december 1936 till de nya lokalerna. Flytten 
av biblioteket tog av förklarliga skäl längre 
tid och avslutades 15 febr. 1937. Läsesalen 
öppnades för forskare den 3 mars 1937. Se 
"Institutionens nya lokaler", K. V.H.A.A:s 
årsbok 1936—1938, s. 24. 

53. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", 
s. 1 53f. 

54. Stefan Bohman, Historia, museer och 
nationalism (Stockholm, 1997), s. lOOf. 

55. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", 
s. 15 6. 

56. Stefan Bohmans försiktiga antagande att 
utställningen besöksmässigt var störst i sitt 
slag, kan tveklöst bekräftas. Mer än 250 000 
personer besökte utställningen under den 
korta tiden, vilket generellt sett var rekord i 
samtidens museisverige. Som jämförelse kan 
det anges att det årliga besökstalet för 
Historiska museet då motsvarade ca 30 000-
50 000 besökare. Det besökstalet motsvarade 
dock en fyrdubbling gentemot motsvarande 
under 10-talet. Lindqvists omgestaltning av 
de trånga utställningsytorna i 
nationalmuseibyggnaden bar uppenbarligen 
frukt: "[...] särskilt på söndagarna, som ju äro 
den enda dagen, då de breda lagren kunna 
besöka museerna". Ur ATA, SCA, vol. 55, 
"Riksantikvariens årsberättelse för V-akad. 
högtidssammankomst d. 20 mars 1928". 

57. Om inte annat framgår hämtas informationen 
om "Tiotusen år i Sverige" från minnesboken 
med samma namn: Sverker Janson, Erik B. 
Lundberg, Maj Odelberg, Tiotusen år i 
Sverige, Museiarkeologi 3, Statens historiska 
museum (Stockholm, 1989). 

58. Detta sätt att visualisera fornföremålen på 
utställningarna härrörde i grunden från af 
Ugglas, Roosvals och Curmans gemensamt 
organiserade utställning av medeltida 
kyrkokonst i Strängnäs år 1910. 
Utställningspedagogiken var då banbrytande 
såtillvida att den, genom att presentera 
fornföremålen som estetiska objekt, bildade 
ett nytt fält för bevarande av dittills i den 
traditionella fornforskningen ointressanta 
kategorier av fornföremål. Pedagogiska 
texter, eller bildspel, lyser dock år 1943 
fortfarande med sin frånvaro i just 
medeltidsavdelningen. 

59. Se Göran Tegnér, "Medeltida profankultur i 
utställningen Tiotusen år i Sverige', i Till 
Gunnborg: Arkeologiska samtal, red. Agneta 
Åkerlund m. fl. (Stockholm, 1997) 
s. 555-562. 

60. Artikeln citeras i Tiotusen år i Sverige (1989) 
s. 70. 

61. Ur Tiotusen år i Sverige (1989) s. 68. 
62. Ny museiteknik som exempelvis de fria 

skärmväggarna, vilka användes i 
stenåldersavdelningen, kunde idémässigt 
spåras från USA och inte minst den 
varuhusarkitektur som där fick sina tidigaste 
uttryck. Sigurd Curman hade år 1938 i 
samband med det officiella överlämnandet av 
de s.k. Delawaremonumentet för 
svenskättlingarna, förlagt en del av det 
officiella studiebesöket till New York i 
sällskap av bland andra kronprinsen. Det 
massmediebevakade studiebesöket hade, 
bland mycket annat, inneburit ett stopp vid 
Museum of Modern Art. Här inspirerades, 
enligt hans egna utsagor, Curman till den 
vidare utformningen av Historiska museets 
funktionalistiska planlösning. Systemet att 
använda fria och lätt flyttbara innerväggar 
hade dock presenterats av Curman redan vid 
slutet av 1920-talet oc h var då inspirerat av 
modern varuhusarkitektur. Om den officiella 
USA-resan 1938, seATA, SCA, vol. 40-42. 

63. Ur Tiotusen år i Sverige (1989) s. 6, 33f. 
64. Se B. Thordeman, "Ett museum växer fram", 

s. 160. 
65. Se Maj Odelbergs redogörelse i Tiotusen år i 

Sverige (1989) s. 64. 
66. B. Thordeman, "Ett museum växer fram", 

s. 162. 
67. Jämför Tiotusen år i Sverige (1989) s. 24, där 

man hänvisar till bristande ekonomi; Bengt 
Thordeman, "Ett museum växer fram", s. 
169; Birger Nerman, "Statens historiska 
museum: samlingar och verksamhet", s. 218. 
De två sistnämnda referenserna härrör från 
Ad Patriam illustrandam, där således båda 
herrarna, med Nermans ord, anser att den 
tredelade modellen "knappast är behövlig 
eller ens möjlig att genomföra". Utrymmen 
för studiesamlingar, förlagda parallellt med 
skådesamlingarna, var dock inbyggda i de 
nya utställningslokalerna. 

68. Historiska museets verksamhetsområde 
fastställdes formellt genom Kungl. brev den 
1 oktober 19 19. Då bestämdes indelningen 
av den svenska historien mellan Nordiska 
och Historiska museerna. Det nationella 
perspektivet underströks också. Historiska 
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museet skulle, förutom en mindre 
komparativ samling, endast innehålla 
föremål från Sverige; d.v.s. föremål funna i 
svensk jord eller brukade i landet. 

69. Den centrala myndigheten, d.v.s. Statens 
historiska museum, Kungl. Myntkabinettet, 
Antikvariskt-topografiska arkivet och 
biblioteket, hade under 1910-talet fyra 
antikvarier som fungerade som chefer, vid 
sidan av riksantikvarien. Dessa var alltså 
knutna som avdelningsföreståndare till 
Historiska museet. Den omedelbara 
situationen vid Curmans tillträde var den att 
Otto Frödin var föreståndare för sten- och 
bronsåldersavdelningen, Ture Arne för 
järnåldersavdelningen, Otto Janse för 
medeltidsavdelningen och Bror Schnitt ger 
som uppbar den Hjertbergska 
antikvariebefattningen vid myntkabinettet; 
från 1926 sköttes denna tjänst av Carl R. af 
Ugglas. 

År 1910 hade en konservator (Karl O. E. 
Sörling) anställts; han anlitades också som 
konservator i fält, när medel fanns för sådant. 
En tecknare (Harald Faith-Ell) anställdes 
1917 och en fotograf (Ella Öberg) tillkom 
1918. Dessa anlitades även för 
dokumentation av fältarbeten. 

Nio amanuensbefattingar var vid 20-
talets början knutna till museet. Tre av dessa 
tjänster (alla kvinnor) bestod av icke 
vetenskapligt utbildad personal: Elsa 
Broman, Agda Reuterskiöld (räkenskaper) 
och Rosa Norström (myntkabinettet). Den 
första kvinnliga amanuensbefattningen med 
vetenskapligt utbildning representerades av 
Maj Sondén, som anställdes 1918. De övriga 
amanuensbefattningarna uppbars av män, 
alla tydligt högre rankade i interna 
tjänstehirearkin. Fyra av dem var tidvis 
tillförordnade som antikvarier och stod 
därför närmast i rang vid sidan av 
avdelningsföreståndarna: Sune Lindqvist 
(arkeolog), Gustaf Hallström (arkeolog och 
föredragande i fornminnesärenden), Andreas 
Lindblom (konsthistoriker) samt Sven 
Brandel (riksantikvariens föredragande i 
byggnadsvårdsfrågor). I början av 1920 talet 
tillkom också fler amanuenser till följd av 
den ökande arbetsbördan: Sven Erlandsson 
(från 1922) och Arvid Enqvist (ef ter 1923). 
Bibliotekarie var fil. kand. Sigrid 
Leijonhfvud, kontorsbiträde Lillot 
Hildebrand och kombinerat skrivbiträde samt 
telefonist Elsa Jakobsson. (Nyckelfigurer i 
förvaltningen är markerade med kursiv stil 
och presenteras i huvudtexten.) 

70. J.G. Andersson redogjorde själv för de 
Östasiatiska samlingarnas tillkomst och 
musealisering i "Riksantikvariens 
årsberättelse för år 1927", K. V.H.A.A:s 
årsbok 1928, s. 19ff. 

71. Evert Baudou, Gustaf Hallström — arkeolog 
i världskrigens epok (Stockholm, 1997). 

72. Det kan exempelvis påpekas att dåvarande 
amanuensen Andreas Lindblom vid 
diskussionen om FMK:s organisationsförslag 
hade framhållit att riksantikvarien borde vara 
"ren arkeolog", fortsatt chef för Historiska 
museet, ha (enbart) överinseende över 
fornminnena ("främst förhistoriska och 
medeltida"), och helt lämna över 
byggnadsvårdsfrågan till Byggnadsstyrelsen. 
Se J.G. Johnsson, 
"Fornminnesvårdskommitténs betänkande ", 
RIG 1923, s. 153. 

73. Ett kvinnligt "biträde", Elsa Jacobsson, hade 
anställts 1922. Efter Curmans tilltr äde 
utökades dessa fasta biträden till fyra: Alice 
Schotte-Wengström 1923, Ebba von Rosen 
och Nem Nordenfeit båda 1925. En 
räkenskapsförare, Marit Widén, anställdes 
1923. Riksantikvariens administrativa 
sekreterare blev till en början 
kanslisekreteraren August Borgström och 
året därpå (fr. 1 aug. 1924) tillsattes förste 
amanuensen i Ecklesiastikdepartementet jur. 
kand. Ivar Hedenlund. Sven Brandel 
anställdes, som sagt, formellt som extra 
antikvarie i byggnadsärenden först 1925 — 
eftersom byggnadsvårdsärendena alltid 
passerade via Curman, kan Brandels tjänst 
också ses som en förlängd sekreterartjänst 
till riksantikvarien. Utöver dessa tillkom en 
varierande grad av tillfälligt anställda, 
beroende på tilldelning av extra anslag. 

74. Se O. Wetterberg, Monument och miljö, 
s. 97. 

75. E. Fant, "Sigurd Curman och 
byggnadskonsten", Adpatriam illustrandam, 
s. 476. 

76. A. Elmén Berg, Fem ödekyrkor i Norrland, s. 
84. Information har även hämtats ur 
riksantikvariens samlade årsberättelser för 
1920-talet i Fornvännen respektive 
K.V.H.A.A:s årsböcker, där Curman anger 
sin "kursverksamhet". 

77. Det bör dock noteras att 
föredrag s verksamheten inom museets egna 
väggar helt avstannade då Montelius föll 
ifrån 1921. Efter det upptogs 
föreläsnings verksamheten först våren 1937, 
för att organiseras som tematiserade serier 
våren 1939. (Se Birger Nerman, "Statens 
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historiska museum", s. 210.) Uppenbarligen 
intresserade sig Curman föga för denna form 
av upplysningsarena — budskapet skulle 
spridas utanför centralmuseet. De som gick 
dit för att bevista föreläsningarna var s.a.s. 
redan "frälsta". 

78. S. Curman, "Riksantikvariens årsberättelse 
för år 1926", K. VH.A.A:s årsbok 1927, s. 56 
och a.a. för år 1928, s. 142. Karin Nordberg 
skriver i sin avhandling Folkhemmets röst: 
Radions om folkbildare 1925-1950 
(Stockholm, 1998) om den kombination av 
folkbildning och fostran radion tilldelades 
under de första initiala decennierna. Det är 
anmärkningsvärt hur tidigt antikvarierna vid 
Akademien började erbjuda radioföredrag. 
Idén om en publik radio blev lanserad först 
1923 genom en namngivande tävling för det 
nya mediet i Dagens Nyheter. (Nordberg, 
s. 35 .) Sveriges Radiotjänst började sin 
verksamhet två år senare: 1925. Med den 
"folkbildningsparagraf ' som skrevs in 
mellan AB Radiotjänst och staten kom 
rundradions enda kanal inte bara att 
innehålla underhållnings sändningar, utan 
även regelrätta föreläsningar vilka de som 
hade tillgång till mottagare också bevisligen 
lyssnade på. Radioföredragens betydelse och 
genomslag vad gällde kulturminnesvårdens 
popularisering kan naturligtvis inte beläggas, 
men bör ha varit betydande. 

79. Sigurd Curman, "Riksantikvariens 
årsberättelse för år 1923", Fornvännen 1923, 
s. n. 

80. Som vi sett saknades inte upplysning som 
gav information om författningar och 
vårdhänvisningar. De missgrepp som tidigare 
hade förekommit berodde säkert i de flesta 
fall på kunskapsbrist, men att överträdelser 
fortsatte att vara vanliga flera decennier in i 
1900-talet antydde att vårdfrågorna också var 
ideologiskt laddade. Curman skrev i sin 
årsberättelse för 1927 att intresset för 
kyrkornas vård fortsatte att öka hos 
församlingarna i landet. Ärendemängden 
som berörde restaureringar och 
ombyggnationer fortsatte också att stiga. För 
att sprida kännedomen om föreskrifter och 
lagstiftning hade Curman 1926 "genom 
domkapitlen låtit tillställa samtliga 
pastorsämbeten i riket en sammanställning 
av gällande författningar rörande vården av 
fornminnen, kyrkor, kyrkoinventarier och 
byggnadsminnesmärken samt ett RM. 

rörande inventariernas vård." SeK.V.H.AA.s 
årsbok 1928, s. 85. Flera skrifter i temat hade 
också publicerats. Se A. Elmén Berg, Fem 
ödekyrkor i Norrland, s. 84. 

81. Händelseförloppet återges här komprimerat. 
Den som önskar kompletterande information 
bör vända sig till A. E lmén Bergs 
redogörelse i Fem ödekyrkor i Norr land, s. 
84ff. Diskussionen, samt huvudpunkterna i 
Rydemans skrift, recenserades även av Sune 
Ambrosiani i RIG 1927, s. 178ff. Se också A. 
Lindblom, De gyllene åren, där det framg år 
att en "självrådig och omdömeslös 
kyrkoherde i Veckholm" hade gett sig på att 
utsmycka sin medeltidskyrka, samt 
"klumpigt restaurera dess helgonbilder" 
(s. 57). Rydemans skrift bör sättas i samband 
med detta. Den var, i reaktion mot en 
upplevd myndighetsförföljelse, författad som 
en försvarsskrift angående rätten att själv få 
handskas med församlingens kyrka och 
inventarier. Enligt Lindblom hade Rydeman 
redan inledningsvis stöd hos ärkebiskop 
Söderblom. 

82. N. Söderbloms artikel "Kyrkobyggnaders 
omvårdnad och restaurering" trycktes i 
Stockholms-Tidningen den 20 juni 1927, 
enligt Sigurd Curman, Vad har händt?: 
Några reflektioner med anledning av 
ärkestiftets senaste aktion i 
kyrkorestaureringsfrågan (Stockholm, 1927) 
s. 1. 

83. Vad gällde den enda punkt som konkret 
föreslog hur myndigheterna skulle förbättra 
sitt handhavande — nämligen den första 
punkten om kostnadsfri rådgivning och 
utredning av specifika ärenden — så var 
detta redan praxis hos myndigheterna. I den 
K. Kungörelsen om föreskrifter rörande det 
offentliga byggnadsväsendet från 26 nov. 
1920 framgick det klart i §34 att 
Byggnadsstyrelsen, tillsammans med 
riksantikvarien, skulle göra en kostnadsfri 
undersökning och utredning av alla 
restaurerings- och ombyggnadsärenden som 
krävde detta. Sigurd Curman påpekade också 
i sin kritik av Rydemans skrift det logiskt 
orimliga i att å ena sidan underkänna 
myndighetemas tjänsteutövning och å andra 
sidan kräva att dessa myndighetstjänster 
kostnadsfritt skulle tillhandahållas 
församlingen! 

84. Man kan som en förlängning av Söderbloms 
konflikt med de minnesvårdande 
myndigheterna notera den uppmärksammade 
strid han hade med Samfundet för 
hembygdsvård året därpå. Samfundet hade 
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protesterat mot det kyrkliga beslutet att 93, 
placera ett kapell inom fornlämningsområdet 
på Björkö. Ärkebiskopen begärde under den 
argumentation som därmed uppstod 
offentligen utträde ur Samfundet, med 
motiveringen att dessa var bakåtsträvande 
och likgiltiga inför kravet på en levande 
kultur. Se O. Wetterberg, Monument och 
miljö, s. 356. 

85. Avskrifter av Curmans brev — där Curman 
avsäger sig det tilldelade hedersdoktoratet — 
till professor Edgar Reutersjöld vid teologisk 
fakultet, Uppsala, återfinns i ATA , SCA, vol. 
301. Litet anmärkningsvärt är brevet daterat 
så tidigt som 18/6 1927, d.v.s. två dagar före 
Nathan Söderbloms svarsartikel 
publicerades. Curmans mening var att han 
endast kunde acceptera utnämningen om 
ärkebiskopen uttryckligen offentliggjorde sitt 
totala avstånd från Rydemans skrift. Av 
uppenbara skäl inträffade inte detta och i ett 
svarsbrev den 18/8 förklarar Curman inför 
Reuterskjöld att han stod fast vid sitt beslut. 
(Teologiska fakulteten i Uppsala bestod 
uppenbarligen av samma personer som 
Uppsala domkapitel, frånräknat det 
sistnämndas ordförande.) 

86. ATA, SCA, vol. 302, S. Curman, Vad har 
händt?, s. 14f. 

87. ATA, SCA, vol. 301, i mappen 
"Restaureringskonflikt m. Nathan 
Söderblom". 

88. ATA, SCA, vol. 301, telegram och brev 
(avskrifter) mellan S.Curman och N. 
Söderblom den 16 och 17 juni 19 27. 

89. ATA, SCA, vol. 301, brev till N. Söderblom 
från S. Curman den 18 juni 1927. 

90. Betydelsen av Curmans dominans 
beträffande restaureringsärendena inses om 94. 
man beaktar att en absolut major itet av 
byggnadsminnesärendena utgjordes av 
kyrkorestaureringar. O. Wette rberg påpekar i 
Monument och miljö att endast 15 av de 
restaureringsärenden som redovisas i 
riksantikvariens årsberättelse 1925 var 
profanbyggnader. Närapå samtliga av dessa 
var slottsbyggnader (s. 66). Talande är också 
Curmans i citatet hänvisande till 
Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå 
som "kyrkobyrå". 

91. Sune Ambrosiani, "Sommarens diskussion i 
kyrkorestaureringsfrågor", RIG 1927, s. 182. 

92. A. Elmén Berg, Fem ödekyrkor i N orrland, 
s. 87f. 

Att skillnaden mellan folkligt och elitistiskt 
verkligen var stor framgår exempelvis av de 
anföranden som framfördes i Religiösa 
reformförbundets tidskrift Religion och 
kultur 1934:2. Inför ett möte mellan präster 
och konstnärer hade några prominenta talare 
inbjudits för att redovisa sin syn på den 
nutida kyrkokonsten. Curman påpekade i sitt 
inledningsanförande att det var "striden och 
kampen" om konstens hegemoni som förde 
det konstnärliga uttrycket framåt. Föga 
förvånande proklamerade Curman en 
förnyelse av kyrkokonsten "med fasthållande 
av allt det stora och det bärande i de gamla 
traditionerna"; m.a.o. återigen det 
kulturhistoriska syntestänkandet. Näste 
talare var den dåvarande professorn i 
målning vid Konsthögskolan, Otte Sköld 
(sedermera överintendent och chef för 
Nationalmuseum och en av de ledande 
bakom skapandet av Moderna museet). 
Sköld ställde i anförandet ett par retoriska 
frågor, där hans svar talar för sig själva: 
"Varför godtages gångna tiders kyrkliga 
konst av oss modernister, medan vi äro så 
kritiska mot de senaste decenniernas? Därför 
— helt enkelt — att den äldre kyrkliga 
konsten är konst. Hur kom det sig väl, att de 
goda konstnärerna — och den goda konsten 
— utvaldes då? Därför att prästerskapet den 
gången utgjorde den intellektuella elit, som 
genom umgänge med konst och profana 
etiska värden hade förutsättningen att välja 
rätt." (Ur a.a., s. 92f .) Sköld ansåg alltså att 
representanterna för den samtida kyrkan 
saknade omdömesgilla konstbedömare. 
Anförandet trycktes även i Sv. Dagbladet 
15/4 1934. 
Curman reagerade, naturligt nog, på det 
sakligt felaktiga i Rydemans och Söderbloms 
förmenande att domkapitlen inte skulle ha 
sina ord med i laget när en restaurering 
planlades. Alla kyrkobyggnadsfrågor 
passerade via de kyrkliga myndigheterna för 
yttrande, innan beslut fattades av 
Byggnadsstyrelsen. (Se S. Curman, Vad har 
händt?, s. 28 och 36.) Ärkebiskopen tycks 
dock ha menat att ett ökat inflytande frå n 
domkapitlen skulle ha inneburit ett säkrare 
och, med nutida terminologi, mindre 
"trendkänsligt" förändringstryck på 
kyrkorna. Curman betvivlade detta och 
påpekade att de minnesvårdande 
myndigheterna snarast fått verka stäv jande 
på församlingarnas förändrings- och 
försköningsplaner. Vad som dock inte 
debatterades var den förlängda 
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problematiken bakom temat, nämligen vem 
som ansvarade för det kyrkliga kulturarvet 
och vem som slutligen avgjorde om, och hur, 
detta skulle gestaltas. 

95. Viklaumadonnan hade uppmärksammats av 
såväl C.R af Ug glas som J. Roosval, vilka 
både i tal och skrift intygat att madonnan var 
av enastående ställning i nordeuropeiska 
sammanhang. Figuren som är tillverkad på 
1100-talet av en fransk mästare tillhör nu ett 
av paradnumren i Historiska museets 
romanska galleri. Madonnan intog också en 
hedersplats i den stora kyrkliga utställningen 
om kyrklig konst i Visby 1 925. Därvid blev 
den också en stolthet för gutarna och — 
åtminstone efter konflikten — rangordnad 
som ett av deras främsta regionala kulturarv. 

96. ATA, SCA, vol. 302, kopierat protokoll från 
kyrkostämman i mapp om "Viklau-affären". 

97. ATA, SCA, vol. 302, kopia av protokoll. 
98. I Karl Asplunds Minnesteckning över Sigurd 

Curman (1966) anges det felaktigt att 
konflikten med Viklau församling ägde rum 
1929. Se a.a., s. 17. 

99. I en artikel för Dagens Nyheter 12/9 1928 
skrev museimannen John Nihlén att Gotlands 
fornsal visst var väl lämpad att ta emot 
Viklaumadonnan. Dessutom noterade han 
den förvisso bestickande iakttagelsen att den 
reaktion kring uppköpet som då uppstod, 
egentligen var en "sund reaktion, vartill 
impulserna ytterst kommit från dem som nu 
klandra den". (Artike l från ATA, SCA, 
vol. 302.) 

100. ATA, SCA, vol. 302, riksantikvarien 
refereras i artikeln "Viklaumadonnan är 
såld", Gotlänningen, odaterad. 

101. S. Curman, Vad har händt?, s. 25. 
102. Ibid., s. 26f. Det bör påminnas om att 

prästerna självklart främst såg kyrkan, med 
dess inventarier, som ett medel för 
frälsningen — deras andliga livsuppgift. 
Antikvarierna såg å andra sidan kyrkan och 
dess konstföremål som ett mål i sig — det 
antikvariska kallet. Objekten hade sin 
funktion som autentiska källor till historisk 
kunskap; i andra rummet kom därmed de 
kyrkliga föremålens andliga funktioner. Det 
fanns m.a.o. många bottnar i "affären 
Rydeman". 

103. Antikvarierna på Historiska hade sin åsikt 
om det berättigade i köpet klart för sig. I 
utställningsboken Tiotusen år i Sverige 
beskrev Carl R. af Ugglas Viklaumadonnans 
forna belägenhet enligt följande: "Ända till 
för en 20 år sedan satt en liten trämadonna 

och vinglade på ett smalt konsolutsprång i 
den rätt obetydliga gotländska kyrkan Viklau 
— underligt att hon inte långt dessförinnan 
ramlat ner därifrån och krossats mot golvet, 
därmed berövande den svenska 
konsthistorien ett av dess viktigaste 
monument!" Ur Tiotusen år i Sverige, red. 
Sigurd Curman, Birger Nerman, Dagmar 
Selling (Stockholm, 1945) s. 243f. 

104. Den gällande lagstiftningen i frågorna 
reglerades av Kungl. Maj:ts nådiga 
Förordning angående forntida 
minnesmärkens fredande och bevarande från 
1867, med ändringar 1873, 1 886 och 1911, 
samt den nya kungörelsen med föreskrifter 
rörande det offentliga byggnadsväsendet från 
1920, med ändringar 1921. Frågorna om 
försäljning och expropriering reglerades dels 
i Kungl kungörelse den 4 juli 1913 och dels i 
lagen om expropriation från 14 maj 1917. 

105. Det bör här förtydligas att Curman 
visserligen insåg att Akademien och 
Historiska museet var helt beroende av 
ombudens och de frivilligas insatser för 
minnesvården. Men han hade också varit den 
somreserverade sig i SOU 1922:12 
angående kommitténs beslut att utelämna 
exproprieringsrätten för hotade 
kulturminnesmärken i enskild ägo. Curman 
hade emellertid påpekat att denna 
eftersträvade exproprieringsrätt endast var ett 
vapen att ta till i extrema undantagsfall — 
samarbete var naturligtvis den bästa vägen. 
Exproprieringsrätten kom först med Lagen 
om fornminnen 1942, SFS Nr 356, § 108. 

106. Vad gäller idékomplexet om staten och "den 
sociala frågan" finns ett flertal studier 
utförda. (T.ex. Svenbjörn Kilande rs 
avhandling Den nya staten och den gamla: 
En studie i ideologisk förändring 1991 och 
Kerstin Thörn, En bostad för hemmet: 
Idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889-
1929, 1997.) När det gäller uppkomsten och 
etableringen av den s.k. sociala 
ingenjörskonsten finns också här flera studier 
kring temat. (Ex. Yvonne Hirdman, Att lägga 
livet till rätta, 1989 och bitvis även Jan 
Larssons Hemmet vi ärvde, 1994.) I O. 
Wetterbergs här anförda avhandling är för 
övrigt det bärande temat just hur det 
kulturhistoriska och estetiska värdena 
etableras som faktorer för ämbetsmässig 
planering, med det allmänna och nationella 
som förevändning. Om "Nationellt kontra 
allmänt intresse" se O. Wetterberg, 
Monument och miljö, s. 99f. (Wetterberg 
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stöder sig i sin tur i huvudsak på S. Kilander. 
Kapitlet i Kilander om "Synen på staten och 
den sociala frågan", s. 118ff., är här av 
särskilt intresse.) 

107.1 SOU 1922:11, s. 90, § 16 redovisades 
Montelius, Salins och Eckhoffs lagförslag 
från 1912 paragrafen avslutades med stycket: 
"Finner Riksantikvarien, att sådana föremål, 
som i § 15 omtalas, e j äro på lämpligt sätt 
förvarade i kyrkan, och om tillfälle ej gives 
att där bereda dem en skyddad plats, äger 
Riksantikvarien rätt föreskriva, att de skola 
deponeras i Statens Historiska Museum eller 
en av de andra offentliga samlingar, som av 
Akademien förklarats berättigade att mottaga 
deposita." (Passusen bygger sannolikt på 
Curmans tidiga lagförslag.) I det färdiga 
betänkandets lagförslag i SOU 1922:12, § 18 
återgavs hela innehållet i det nämnda 
lagförslaget, med kompletteringen att man 
nu också hade skrivit in underhållskyldighet 
och riksantikvariens rätt att ombesörja 
säkrande åtgärder för hotade föremål. 

Depositionsbestämmelser för sådant 
som Viklaumadonnan lagstiftas emellertid 
först i samband med 19 42 års Kungl 
kungörelse angående vården av vissa 
kyrkliga inventarier. Här deklarerades det 
dock att samtliga sådana frågor avgjordes av 
Kungl. Maj:t, som "neutral" myndighet. Se 
SFS 1942:929. 

108. Motion i Andra kammaren, Nr 331, 31 jan. 
1929. 

109. K. Asplund, Sigurd Curman: En 
minnesteckning (1966) s. 17. 

110. De övriga tre var: Per Pehrsson, vilken var 
teologie doktor och kyrkoman från Göteborg. 
Edvin Leffler var formellt direktör för ett 
väveri i Kinna, men ägde starka sympatier 
för kyrkliga intressen, inte minst genom att 
vara ortens kyrkvärd. Harald Hall én var 
kyrkoherde från Arvika med etablerade 
försänkningar i det politiska livet. 

111. Motion i Andra kammaren, Nr 331, 31 jan. 
1929. 

112. K. Asplund Sigurd Curman: En 
minnesteckning, s. 18. De samlade 
förtroendeutlåtandena jämte rundskrivelsen 
är samlade i en särskild pärm,ATA, SCA, 
vol. 9i. 

113. Till detta gifte han även om sig samma år, 
den 19 aug. 1929, med den dåvarande 
amanuensen i Akademien, Elsa F. Broman. 
Sistnämnda företeelse hörde då fortfarande 
till ovanligheterna i den samhällsklass 
Curman tillhörde, vilket följaktligt skapade 
"skandal" på det privata planet. 

114. Vad gällde Akademiens 
fornminnesavdelning noterades antalet 
handlagda ärenden till 2 741 och antalet 
utgående skrivelser 1 449 (motsvarande år 
1925 var 1 672, r espektive 667). 
Byggnadsminnesavdelningen noterade dock 
en viss temporär sänkning från föregående 
års toppnotering (2214) till 1972 handlagda 
ärenden och 1351 utgående skrivelser 
(motsvarande för år 1925 var 1 515 
respektive 1 002). Statistik härleddur ATA, 
SCA, vol. 293, "Kulturminnesvårds
sakkunnigas betänkande I". 

115. ATA, SCA, vo l. 293, Sigurd Curmans skrift 
till K.V.H.A.A. återfinns här i kopia som är 
angiven till den 7 januari 1930 (!). Samma 
skrift refereras i Fornvännen 1930: "Fortsatt 
utredning rörande kulturminnesvårdens 
organisation", s. 57.1 denna notis, samt i 
övriga myndighetsutlåtanden, anges det 
emellertid att Curman lämnade sin skrivelse 
den 2 januari 1930 och att Akademien 
styrkte denna för inlämning till Kungl. Maj:t 
den sjunde samma månad. 

116. ATA, SCA, vo l. 301, kopia av brev till Ture 
Arne från Sigurd Curman, den 12/4 1931. 

117. Då 300-årsdagen för Riksantikvarieämbetet 
firades, på Gustav II Adolfs dödsdag den 6 
november 1930 i Stora Riddarhussalen stod 
Curman, som ämbetet personifierad, i 
centrum för firandet. I alla de ärebetygelser 
och lyckönskningar som då utdelades, kunde 
ett visst mönster urskiljas. Från de museala 
institutionerna i Stockholm var hyllningarna 
ofta riktade direkt till riksantikvariens 
person. Från de regionala 
minnesföreningarna och museerna var 
hyllningarna emellertid oftast mer allmänna 
och riktade till själva ämbetet. Inte sällan 
kunde man här bakom de formella ordvalen 
ana en uppmaning till riksantikvarien att ta 
hänsyn till de regionala och utanför 
centralämbetet stående intressena. Se 
Fornvännen 1931, "Riksantikvarieämbetets 
300-årsjubileum", främst lyckönskningarna 
från Kulturhist. förening och museum för 
södra Sverige, s. 144 och Föreningen för 
svensk kulturhist., s. 147f. 

118. Maria Björkroth ger i sin artikel om 
Samfundet för hembygdsvårds 
tillkomsthistoria en statistisk överblick över 
tillväxten av hembygdsföreningar och 
kulturhistoriska museer. Hon konstaterar: 
"På 00-talet grundades lika många föreningar 
som det fanns före 1900. På 10-talet något 
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mer än dubblerades siffran och på 20-talet 
mer än dubblerades den återigen." Se Maria 
Björkroth, "Från vision till verklighet", Bygd 
och natur 1991, s. 45. 

119. Samtliga hänvisningar till skrivelsen från 
den 2 januari 1930 härrör från a.a. i ATA, 
SCA, vol. 293. De så kallade 
"Kulturskyddssakkunniga" bedrev 
utredningen mellan åren 1928 och 1930. 

120. Motion Nr 222 i Första kammaren och 
motion Nr 374 i Andra kammaren, den 31 
januari 1930. Undertecknande i Första 
kammaren var 16 riksdagsm än, varav 
statsrådet Karl Schlyter stod som huvudman. 
I Andra kammaren hade motionen 
undertecknats av sex riksdagsmän, varav 
konduktören och riksdagsmannen Carl 
Lovén stod som huvudman. 

121. Vad som är minst lika avgörande i 
sammanhanget är nog också det man skulle 
kunna beskriva som samlarens mentalitet. 
Sverker Janson lär ha noterat att Mårten 
Stenberger, under sin tid som avdelningschef 
vid Historiska museet, ofta ondgjorde sig 
över att hembudspliktiga fynd inte 
förvärvades. Samma tjänsteman hade dock 
inlett sin karriär vid Gotlands Fornsal och 
där gjort sig känd som stark antagonist till 
det "centralistiska" Stockholmsmuseets 
inhåvande av fornfynd. (Se O. Wetterberg, 
Monument och miljö, s. 58, not 2.) Min 
mening är att mycket, men ej allt, av den 
klassiska konflikten centralt/regionalt inom 
minnesvården, kan förklaras utifrån denna 
psykologiska aspekt på samlarens 
"egoistiska" mentalitet. 

122. ATA, Vitterhetsakademiens proto koll 1930, 
§ 77 och 78, samt bilagorna § 77 A och B, 
bilagorna § 78 A, B, C och D. Curmans 
yttrande återfinns i bilaga till § 78 C. Det bör 
även tilläggas att motionerna genast också 
blottade potentiella konflikter mellan de 
regionala museerna. Bilagan § 78 D var ett 
yttrande från akademiledamoten, den 
tidigare ecklesiastikministern och professorn 
i rättshistoria i Uppsala, Karl Gusta f 
Westman, vilken i motionernas önskemål 
vädrade en fara för Uppsala 
universitetsmuseum (som grundades i vad 
som skulle hända i det fall flera likvärdiga 
museer konkurrerade om titeln att bli 
centralmuseum för landsdelen, samt vilka de 
objektiva kriterierna skulle vara för att utse 
ett sådant museum). 

123. Se Sverker Janson, "Sigurd Curman 
riksantikvarie", Kulturmiljövård 1991:4, s. 8. 

124. ATA, Vitterhetsakademien s protokoll för 
1930, § 121. Det bör noteras att beslutet 
fattades efter det att motionerna hade lagts 
fram i riksdagen. 

125. ATA, SCA, vol. 293, Sigurd Curmans 
skrivelse till K.V.H.A.A. den 7 jan. 1930. 

126. "Riksantikvarieämbetets 300-årsjubileum", 
Fornvännen 1931, s. 155. Det bör noteras att 
Curman uppenbarligen inte va r långvarigt 
bitter över ärkebiskop Söderbloms 
ställningstagande i "affären Rydeman". När 
Söderblom avled 12/7 1931 skrev Curman i 
en av sina sporadiska och fåtaliga 
daganteckningar: "Oerhörd förlust för 
Sverige. Jag kände mig djupt gripen, ty han 
har givit mig [...]ligen mycket." Curman 
deltog också vid Söderbloms begravning. Ur 
ATA, SCA, vol. 1. 

127. Riksdagens skrivelse Nr 187, godkänt av 
båda kamrarna den 13 maj 1930. 

128. ATA, SCA, vol. 293, "Utdrag av protokoll 
över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms 
slott den 11 oktober 1930", samt nådigt brev 
från Sam Stadener till Sigurd Curman 
angående de utsedda ledamöterna för 
utredningen, daterad samma dag 11 oktober. 

129. Sven Lübeck var förutom landshövding i 
Gävleborgs län, socialminister i Lindmans 
ministär mellan 2 oktober 1928 och 6 juni 
1930. Han hade m.a.o. just tvingats avträda 
den politiska post varvid han mest gjorde sig 
känd. Då som mannen bakom den s.k. 
arbetsfredskonferensen 1928, vilken ble v 
upptakten till Saltsjöbadsavtalet 1936. 
Lübeck var med detta en van medlare som 
hade ord om sig att söka samarbete före strid. 
Han önskade även ett socialt ansvar bakom 
de fria marknadskrafternas ekonomi. En 
m.a.o. tillsynes ideal ordförande för 
uppgiften att finna lösningar för landets 
kulturminnesvård. Lübeck hade dessutom 
suttit som ordförande i Samfundet för 
Hembygdsvård åren 1930-1932. 

Erik Festin var en av Sveriges mest 
kända museimän: av Jämtlands läns landsting 
utsedd länsantikvarie (Sveriges första) samt 
chef för Jämtlands länsmuseum fr.o.m. den 
11 sept. 1919. En av de ledande 
medarbetarna i landets tredje utställning av 
äldre kyrklig konst i Jämtland 1911. 
Inventerare och ledande expert beträffande 
Jämtlands och Härjedalens forn- och 
kulturminnen. I ledningen för Sv. 
museimannaföreningen mellan 1931-34 och 
likaledes för Samfundet för hembygdsvård 
under hela 30-talet. 
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Sven Kjellberg var museiintedent vid 
Göteborgs museums historiska avdelning och 
myntkabinett. Han hade en bred förankring i 
Sveriges museieverksamhet och var, förutom 
såväl arkeologiskt som konsthistoriskt 
bildad, expert i byggnadshistoriska frågor. 

I.A. Hedenlund var, förutom sekreterare 
i riksantikvariekansliet, också förste 
amanuens vid ecklesiastikdepartementet, 
vilket naturligtvis underlättade kontakterna 
mellan den politiska beslutsinstansen och den 
centrala kulturminnesförvaltningen. 

130. Lindqvist utlåtande togs på hans egen 
begäran till protokollet vid Akademiens 
sammanträde den 7 dec. 1937. Det befarade 
problemet gällde frågan om 
universitetsmuseets rätt att behålla påträffade 
fynd vid egna grävningar. Lindqvist fruktade 
en orättvis ansvarsfördelning mellan landets 
regionala huvudmuseer: "Uppenbarligen 
föreligger en alltför skärande kontrast mellan 
den uppgift, som efter den förordade 
stympningen skulle tillkomma min 
institution, och den, som avses för den 
lundensiska systerinstitutionen." Sigurd 
Curman bemötte i starkt kritiska ordalag 
Lindqvists argument med en förklarande 
skrivelse till Akademiens ledamöter den 27 :e 
samma månad. Curman påpekade där att de 
sakkunniga var eniga om att de båda 
universitetsmuseerna i Lund och Uppsala, 
Kulturhistoriska museet i Lund samt 
Göteborgs och Malmö museer, låg i en egen 
klass vid sidan av "provinsmuseerna i vanlig 
mening". De sakkunniga hade därför 
utformat betänkandet "så gott som 
uteslutande" med tanke på de ordinarie 
provinsmuseerna. De nämnda institutionerna 
betraktades m.a.o. redan då av de sakkunniga 
i praktiken som respektive landskaps 
centralmuseer. Ur ATA, SCA, vol. 293, 
utdrag av Vitterhetsakademiens protokoll, 
samt Curmans svar och 
kulturminnesvårdssakkunnigas betänkande. 

131. Se SOU 1938:60, Betänkande med förslag 
till reviderad fornminne slagstiftning m.m., 
s. 46f. 

132. Curman kommenterade detta decenniet 
senare: "-Det stod därför klart för de av 
ecklesiastikministern år 1930 tillkallade 
sakkunniga, [...] att det vore nödvändigt 
iakttaga stor varsamhet vid detta uppdrags 
genomförande icke minst beträffande 
fornminneslagstiftningens utvidgande utöver 
hittillsvarande omfattning, om man verkligen 
inom rimlig tid skulle nå fram till praktiska 

resultat." Från Sigurd Curman, Svensk 
fornminneslagstifining i nyform, utvidgat 
särtryck ur Svenska museer 1 943 
(Stockholm, 1943) s. 3. 

133. ATA, SCA, vol. 293, "Utdrag av protokoll 
över ecklesiastikärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms 
slott den 11 oktober 1930". 

134.1 SOU 1938:60 påpekade de sakkunniga att 
förslaget endast skulle ses som länk i den 
generella utvecklingen inom minnesvården: 
"De sakkunniga äro medvetna om att här 
ovan framlagda författningsförslag, avseende 
skilda sidor av den svenska 
kulturminnesvården, ingalunda kunna anses 
lösa denna kulturminnesvårds samtliga 
problem. De sakkunniga äro tvärtom 
övertygade om att det organisations- och 
lagstiftningsarbete, av vilket nu framlagda 
förslag utgör en länk, måste organiskt 
utvecklas och fullföljas med tiden." Ur a.a. 
s. 45. 

135. RA, nr 601, vol. I., KMS 
sammanträdesprotokoll. Sista sammanträdet 
hölls f.ö. den 22 oktober 1939, då man bland 
annat diskuterade upprättandet av en 
"Statens kulturminnesfond" för räddande av 
hotade kulturminnen. 

136. Vid de tidiga överläggningarna författade 
Curman och Hedenlund ett förslag till ny 
fornminneslag, vidare skrev Curman ensam 
(i egenskap av subkommitterad) ett förslag 
till omorganisation av RAÄ och Historiska 
museet, och slutligen utformade även 
Curman riktlinjer för en 
kulturminnesvårdande riksorganisation med 
landsantikvarier och länsmuseer samt 
instruktioner respektive museistadga för 
dessa. Förslagen lades sedan på remiss och 
diskussion inför de sakkunniga, samt övriga 
intressenter som exempelvis antikvarierna 
vid Historiska museet. Vad gäller 
normalinstruktionerna för landsantikvarierna 
hade Sv. museimannaföreningen betydande 
del i beslutsgången. Curmans tongivande, 
och avgörande, roll vid utformningen av de 
tre betänkandena är dock obestridlig. 

137. Angående kreugerkrachen bör det även 
tilläggas att Sigurd Curman själv drabbades 
mycket hårt av händelsen. Den 12 mars 1932 
tog Ivar Kreuger sitt liv i Paris. Curma ns 
aktier i Jönköpings & Vulcans 
säkerhetständstickor sjönk från vä rde 1 1/4 
miljoner till 30 000kr. Curman var, av en 
daganteckning att döma, bitter. Han såg sig 
tvungen att låna 300 000 kr för att undvika 
personlig konkurs. "-Jag blir sannolikt aldrig 
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skuldfri mera i mitt lif!" (UrATA, SCA, vol. 
1.) Som, bland annat, styrelseordförande i 
Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabrik AB 
mellan 1943 och 1955, visade sig Curmans 
spådom ganska snart vara överdriven. 

138. Bilaga till Kungl. Majits proposition Nr 1, 
åttonde huvudtiteln, p. 48, 1938, s. 76. 

139. Utredningen inför den omläggningen hade 
pågått internt inom Akademien sedan 1 
oktober 1929. Kommittén bestod av 
akademiledamötena Martin P:son Nilsson 
(sammankallande), Johan Axel Almqvist, 
Sven Hinberg, Karl Bernhard Wiklund och 
Sigurd Curman. Wiklund var professor i 
finsk-ugrisk språkforskning i Uppsala och 
ägnade sig i huvudsak åt samisk kultur i dess 
olika aspekter. Han representerade — 
tillsammans med M. P:son Nilsson — den 
filologiska vetenskapen, vilken till stora 
delar hade motiverat omorganisationen av 
Akademien. Den arkeologiska vetenskapen 
kom vid den tiden att få en stark dragning å t 
litteraturhistoria och filologi. Uppsaliensisk 
forskning, med Birger Nerman och Sune 
Lindqvist i spetsen, bedrev en i vissa stycken 
hårt kritiserad forskning, där den gamla 
sagalitteraturen sökte kopplas samman med 
Svearikets uppkomst och diverse så kallade 
kungshögar i kulturlandskapet. En tidigt 
uppmärksammad bok i "genren" var i det 
sammanhanget Sven Tunbergs Studier 
rörande Skandinaviens äldsta politiska 
indelning från 1911. 

140. Till detta kom även totalt högst 10 heders-
och högst 24 utländska ledamöter. 
Riksantikvarien fortsatte att vara sekreterare 
för Akademien i dess helhet, men man valde 
även en sekreterare för den filosofisk
filologiska klassen. Förvaltningsutskottet — 
Akademiens "regering" — skulle bestå av: 
preses (tillika ordförande i sin klass), 
riksantikvarien, en klassordförande samt tre 
valda akademiledamöter. 

141. Akademiens skrivelse till Konungen 
angående nya stadgar för Akademien, den 4 
april 1933, i K.V.HAA.s årsbok 1933-1935, 
s. 10. Det bör påpekas att en tidigare 
utredning med samma uppdrag hade pågått 
åren 1919-1921 med Oscar Montelius som 
ordförande. Denna utredning hade dock 
strandat då Montelius avled. Se Adolf 
Schück, "En humanistisk vetenskapsakademi 
och dess anor", Ad patriam ill ustrandam, 
s. 59. 

142. Händelseförloppet bakom utredningen är 
beskrivet av A. Schiick, "En humanistisk 
vetenskapsakademi och dess anor", s. 58 -64. 

143. Adolf Schiick påpekade angående 
omorganisationens betydelse: "Resultatet av 
föreslagna kompromisser [...] att den gamla 
Vitterhets-, historié- och antikvitets
akademien i stort sett fortbestod som en 
särskild klass med egna fonder inom en 
nyorganiserad större akademi med samma 
namn. Då den nytillkomna filosofisk
filologiska klassen endast hade relativt små 
fondmedel till sin disposition, var det 
ofrånkomligt att tyngdpunkten inom 
akademien länge skulle komma att ligga 
inom den andra klassen." Ur ibid., s. 64. 

144. Bengt Thordeman, "Ett museum växer 
fram", s. 98. 

145. Foton från sammanträden i de båda salarna 
återfinns i Ad patriam illustrandam, s. 69 och 
71. För information om sammanträdes
lokalerna, se a.a., s. 153 och 202. 

146. B. Nerman, "Statens historiska museum" 
(1946) s. 202f. 

147. Curman hade i sitt förslag 1911 skissat på ett 
fristående och suveränt 
Riksantikvarieämbete där riksantikvarien 
hade under sig tre avdelningar med 
respektive chefer enligt modellen: en 
Museiavdelning där samtliga 
statsunderstödda museer skulle samlas under 
ett paraply, en Monumentavdelning såväl den 
antikvariska som den arkitektoniska 
kompetensen skulle sortera, och en 
Administrativ avdelning där sekreterare, 
kassörer, bokhållare etc. skulle svara för 
service till hela Riksantikvarieämbetet. År 
1938 genomfördes inte denna modell fullt ut, 
men närt K-byrån inom Byggnadsstyrelsen 
år 1967 fördes öve r till RAÄ kom man 
mycket nära Curmans gamla 
organisationsmodell. (RAÄ friställdes dock 
från Akademien först 1975.) Skillnaden var 
dock, förklarligt, den att Curman som 
amanuens vid Överintendentsämbetet hade 
underskattat behovet av en i framtiden ökad 
personalstab. Curmans Riksantikvarieämbete 
ägde enligt skissen 1911 endast åtta 
ordinarie befattningshavare, plus extra 
ordinarie tjänstemän efter behov. Förslaget 
återfinns i ATA, SCA, vol. 291. 

148. Arthur Engberg var ecklesiastikminister 
under perioden 1932-1939. Engberg 
tillhörde den tidiga socialdemokratins 
förgrundsfigurer och hade gjort sig känd som 
en av partiets främste debattör, såväl i tal som 
i skrift. Med sin studiebakgrund i 
hägerströmianismens s.k. värdenihilism var 
han en lidelsefull motståndare till all form av 
idealistisk anpassning av statens åtaganden. 
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Han var exempelvis i sina yngre dagar 
motståndare till statskyrkan, som han såg 
som förlegad och dysfunktionell i samtiden. 
Som ecklesiastikminister kom dock hans 
vurmande för en humanistisk livshållning att 
återspeglas i reformer såväl inom kyrko- som 
skolväsendet. Vad gällde kyrko- och 
minnesvårdsreformer, i mening strävan efter 
ökad "folklighet", hade Engberg en 
själsfrände i Curman. Vid Akademie ns 
framställningar och äskanden spelade Sigurd 
Curmans diplomatiska förmåga en stor roll 
för gensvaren. Genom Engbergs starkt 
klassicistiskt skolade bildning kunde de två 
tjänstemännen hitta plan att mötas på i 
samförstånd. Engbergs tid som 
ecklesiastikminister kom faktiskt, trots 
dennes inledningsvis vänsterradikala 
bakgrund, att innebära ett uppsving för det 
falt som något raljerande brukar tillskrivas 
"finkulturens" och som av tradition varit en 
hjärtesak för överklassen och de 
kulturkonservativa. Curmans och 
kulturminnesvårdens strävan att verka 
folkbildande passade väl in i Engbergs syften 
att göra klassisk kultur och kulturhistorisk 
bildning till en bredare 
samhällsangelägenhet. Under Engbergs 
ämbetsperiod kom som bekant det nya 
Historiska museet att uppföras, med starkt 
stöd i socialdemokratisk press. Engbergs roll 
som tidigare chefsredaktör för Social-
Demokraten bör i sammanhanget inte 
underskattas. 

149. "Bilagor till Kungl. Majtis proposition Nr 1 
angående statsverkets tillstånd och behov", 
åttonde huvudtiteln, punkt 48, 1938, s. 78. 

150. Ibid., s. 98. 
151. Ibid., s. 90 och 105. 
152. Riksdagens skrivelse Nr 8, punkt 46, 1938. 

Personalökningen blev f.ö. inte obetydlig. 
Vid budgetåret 1936/1937 hade 
centralmyndigheten en total personalkader 
på 53 personer, därav dock endast 8 ordinarie 
och 5 på extra stat. Efter omorganisationen 
hade man vid budgetåret 1939/1940 en total 
personalkader på 71 personer, varav drygt 30 
var anställda på ordinarie stat. Vid budgetåret 
1964/1965 uppgick den totala statsavlönade 
personalen till 127 personer, utöver en 
mängd tillfälligt anställda. Vidare arbetade år 
1978 totalt 224 personer enbart vid RAÄ, för 
hela myndigheten arbetade då totalt 379 pers. 
M.a.o. mer än en fyrdubbling av 
personalstaben på knappt fyra decennier. 

Källor A. Engbergs anförda 
propositionsbilaga från 1938, s. 90; SOU 
1965:10, s. 30; Kulturminnesvård 1978:1, 
s. 19. 

153. Det helt fristående Riksantikvarieämbete 
som Curman hade skissat på 1911 kom 
formellt att genomföras den 1 juli 1975 ; då 
upphörde Vitterhetsakademien att var a 
huvudman för Riksantikvarieämbetet: "Den 
nya omorganiserade myndigheten fick 
namnet riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museer och består av sex olika 
institutioner, nämligen 
riksantikvarieämbetet, Historiska museet, 
Kungl. myntkabinettet — statens museum 
för mynt-, medalj- och penninghistoria, 
Medelhavsmuseet, Tekniska institutionen 
och Vitterhetsakademiens bibliotek. 
Samverkan med Vitterhetsakademien 
fortsätter på det praktiska planet i stort sett 
på samma sätt som förut. En naturlig följd av 
förändringen är dock att myndigheten nu 
publicerar sin egen årsbok." (Från Roland 
Pålsson, Svenska museers Årsbok 1975-76, 
förord.) Akademiens befattning med de 
traditionella fornminnes- och 
byggnadsminnesärendena upphörde 
emellertid definitivt redan år 1943 — då den 
nya fornminneslagen trädde i kraft. 
Akademiens förvaltningsutskott handlade nu 
endast större inköp till museet, samt 
depositionsfrågor av olika slag. 
Vitterhetsakademien hade därmed övergått 
till en akademi för stödjande av svensk 
humanistisk forskning och 
publikationsverksamhet — sistnämnda dock 
företrädesvis gällande de traditionella 
museiämnena: arkeologi, etnologi och 
konsthistoria. Se A. Schiick, "En humanistisk 
vetenskapsakademie och dess anor", s. 68f. 

154. De sakkunniga framhöll att i run da tal 84% 
av personalkadern utgjordes av icke
ordinarie personal. En stor del av 
omorganiseringen resulterade i att göra dessa 
poster till ordinarie statsavlönade tjänster. 
(Ur ATA, SCA, vol. 293, KMS förslag från 
den 29 oktober 1936, s. 3.) Det bör även 
noteras att det var här, vid ärenden som rörde 
personalens befordringar, som Akademiens 
inflytande över RAÄ och Historiska museets 
personal kvarstod. 

155. Tjänsten avskaffades år 1954, då Nerman 
gick i pension. 

156. ATA, SCA, vol. 293, KMS förslag från den 
29 oktober 1936, s. 9. 

324 



Noter till kapitel 6 

157.1 FMK:s betänkande behandlades frågan om 
Riksantikvarieämbetets sj älvständighet 
gentemot Vitterhetsakademien (SOU 
1922:12, s. 79-108). På sidan 144 föreslås 
även att Historiska museet skall organiseras 
som självständig institution, under egen chef 
och utan direkt beroende av det planerade 
Riksantikvarieämbetet. 

158. ATA, SCA, vol. 293, KMS förslag från den 
29 oktober 1936, s. 4f. Det bör noteras att de 
uppräknade punkterna var identiska med de 
punkter mot ett fristående ämbete Curman 
själv hade planerat i sitt första 
organisationsförslag för KMS, den 19 
februari 1932 . Curman kommenterade där 
sin nya skepsis mot den ståndpunkt han 
tidigare intagit: "För egen del vil l jag 
medgiva, att alla dessa betänkligheter i och 
för sig äga ett visst fog för sig och att de icke 
utan vidare kunna förbigås. Egen erfarenhet 
under mera än 8 års utövande av 
Riksantikvariens ämbete har gjort mig mera 
betänksam mot en uppdelning av 
centralmyndigheten än jag var såsom 
medlem av 1913 års 
fornminnesvårdskommitté." Curman utgick 
ändå från ett helt fristående ämbete i 
skissförslaget 1932. Ur RA, Nr 601, KMS, 
vol. II, "P.M. rör. De kulturminnesvårdande 
centralinstitutionerna". 

159. K. A. Gustawsson kommer att presenteras i 
avhandlingens följande kapitel. Erik 
Lundberg hade deltagit i utgrävningarna av 
Vreta kloster och därigenom kommit att 
tillhöra "Curmans gossar". När han 1929 
placerades vid Nordiska museets 
kulturhistoriska avdelning, skedde detta på 
Curmans rekommendation. Lundberg hade 
precis som Curman en dubbel studiegång 
med konsthistoria och arkitektur som 
huvudämnen. Som chef för 
Byggnadsminnesavdelningen kom han att få 
en liknande auktoritet som Curman vad 
gällde dessa specifika bevarandefrågor. 

160. SOU 1922:12, s. 190. 
161. Se Sigurd Curmans eftermäle över Sven 

Brandel i Fornvännen 1932, s. 49f . Det bör 
påminnas att den informella uppdelningen i 
en fornminnes- och en 
byggnadsminnesavdelning inom Akademien 
skedde år 1921. Brandel var således 
föredragande i byggnadsminnesärenden vid 
Akademien redan innan Curman tillträdde. 
Han avled den 24 oktober 1931. 

162. Konflikten kom egentligen främst att utspela 
sig mellan Hallström, Gustawsson och 
Curman. Hallström såg sig s om bättre 
meriterad och hade bl.a. stöd för sin sak hos 
den nya museidirektören Birger Nerman. 
Evert Baudou redogör för detta i sin bok om 
Gustaf Hallström (227f.), men där nämns 
inte de två utförliga besvärsskrifter till 
Konungen (eg. A. Engberg) som Hallström 
författade i syfte att försvara sin sak och få 
till stånd ett hävande av beslutet till egen 
fördel. Hallström framhöll här att 
Gustawssons största förtjänst förvisso låg 
inom arbetet med generalinventeringen av 
landet, men att den metod som därvid hade 
utarbetats av Gustawsson egentligen var ett 
kollektivt resultat från flera generationer 
fältarbetare. Övriga besvärspunkter lämnas 
här därhän. Se ATA, SCA, vol. 301, mapp 
med Hallströms skrivelse i originalkopia och 
omarbetat särtryck ("Slutpåminnelser"), där 
även kollegornas och Akademiens svar är 
återgivna. 

163. Min karakterisering av Hallström är, för 
tydlighetens skull, något hårdragen. 
Hallström hade sedan 1911 varit lär are vid 
KTH i fornlämnings- och naturskyddslära. 
Han höll även föredrag och kurser för 
inventerare och ombud i "orterna". Detta 
innebär att han visst inte stod oförstående för 
det markvårdsarbete Gustawsson och 
Curman lanserade. Skillnaden var dock den 
att han satte den egna forskningen före det 
allmänna arbetet inom kulturminnesvården. 
Decentraliseringsfrågan var, som vi sett, en 
annan av de centrala frågorna i KMS 
utredning. Hallström hade vid diskussionen 
om FMK:s betänkande år 1923 gett uttryck 
för starkt centralistiska åsikter. Han hade då 
ansett att förslaget om en regional 
minnesvårdsorganisation riskerade att göra 
"landsortsmuseerna" alltför "mäktiga gent 
emot det centrala museet i Stockholm". 
(RIG 1923, s. 153.) En dylik 
"forskningsaristokratisk" hållning passade 
mindre väl in i den nya organisation de 
sakkunniga hade planerat; inte minst med 
tanke på de många striderna om 
hembudsplikten i färskt minne. 

164. ATA, SCA, vol. 293, KMS förslag från den 
29 oktober 1936, s. 20. 

165. Ibid., s. 4. 
166. Ibid., s. 27f. 
167. Curman hade från starten 1923 tagit sig an 

att även ordna upp Akademiens enorma och 
växande samling av opublicerade 
arkeologiska undersökningar — internt 
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titulerad "sumpen". Adolf Schück påpekade 
att Curmans inställning var inriktad mot 
publicering av outgivna undersökningar före 
nya grävningar, detta hade uppenbarligen 
smittat av sig på kollegorna som nu började 
"förverkliga denna appell". Bland annat 
återupptogs även arbetet med Sveriges 
runinskrifter som tidigare gått på sparlåga. 
En annan post var Akademiens handlingar 
som mellan åren 1930 och 1945 hade 
utkommit i 24 band, lika många som totalt 
mellan åren 1789 och 1901. (Den 28:e delen 
hade påböljats 1885 och avslutats 1925!) 
Den periodiska utgivningen fick även en 
uppryckning; Curman blev tidigt redaktör för 
tidskriften Fornvännen, vilken hade efterträtt 
den tidigare Antikvarisk tidskrift. Från och 
med 1926 utkom Fornvännen med sex häften 
per år. (Se Schück, Ad patriam illustrandam, 
s. 73-83.) Mindre lysande fungerade dock 
utgivandet av Akademiens årsbok, där 
riksantikvariens årsberättelse inte kom att 
publiceras från 1929 t.o.m. 1949. Även 
årsboken upphörde mellan åren 1938 och 
1949. Orsaken till det sistnämnda förklarades 
i årsboken 1950 med indraget tryckerianslag. 
Förklaring till att riksantikvarien s 
årsberättelser aldrig publicerades saknas 
dock. 

168. "Bilagor till Kungl. Majt:s proposition nr 1 
angående statsverkets tillstånd och behov", 
åttonde huvudtiteln, punkt 48,1938, s. lOOf. 
Statskontorets utlåtande återfinns på ATA, 
SCA, vol. 293. 

169. SOU 1938:60, s. 48. 
170. Sverker Janson talar i Kulturvård och 

samhällsbildning (1974) om 
kulturminnesvårdens samgående med 
planväsendet, t.ex. genom de kulturhistoriska 
undersökningarna i samband med 
vattenkraftsutbyggnaden under 1950-talet. 
Grundtemat i Jansons slutsatser är att denna 
koppling med planväsendet var avgörande 
för minnesvårdens utveckling: 
"Fornminnesvården blir då fomvård, 
byggnadsminnesvård blir byggnadsvård och 
kulturminnesvård blir kulturvård." (Ur a.a., s. 
130.) Janson valde alltså att reducera prefixet 
"minne" före vårdtemat i begreppen, i syfte 
att ge uttryck för minnesvårdens övergång 
från exklusiv monumentvård till en 
kulturmiljövård i nutida mening. Begreppet 
kulturvård blev således Sverker Jansons 
uttryck för det som i dag benämns 
kulturmiljövård. 

171. Sigurd Curman kommenterade att lagens 
nyheter i grund och botten inte var "annat än 
ett lagfästande av den praxis, som under 
senare år utbildats och understötts av den 
allmänna rättsuppfattningen på dessa 
områden." Ur Sigurd Curman, Svensk 
fornminneslagstiftning i nyform (Stockholm, 
1943) s. 6. 

172. Även om lagen förvisso till avgörande delar 
innebar ett lagfästande av redan rådande 
praxis hade passusen i första paragrafen — 
"Tillsyn över fasta fornlämningar utövas av 
riksantikvarien" — tillkommit efter det att 
KMS hade lämnat sitt författningsförslag, 
som resulterat i SOU 1938:60. Allt var m.a.o. 
inte stadfäst praxis, utan i vissa fall konkreta 
utfall från debatt mellan olika 
intressegrupper. 

173. Att gränserna skulle fastställas av respektive 
länsstyrelse motiverade de sakkunniga med 
att saken därmed avgjordes av en opartisk 
myndighet, eftersom bevarandeintressen i 
dessa fall ofta stod mot 
exploateringsintressen. (Se SOU 1938:60, s. 
30.) Fornlämningsområdets storlek kom att 
överlåtas till praxisbildning. Till en böljan 
etablerades en praxis om endast 5 meter runt 
fornlämningen. 

174. Sigurd Curman kommenterade detta: 
"Sålunda kan länsstyrelsen t. ex. förbjuda 
anläggande av en dansbana bredvid en 
ödekyrka eller försäljningskiosk bredvid ett 
gravfält o. s. v." Ur Sigurd Cur man, Svensk 
fornminneslagstiftning i nyform, s. 4. 

175. De sakkunniga hade här i första hand det 
ökande antalet vägbyggen i åtanke då de 
formulerade lagtextens innehåll: 
"Bestämmelsen är närmast avsedd att 
förebygga den mången gång alldeles onödiga 
förstörelse av fornminnen, som sker genom 
att vägföretag och dylikt ofta planerats utan 
något som helst hänsynstagande till 
befintliga fornminnen." (Ur ATA, SCA, vol. 
293, P.M. från KMS till ledamöterna i 
Vitterhetsakademien, angående betänkande 
om reviderad fornminneslagstiftning. Se äv. 
SOU 1938:60, s. 33.) Curman hade drivit en 
aktiv kampanj mot väganläggningsföretagen 
och, inte minst, de grustäkter som därvid 
hade anlagts runt om i landet. Detta 
presenteras i avhandlingens nästföljande 
kapitel. 

176. Bestämmelserna för det som beskrivits i 
detta stycke återfinns i SFS 1942:350, 
§ 7-8-9. 
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177. När överläggningarna återupptogs i maj 
1936 framgick det av protokollet att Curman 
var märkbart irriterad över att denna fråga 
var överbetonad på dagordningen: "§4. 
Frågan om fyndfördelningen ventilerades 
härefter. Herr Curman gav uttryck åt den 
meningen, att denna angelägenhet tillagts en 
oproportionerligt stor vikt och att det vore av 
större betydelse, att intresset mera ägnades åt 
den egentliga fornminnesvården." Ur RA, 
KMS, vol. I, Sammanträdesprotokoll för den 
12 och 13 maj 1936. 

178. SFS 1942:350,11 §: "Hittar någon i annat 
fall än i 10 § avses föremål, vartill ägare ej 
finnes, och kan det antagas vara minst 
etthundra år gammalt, skall föremålet tillfalla 
upphittaren med skyldighet, där det helt eller 
delvis är av guld, silver eller koppar eller och 
påträffats jämte sådant föremål, att mot lösen 
hembjuda det till kronan. Fråga om inlösen 
prövas av riksantikvarien." 

179. Det bör dock tilläggas att lagförslaget gick 
på remiss till de regionala intressenterna, 
samt även till antikvarierna vid Historiska 
museet och avdelningscheferna vid RAÄ. I 
P.M. inför sammanträdet den 19 maj 1937 
presenterades dessas yttranden, vilka vad 
gällde hembudsfrågan var förvånansvärt 
samstämmiga: K.A. Gustawsson tyckte inte 
att det var tillrådligt att skärpa 
hembudsskyldigheten, av anledningen att 
detta skulle skapa konflikter mellan 
allmänheten och myndigheten. 
Museimännen vid Historiska ville å sin sida 
skärpa hembudsplikten något ytterligare till 
att även omfatta slutna fynd i fasta 
forniämningar, samt depå-, moss och 
metallfynd av tenn och bly. Av avvikande 
åsikt var Otto Frödin som redan vid FMK: s 
överläggningar hade företrätt ståndpunkten 
att en allmän och total hembudsplikt borde 
lagstiftas. De övriga museimännens mer 
moderata ståndpunkt hade emellertid 
grundats i insikten att "en tillräckligt effektiv 
riksorganisation, som måste anses utgöra den 
oundgängliga förutsättningen för en dylik 
total hembudsplikt, för närvarande icke 
existerar". Ur RA, KMS, vol. II, Bilagor till 
sammanträdesprotokoll. För övriga yttranden 
se Kungl. Maj:ts proposition Nr 8, 194 2, 
s. 48ff. 

180. Festin presenterade muntligen sina åsikter 
vid sammanträde den 12 och 13 maj 1936. 
(Anförd källa, RA.) Sigurd Curman hade 
sympatiserat med Festin vad gällde behovet 

av hembudsplikt för depå-, moss- och 
boplatsfynd. (SOU 1938:60, s. 35.) Otto 
Rydbeck hade dock redan 193 2 skriftligen 
presenterat sina ståndpunkter. 

181. RA, Nr 601, KMS, vol. I, 
Sammanträdesprotokoll för oktober månad 
1936. 

182. Det konkreta utformandet av lagförslaget 
skrevs av justitiedepartementets anvisade 
lagtekniske expert Gösta Walin. (Se RA, 
KMS, vol. I, sammanträde 8-10 juli 1937, 
§1.) Beträffande redogörelse för alla 
remissinstanserna och deras yttranden, se 
Kungl. Maj:ts proposition nr 8, 1942, s. 26ff. 

183. RA, KMS, vol. II, E. Festins "Utkast till 
kulturminnesvårdslag" är daterad den 11 
mars 1937, O. Rydbecks uttalande om 
fornminnesvårdslagstiftningen är anmält den 
19 februari 1932. 

184. Se Sigurd Curmans eftermäle för Otto 
Rydbeck i K.V.H.A.A:s årsbo k 1955, s. 45ff. 

185. RA, KMS, vol. II, bilagor till 
sammanträdesprotokoll; Kungl. Maj:t prop. 
8, 1942, s. 5If.; Motion i Första kammaren, 
Nr 188,1942; Riksdagens skrivelse, Nr 195, 
16 maj 1942. Se även Ivar Hedenlunds 
redovisning, s. 385f. i Ad patr iam 
illustrandam; speciellt s. 387 där en tabell 
visar hembudspliktens omfattning för 
samtliga förordningar fram till 1942. 

186. RA, KMS, vol. II, Festins besvärsskrivelse 
från den 19 december 1937. 

187. RA, KMS, vol n, Sigurd Curmans "P.M. rör. 
De kulturminnesvårdande centrala 
institutionerna", anmält den 19 febr. 1932. 

188. Engberg påpekade i sitt utlåtande att de 
sakkunnigas förslag angående den 
provinsiella minnesvården, inte egentligen 
var annat än ett fortsatt arbete efter de 
riktlinjer som redan var dragna och 
tillämpades: "Alla dessa åtgärder skulle 
kunna genomföras med bibehållande av den 
provinsiella fornminnesvårdens karaktär av 
en frivillig organisation och utan att avsevärt 
större krav än hittills behövde ställas på 
ekonomiskt stöd av det allmänna." Se Bilaga 
till Kungl. Maj:ts proposition nr 1, 1938, 
s. 98. 

189. De sakkunniga ansåg att överlåtande av 
hembudspliktiga fynd till ett regionalt 
museum måste avgöras av RAÄ från fall till 
fall: "Att i lag fastställa norme r för en 
fördelning i enlighet med de synpunkter, som 
nu anförts, syntes icke vara möjligt." Ur 
Kungl. Maj:ts proposition nr 8, 1942, s. 24. 

190. S. Curman, Svensk fornminneslagstiftning i 
nyform, s. 7. 
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191. SOU 1938:60, s. 34. FMK hade i sitt 
betänkande 1921 före slagit en fast gräns vid 
slutet av 1700-talet. KMS ansåg å sin sida att 
fornfynd borde definieras genom regeln att 
föremålet var minst 100 år gammalt, men 
detta föreslogs endast som praxis. 
Departementschefen ansåg dock i 
proposition, nr 8, 1942 att denna norm 
lämpligen skulle lagstadgas, förutsatt att 
ingen ägare fanns (s. 52). Han ansåg 
emellertid inte att uttrycket forntida skulle 
bytas mot "från äldre tider", vilket de 
sakkunniga hade föreslagit. "Från forna 
tider" gällde i allmänt språkb ruk även äldre 
föremål från medeltiden etc. Ur a.a. s. 35. 

192. Först med den nya lagen om 
byggnadsminnen 1960 blev det f.ö. möjligt 
att skydda en privat byggnad mot ägarens 
vilja, givetvis mot erhållande av fullgod 
ersättning. Lag om byggnadsminnen SFS 
1960:690-691. Det bör dock noteras att 
väldigt få tvångsmässiga minnesmärkningar 
genomfördes under 60-talet. Sådant var dels 
för kostsamt och dels juridiskt krångligt. 
Bevarandekritteriet var nämligen 
"synnerligen märklig". Lagens reella verkan 
som skydd för hotade kulturbyggnader i 
privat ägo, blev med detta i realiteten ytterst 
begränsad. 

193. ATA, SCA, vol. 293, KMS P.M. angående 
lagförslaget till ledamötena av 
Vitterhetsakademien. 

194. Kungl. Majt:s prop, nr 8, 1942, s. 25 och 30. 
195. S. Curman, Svenskfornminneslagstiftning i 

nyform, s. 10. 
196. Kungl. Majt:s prop, nr 8, 1942, s. 59f. 
197. Paragraferna som reglerade detta var dels § 

12, där förordningarna kring respittiden 
beskrevs, och dels tilläggen i lagen om 
expropriering (SFS 1942:356) där nu 
"synnerligen märklig byggnad" och dess 
"erforderliga utrymme" lades till utöver den 
tidigare exproprieringsrätten för 
"synnerligen märklig fast fornlämning". 

198. SFS 1942:929, Kungl kungörelse angående 
vården av vissa kyrkliga inventarier. 

199. Ur SFS 1988:950, § 1. 
200. Källor: "Förbud mot utförsel av 

kulturföremål", SOU 1964:22, s. 13ff.; SFS 
1927:129. Kungörelsen från 1927 beslutades 
i ny kungörelse den 30 april 1937 äga 
"tillämpning tills vidare". 

201. Motion nr 162 av Edvard Alkman i Första 
kammaren 1928. 

202. SOU 1930:3, Skydd för äldre kulturföremål. 
De sakkunniga var förre redaktören för 
Göteborgsposten Edvard P. Alkman, som 
också väckt motionen i riksdagen 1928, f.d. 
kaptenen Erik A. Bernström som var ledamot 
i andra kammaren, och professorn i 
konsthistoria Axel L. Romdahl, vilken var en 
gammal vän till Curman och Roosval sedan 
författandet av Svensk konsthistoria (1913). 
Sekreterare i utredningen var den bekante 
Ivar A. Hedenlund från Curmans 
administration. 

203. Romdahl presenterade bakgrunden och 
motiven i betänkandet vid ett föredrag i 
Stockholm 1930. Detta utgavs sedan i tryck: 
"Skydd mot export av äldre kulturföremål" i 
Tidskrift för Hembygdsvård 1930.1 samma 
källa angav Sigurd Erixon sin kritik av det 
milda lagförslaget: "Kulturskyddsförslaget: 
Några randanmärkningar". 

204. SOU 1964:22, s. 20. 
205. Motion nr 162 av Edvard Alkman i Första 

kammaren 1928, s. lf. 
206. Lagstiftnings- och organisationsfrågor kring 

utförsel av forn- och kulturföremål var 
förvisso ett gammalt tema sedan 00-talet och 
specifikt Karlins stridsskri ft i första bandet 
av Kulturhistoriska meddelanden 1911. 
Försäljning av kyrkliga föremål till annan än 
Vitterhetsakademien förbjöds i ett lagtillägg 
1911 (nr 112), utförsel av kyrkliga föremål 
förbjöds i den Kungl. kungörelsen från 4 juli 
1913. Profanföremål var dock fortfa rande 
fria för handel, förutsatt at t de inte var 
fornsaker av ädelmetallvalör. Curm an hade 
hänvisat till Kulturskydds sakkunniga i sin 
skrivelse från den 2 jan. 1930 till Akademien 
angående fortsatt utredning i anslutning till 
FMK:s teman. 

207. ATA, Vitterhetsakademiens protokoll, bilaga 
till § 170, 9/9 1930. 

208. Se Carl Nordenfalk, Batavernas trohetsed: 
Rembrandts enda monumentalmålning 
(Stockholm, 1982) passim. En ytterligare 
aspekt på tavlans rang av svenskt 
kulturminne har med dess positioner på 
Konstakademien och kungliga slottet att 
göra. Tavlan fungerade som förlaga för 
kopiering och övning för flera generationer 
av elever vid Konstakademien. Batavernas 
trohetsed har därför, även ur den aspekten, 
indirekt del i den svenska konsthistorien. 

209. ATA, Vitterhetsakademien s protokoll, 1930, 
bil. § 170. Den pragmatiska orsaken till 
Akademiens negativa inställning till att 
lagskydda privatägda antikviteter hade 
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självskrivet att göra med att man med en 
lagformulering befarade att arbetsinsatserna 
och myndighetsingripandena skulle öka 
dramatiskt. 

Noter till kapitel 7 
1. Akademien hade år 1864 beviljats ett 

statsanslag på 2000 R:dr r:mt. för att 
ekonomiskt kunna ersätta de personer och 
fornminnesföreningar som var villiga att 
utföra inventeringsuppdrag. B.E. Hildebrand 
gjorde klart för bevekelsegrunderna: "För att 
komma till en någorlunda säker kunskap om 
de olika folkstammar som i äldre tid 
invandrat i vårt land," krävdes inte enbart 
studier av fornsaker och etnografi utan 
"äfven en så vidt möjligt är fullständig 
uppteckning af landets alla fasta 
fornlemningar, vare ansenliga eller 
oansenliga". Till hjälp för detta hade man 
knutit till sig dåvarande chefen för Sveriges 
geologiska undersökning, Axel J. Erdman, 
som hade lovat att man skulle ange 
fornlämningar på de nya geologiska 
kartorna, samt även ange dem i kartbladens 
textbilagor. Se Bror E. Hildebrand: "Bidrag 
till fäderneslandets antiqvariska topografi 
genom undersökningarne för det geologiska 
kartverket", Antiqvarisk tidskrift för Sverige 
1864, s. 31 lf. 

2. Hans Hildebrand citerad i Ture J. Arnes 
artikel "Vård och vanvård av våra 
fornlämningar", Tidskrift för hembygdsvård 
1921, s. 14. 

3. Sigurd Curman kommenterade 
rannsakningarna i ett föredrag om 
fornminnesinventeringen år 1936: "Det 
material som sålunda insamlades och som nu 
i stora folianter förvaras i Kungl Biblioteket, 
är av mycket betydande värde, ehuru det 
naturligtvis lider av stora brister, lätt 
förklarliga, om man tänker på den mycket 
ojämna medarbetarestaben. Tyvärr äro 
fornlämningarnas utseende och läge i regel 
icke närmare beskrivna. Endast sällan fogas 
en teckning till beskrivningen. Kartor över 
fornlämningarna ingå icke alls bland 
'rannsakningarna1, vilket givetvis minskar 
deras användbarhet vid identifiering av de 
antecknade fornlämningarna." (Ur Sigurd 
Curman, "Vita fläckar på Sveriges karta", 
Ymer 1936, s. 237.) Efter Curmans bild av 
rannsakningarna kan man undra vari det 
"betydande värdet" egentligen låg! Vanligen 

tillskrivs dock Erik Dahlbergs Suecia 
Antiqua et Hodierna från 1661-1717 större 
betydelse än rannsakningarna. Sverker 
Janson framhöll exempelvis den åsikten vid 
ett föredrag inför arkeologiska inst. i 
Stockholm 1973: "Suecia Antiqua med sina 
488 bilder av högsta kvalitet är ett 
internationellt fackarbete, mångdubbelt 
överlägset rannsakningarna." (Ur Sverker 
Janson "Fornminneslagens anda och 
mening", Arkeologiska rapporter och 
meddelanden från inst. för arkeologi vid 
Stockholms universitet, Nr 2, 1974, s. 3.) 
Detta uttalande om "internationellt 
fackarbete" är inte okontroversiellt: dels var 
Suecia Antiquan tillkommen på privat 
initiativ, och utförd av en ingenjör utan 
historisk utbildning (efterhand gavs 
emellertid arbetet statligt stöd), dels 
publicerades, fr.o.m. 1730-talet, endast 
planscherna och inte den text som flera 
gånger var på väg att skrivas, men aldrig blev 
färdig. Suecia Antiquans planscher ger dock, 
till skillnad mot rannsakningarna, en bild av 
fornföremål och byggnader som (trots 
missvisande försköning) har haft betydelse 
för modern antikvarisk forskning. Om 
tematiken i modern forskning, se 
Rannsakningar efter antikviteter: Ett 
symposium om 1600-talets Sverige, red. 
Evert Baudou och Jon Moen (Stockholm, 
1995). 

4. Maj Odelberg har beskrivit 
Vitterhetsakademiens resestipendiat Olof 
Hermelin, vilken åren 186 6—76 inventerade 
främst Sörmlandslandskapen. Här framgår 
det att de fornminnesföreningar som valde att 
ansluta sig till Akadem ien fick 200 riksdaler 
"att utdela till lämplig person som skulle 
inventera respektive landskap". Hur långt 
dessa 200 rd. räckte kan man avgöra genom 
att jämföra med Hermelin, som från året 
1870 tilldelades 1 00 0 rd. för sitt uppdrag, 
vilket då förslog till sex månaders 
heltidsarbete. Med inventerade 
kulturbyggnader avsågs f.ö. då 
huvudsakligen kyrkorna med deras 
inventarier. Se Maj Odelberg, Med portfölj 
och ritstift: Olof Hermelin en 
fornforskningens tjänare (Stockholm, 1993) 
s. 16,32. 

5. Peter Norman, enhetschef för RAÄ:s 
Fornminnesregister, bedömer att Rääfs 
"noteringar är helt i klass med det vi gör i 
dag". (Ur Tidevarv 1997:3, s. 21.) Andra som 
bör nämnas är N.H. Sjöborg som med det 
arkeologiska planschverket, Samlingar för 
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Nordens fornälskare (1822-1830), på sätt 
och vis upprepade ambitionerna bakom 
Dahlbergs Suecia Antiqua-verk från slutet av 
1600-talet. Också Richard Dybecks 
samlarverksamhet i mälardalsregionen är väl 
kända. Genom sin skrift Runa initierade han 
den folkminnesforskning som senare kom att 
generera egna inventeringsfält och knytas till 
institutioner som Nordiska museet samt 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Se 
Sigurd Curman, "Richard Dybeck såsom 
fornforskare", Tidskrift för Hembygdsvård 
1928. 

6. I FMK:s lagförslag § 2 9 önskade man höja 
straffsatsen från det då rådande 
maximistraffet, 500 kr eller fängelse upp till 
sex månader, till böter max. 1000 kr eller 
fängelse upp till sex månader. Se SOU 1922: 
12, s. XVII. 

7. Straffsatsen jämte omständigheterna för 
denna meddelades i § 7 i Kungl. Maj:ts 
förordning 1867, med tillägg 1886. Här 
framgick tydligt att den fasta fornlämningen 
skulle vara känd, eller borde ha varit känd för 
förövaren, innan eventuellt vite kunde 
utdelas. 

8. Genom en ändring i kulturmiljövårdslagen 
1989 lagstiftades straff även för åverkan på 
fornlämning som skett oavsiktligt. Det är 
främst det utbredda nyttjandet av maskiner i 
skogsbruket som föranlett detta lagtillägg. 
Tidigare kunde skogsbolagen "komma 
undan" med att hänvisa till det oavsiktliga i 
förstörelsen. 

9. FMK: s förslag gick ut på en registrering i 
fyra klasser: två register för fasta respektive 
för lösa minnesmärken av profan natur och 
två register för kyrkliga minnesmärken av lös 
respektive fast natur. Som gräns för 
registrering föreslogs en ålder av minst 50 år 
och att minnesmärket inte var ett verk av en 
levande person. Se redogörelsen i KMS 
officiella betänkande, SOU 1938:60, s. 24. 

10. Sigurd Curman, "Riksantikvariens 
årsberättelse för år 1924", Fornvännen 1924, 
s. II. 

11. Ture J. Arne, "Vå rd och vanvård av våra 
fornlämningar", Tidskrift för hembygdsvård 
1921, s. 15. 

12. Den "äkta svenskhet" som egnahemsrörelsen 
skulle fostra låg fornvårdarna i fatet, men 
samtidigt såg man en fara i att den 
nyetablerade bosättaren inte hade den 
historiska identiteten och känslan för bygden 
som tidigare hade skyddat mycket av 
fornminnena. Denna kunskap och historiska 
hembygdskänsla önskade dock antikvarierna 

underbygga genom systematiska 
inventeringar som därefter kunde användas 
för att klarlägga bygdernas kulturhistoriska 
särarter. 

13. T. J. Arne, "V ård och vanvård av våra 
fornlämningar", s. 10. 

14. Ibid., s. 13. 
15. De två citaten från Curman härstammar från 

"Riksantikvariens årsberättelse för år 1924", 
Fornvännen 1924, s. III. 

16. S. Curman, "Riksanti kvariens årsberättelse 
för år 1923", Fornvännen 1923, s. XXIV. 

17. Sigurd Curman, "Vita fläckar på Sveriges 
karta", Ymer 1936, s. 240. 

18. Jarl Nordbladh, "Arkeologin i 1923 års 
Göteborgsutställning", Kunskapsarv och 
museum, red. Bengt Lundberg och Per 
Råberg (Umeå, 19 97) s. 202. För en 
heltäckande presentation av utställningen se 
Anders Billow och Sigurd Wallin, 
"Kulturhistorien på jubileumsutställningen i 
Göteborg", RIG 1923, s. 155-188. Rummet 
med foraminneskartan återges på s. 160. 

19. ATA, Vitterhetsakademiens protokoll för 
1924, § 67. Akademien beslutade att söka 
extra anslag hos Kungl. Maj:t för ändamålet. 

20. Eckhoff, som doktorerat med en avhandling 
om glansfisken, var som zoolog väl insatt i 
naturvetenskaplig metodologi och fältarbete. 
Han hade deltagit som biträdande geolog vid 
fältstudier och inventeringar på flera platser i 
Sverige, innan den arkeologiskt-topografiska 
undersökningen i Bohuslän tog vid. 

21. Maria Björkroth, "Allmogekulturens 
systematiska utforskande", Kunskapsarv och 
museum, red. Bengt Lundberg och Per 
Råberg (Umeå, 199 7) s. 221. 

22. J. Nordbladh, "Arkeologin i 1923 års 
Göteborgsutställning", s. 200. 

23. SOU 1924:26-27, Betänkande med förslag 
till ett systematiskt utforskande av den 
svenska allmogekulturen, I och II. 

24. Se Birger Nerman, "Knut Stjema och hans 
seminarium för utforskningen av Sveriges 
stenålder", Lychnos 1963-1964, s. 222ff; E. 
Baudou, Gustaf Hallström, s. 282f; Oscar 
Almgren, Sveriges fasta fornlämningar från 
hednatiden (Stockholm, 1904) s. 98ff. 

25. Birger Nerman anger i sin artikel om Stjernas 
seminarier i Lychnos 1963-1964, att de unga 
kandidaterna fick sig tilldelat var sitt 
landskap att inventera. Men någon "ledning 
från Stjernas sida vid uppteckningen av 
materialet och dess bearbetning fick man 
icke" (s. 22 5). Inventeringsprojektet 
genomfördes lekmannabetonat. Nerman 
hade själv, efter en månads vistelse vid 
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universitetet, givits uppgiften att kartlägga 
Östergötlands stenålder! Självfallet handlade 
detta inte om fältarbeten i egentlig mening, 
utan om artefaktinventeringar av olika 
museisamlingar och utifrån det försök att 
konstruera kulturella utbredningskartor. 
Stjernas seminarier inspirerade och initierade 
dock huvudparten av det tidiga 1900-talets 
blivande fornforskare, som Nernian, Sune 
Lindqvist, Nils Åberg, Sigurd Erixsson, Nils 
Lithberg, Gunnar Ekholm m.fl. 

26. Curman skrev i sin inlaga till akademien för 
1924 att den hägrande riksinventeringen helt 
nödvändigt måste ledas och organiseras av 
centralmyndigheten i Stockholm, men stöd 
och samarbete med "de större 
landsortsmuseerna" var lika nödvändigt, 
liksom även hjälp från riksantikvariens 
ombud. Ur ATA, Vitterhetsakademiens 
protokoll 1924. 

27. Sigurd Curman, "Vita fläckar på Sveriges 
karta", Ymer 1936, s. 241f. Notervärt är dock 
att en av de få områden som inte krävde nya 
inventeringar var götaälvsområdet som 
presenterats vid Göteborgsutställningen 
1923. Efterhand har dock även detta område 
inventerats vid ett flertal tillfällen. (Se J. 
Nordbladh, "Arkeologin i 1923 års 
Göteborgsutställning", s. 203.) Problemen 
härrör emellertid inte bara från bristande 
teknik och systematik v id de föregående 
undersökningarna, utan även i lika stor grad 
att nya kategorier av bevarandevärda objekt 
ständigt tillkommer p.g.a. 
ämnesspecialiseringarna. 

28. Sverker Janson, "K.A. Gustawsson — En 
företrädare för modern kulturminnesvård", 
Svenska museer 1963:3-4, s. 1. 

29. Organisationsformen var riksantikvarien J.G. 
Liljegrens idé. Han lät från året 1828 trycka 
särskilda ombudsfullmakter som gav 
ombuden befogenhet att i riksantikvariens 
ställe utföra inspektioner i hela landskapet. 
Liljegren var även den första riksantikvarien 
som själv kom att företa inspektionsresor i 
landsorten. Ombudsorganisationen dog 
emellertid ut efter det att Liljegren avlidit år 
1837. Se Floderus och Gustawsson, 
"Fornforskning och minnesvård: I. Fast a 
fornlämningar", Ad patriam i llustrandam, 
s. 294f. 

30. SOU 1922:11, s. 65. Fullmakterna gällde för 
ett år i taget. 

31. Ewert Wrangel, "Våra fornminnen och deras 
vård", Heimdals populärvetenskapliga 
tidningsartiklar 1908:9, även på ATA, SCA, 
vol. 291. Wrangel påpekade i artikeln det 

orimliga i att en riksantikvari e jämte tre 
amanuenser och några extra biträden, kunde 
förväntas sköta landets fornminnesvård. En 
lösning, menade Wrangel, kunde vara en 
"fornminnesvårdande öfverstyrelse" som — 
med hjälp av museimän, 
provinskonservatorer, arkitekter och 
antikvarier — skulle samordna landets 
praktiska fornminnesvård. 

32. S. Curman, "Riksantikvariens årsberättelse 
1925", K.V.H.A.A.s år sbok 1926-1927, 
s. xxxvn. 

33. S. Curman, "Riksantikvariens årsberättelse 
1927", K.V.H.AA.s årsbok 1928, s. 36. 

34. Sverker Janson, "Riksantikvarieämbetet och 
dess ombud", Fornvännen 1950, s. 181. 
Enligt 1960-talets antikvarieutredning fanns 
det år 1965 fortfarande omkring 500 ombud i 
orterna, vilka anlitades enligt årsvisa 
fullmakter från riksantikvarien. Ombudens 
tidiga funktioner som inspektörer och till 
viss del informatörer på det lokala planet 
hade emellertid försvunnit i och med det att 
landsantikvarieorganisationen böljade ta 
form under 1920-talet. Fortfarande skulle de 
dock verka för inspiration och upplysning i 
hembygden. Se SOU 1965:10, s. 157. 

35. Axel Bergstrand, "Kulturminnesvårdens 
perifera organisation", Fornvännen 1939, 
s. 240. 

36. Detta bör emellertid vägas mot det faktum att 
ombudsrapporterna fick allt mindre 
betydelse i riksantikvariekansliet. Vid böljan 
av 20-talet hade man inom Akademien 
uppenbarligen närt ambitioner att periodiskt 
sammanställa ombudsrapporterna för hela 
riket, vilket senare försvinner ur 
handlingarna. Orsaken bakom detta kan 
tillskrivas landsantikvarieorganisationens 
framväxt. Ombudsorganisationen kan, något 
konspiratoriskt formulerat, sägas ha fungerat 
som riksantikvariens regionala 
underrättelsetjänst. Se Mats Burström, Björn 
Winberg & Torun Zachrisson, 
Fornlämningar och folkminnen (Stockholm, 
1997) s. 53. 

37. Temat var egentligen inte nytt. Almgrens 
studiebok Sveriges fasta fornlämningar från 
1904 var i själva verket den första 
användbara handledningen i fornforskning i 
Sverige. Den innehöll en beskrivning av de 
olika typerna av fasta fornlämningar, dess 
fördelningar i de olika landskapen, samt 
också en kort beskrivning hur 
fornlämningarna skulle dokumenteras och 
föras in på en översiktskarta. 
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38. ATA, SCA, vol. 301, Gustaf Hallströms 
skrivelse till Konungen, från den 11 juli 
1938. 

39. Sverker Janson, Kulturvård och 
samhällsbildning, s. 270. 

40. Sverker Janson, "Riksantikvarieämbetet och 
dess ombud", Formännen 1950, s. 181-182. 
Kurserna anmäldes av Mats Rehnberg i 
Fataburen 1948 och 1950. Det bör noteras att 
kurserna inte var många och att de verkar ha 
försvunnit under 1960-talet. 
Ombudsorganisationen låg vilande under 
1970-talet, för att slutligen avvecklas 1984. 
De då kvarvarande ombuden fördelades på 
länsmuseerna och tituleras numer som 
länsmuseiombud. Se Burström, Winberg & 
Zachrisson, Fornlämningar och folkminnen, 
s. 55. 

41. ATA, SCA, vol. 55. Flygfotograferingarna 
omtalas i "Riksantikvariens årsberättelse för 
Vitterhetsakademiens årliga sammankomst 
den 18 mars 1932". (De lvis svårtydda 
blyertsanteckningar i manusform.) De mer 
lyckade flygfotograferingarna organiserades 
av Mårten Stenberger, med anledning av 
dennes arbete om Ölands fornborgar. 

42. ATA, SCA, vol. 293. KMS betänkande den 
29 okt. 1936. 

43. S. Curman, "V ita fläckar på Sveriges karta", 
Ymer 1936, s. 243. 

44. Ibid., s. 247. 
45. Burström, Winberg & Zachrisson, 

Fornlämningar och folkminnen, s. 27. 
46. Erik Floderus och K.A. Gustawsson, 

"Fornforskning och minnesvård: I. Fasta 
fornlämningar", Adpatriam illustrandam, 
s. 261 f.; Inga Lundström och Jenny-Rita 
Naess, Bevarandearkeologi: Ett ämnes syn på 
sitt källmaterial (Stockholm, 1993) s. 32f. 

47. S. Janson, Kulturvård o ch samhällsbildning, 
s. 70. 

48. Burström, Winberg & Zachrisson, 
Fornlämningar och folkminnen, s. 26f. 

49. E. Baudou, Gustaf Hallström, s. 283. 
50. Jonas Grundberg, Kulturförvaltningens 

samhällsuppdrag: En introduktion till 
kulturarvsförvaltningens teori och praktik 
(Göteborg, 2000), s. 76. 

51. S. Janson, Kulturvård oc h samhällsbildning, 
s. 72. 

52. Deltagarna var: Sune Lindqvist, Birger 
Nerman, Ture J. Arne, Oscar Montelius, 
Hanna Rydh, Bror Schnittger, Nils Lithberg 
och konstnären samt "björköfantasten" 
Gunnar Hallström. Diskussionen 
kommenteras även av E. Baudou, Gustaf 
Hallström, s. 114 ff. 

53. Nermans resonemang cirklade i konsekvens 
av hans forskningsprofil mest kring behovet 
av att bekräfta de filogiskt-historiska rönen 
med hjälp av arkeologiskt material. Han var 
vid sidan av Sune Lindqvist den ledande 
arkeologen i den genren. I Svenskt 
biografiskt lexikon presenterar Berta 
Stjernqvist, i sin artikel om B. Nerman, 
denna arkeologiska riktning kärnfullt: "Han 
[Nerman] hade först tänkt sig 
biblioteksbanan men kom i stället att bli 
språkforskare och arkeolog och företrädare 
för en forskning där filologi, historia och 
arkeologi smälte samman. Källorna till 
Nordens historia under forntid och medeltid 
diskuterades vid denna tid på seminarier och 
i skrifter av en rad forskare. N:s insats blev 
att tillföra denna forskning konkret 
arkeologiskt material." Ur a.a. s. 528. 

54. "Arkeologerna och vården av de 
förhistoriska foraminnena: Diskussion vid 
Föreningens sammanträde den 7 februari 
1921", RIG 1921, s. 7-9. Citatet från s. 9. 

55. Ibid., s. 9-11. 
56. Ibid., s. 11. 
57. Ibid., s. 13-15. 
58. Ibid., s. 12. 
59. E. Floderus och K.A. Gustawsson, 

"Fornforskning och minnesvård: I. Fasta 
fornlämningar", s. 280. 

60. Beviljande av grävningstillstånd till 
amatörforskare var inte ovanligt. År 1910 
erhöll exempelvis folkhögskoleföreståndare 
H. Hansson ett anslag på 400 kronor för 
arkeologiska undersökningar på Gotland. Ett 
likartat anslag, dock 1 50 kronor, beviljades 
läroverksadjunkt E. Johansson i Härnösand 
för arkeologiska undersökningar i Medelpad. 
(Se ATA, Vitterhetsakademiens protokoll 
1910, Bilaga PM, §.116 och 135.) Dessa 
utgjorde inga undantag. Fil. kand. E. af 
Ekenstam erhöll exempelvis, enligt 
Vitterhetsakademiens protokoll för 1911, 
300 kr. för "stenålders-undersökningar" i 
nordvästra Skåne. Akademiens egna 
arkeologer tycks då ha varit upptagna med 
utgrävningar av Alvastra pålbyggnad, eller 
utomlands (som T. Arne vilken tidvis grävde 
i Ryssland). Paragraf 217 i Akademiens 
protokoll för 1912 belyser ytterligare dess 
beroende av amatörinsatser: "Beslöt 
Akademien med 100 kronor inlösa en af 
hemmansägaren Pehr Johnson i Broberg 
inlämnad beskrifning öfver fornlämningar i 
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Gärds härad, Skåne." Det framgår inte 75. 
huruvida beskrivningen var beställd av 
Akademien eller tillkommen på privat 76. 
initiativ. 

61. E. Floderus och K.A. Gustawsson, "Fasta 77. 
fornlämningar", s. 278f. 

62. Ibid., s. 281. 
63. Björn Ambrosiani, Birka, Svenska 78. 

kulturminnen 2, RAÄ (Stockholm, 1990) s. 
16; Eva Hyenstrand, "Svarta Jorden på 
Björkö", C-uppsats vt 1991 , Inst. för 
arkeologi, Uppsala universitet, s. 15. Det kan 
som ytterligare exempel anges att enbart 
Björkö-grävningarna under 1875, mellan 
tiden 2 juli t.o.m. 2 oktober, hade omfattat 
åtta man och resulterat i 188 undersökta 
gravar. (Enligt E. Hyenstrand, s. 16.) Detta 
ger ett snitt på ca två utgrävda gravar per dag, 
helger inberäknat. 

64. Sigurd Curman, "Modern fornvård i 
samarbete med vägmyndigheterna. 
'Reglementerad' fornminnesförstöring — där 
den är behövlig", Svensk väg- och 79. 
vattenbyggnadstidskrift 1932:8. 

65. Sigurd Curman, "Vägbyggen och 
fornminnen", Byggnadsvärlden 1935:36. 

66. Sigurd Curman, "Vägarna och kulturvården", 
Svenska vägföreningens tidskrift 1937:5, 
särtryck på ATA, SCA, vol. 44, s. 4. 

67. Ibid. s. 5 f. 
68. Ibid. s. 13. 
69. Ibid. s. 15f. 
70. Sigurd Curman, "Kultur- och naturvårdens 

önskemål vid vattenregleringar och 80. 
kraftverksbyggen", i Femte Härnömässan 
1945: Föredrag och anföranden i Östersund 81. 
den 12 och 13 juli (Östersund, 1945). Citaten 
ovan och nedan från s. 12. Föredraget väckte 82. 
en viss uppmärksamhet, då det senare även 
publicerades i två "understreckare" i Svenska 
Dagbladet under rubrikerna "Vattenkraft och 83. 
kulturvård" 1945-08-11, samt "Nämforsen 
och Ånnsjön" 1945-08-15. Föredraget 
refererades även i förkortad form i ERA: 
Organ för föreningen för elektricitetens 
rationella användning, 1945:8. 

71. Ibid. s. 13. 
72. I Curmans tidigare anförda självbiografi, 

Aftontidningen 6/9 1943, uttryckte han sig 
om detta: "Jag kan dock inte underlåta att 
betyga, att min största glädje i arbete har jag 
haft, då jag fått själf 'bära hand på' gamla 
byggnader." 84. 

73. S. Curman, "Kultur- och naturvårdens 
önskemål vid vattenregleringar och 
kraftverksbyggen", s. 15. 

74. ATA, SCA, vol. 299. 
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Sigurd Curman, "Modellera i kubik med 
maskiner", Vi i Vattenfall 1954:3. 
S. Curman, "Kultur- och naturvårdens 
önskemål vid vattenregleringar och 
kraftverksbyggen", s. 9-11. 
Sverker Janson angående den nya lagen om 
fornminnen och dess konsekvenser för 
kulturvården: "En direkt följd av det nya 
lagförslagets omsättning i praktiken 
medförde, att Riksantikvarieämbetet fick 
möjligheter att följa de då relativt nya 
kraftverksbyggen och sjöregleringar, som i 
större skala påbörjades under andra 
världskriget [...]". Ur S. Janson, "K. A. 
Gustawsson — En företrädare för modern 
kulturminnesvård", Svenska museer 1963:3, 
s. 6. Om detta rapporterades t.ex. Bengt 
Thordeman, "Ur Riksantikvariens 
årsberättelse 1956", K. V.H.A.A:s årsbok 
1956, , s. 85f. 
Se Sverker Jansons slutsatser om "Arkeologi 
och sjöregleringar", i Sverker Janson och 
Harald Hvarfner, Från norrlandsälvar och 
fjällsjöar: Riksantikvarieämbetets 
kulturhistoriska undersökningar i samband 
med kraftverksbyggen och sjöregleringar 
(Stockholm, 1960) s. 29, Rapporten 
innehåller även en förteckning över RAÄ:s 
samtliga kulturhistoriska undersökningar i 
samband med vattenkraftutbyggnader mellan 
1942— 1958 (s. 98ff). 
Sverker Janson, Kulturvård och 
samhällsbildning, s. 113. 
Burström, Winberg & Zachrisson, 
Fornlämningar och folkminnen, s. 27. 
S. Curman, "Kul tur- och naturvårdens 
önskemål vid vattenregleringar och 
kraftverksbyggen", s. 14. 
1961 beslöt naturvårdsdelegationen 
(bestående av representanter förVattenfall, 
Naturskyddsföreningen, Samfundet för 
hembygdsvård och med en av regeringen 
tillsatt ordförande) att av Vattenfalls 70 
planerade utbyggnadsprojekt skulle 28 
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hembygdsvårds deltagande i detta, se John 
Nihlén, Landskapsvård : Vår tid formar 
landskapet (Stockholm, 1966) s. 22. 
ATA, SCA, vol. 299. Enligt sedvanlig 
noggrannhet förtecknade Curman namnen på 
en lista. Listan börjar med Konungen, 
därefter följer landshövdingar, 
regeringsledamöter, riksdagsmän, 
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statssekreterare, vattenrättsdomare, 
chefredaktörer och andra opinionsbildare 
samt — givetvis — tjänstemän vid 
Vattenfall. 

85. Sigurd Curman, "Landskapsvård vid 
kraftverksbyggen", Svensk bygd och natur 
1954, s. 419. Att Curman publicerade sin 
artikel i Samfundet för hembygdsvårds 
organ, var ingen slump. Vid denna tid hade 
en opinion mot vattenkraften bildats där 
bland andra Samfundet samt Svenska 
naturskyddsföreningen började bli alltmer 
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"Bevarandeopinionen som vann gehör: En 
analys av opinionen mot 
vattenkraftutbyggnaden i Sverige 1950-
1990", i Modernisering och kulturarv, red. 
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s. 301 ff. 

86. ATA, SCA, vol. 299, PM ang. förslag till 
reglering av Malgomaj, Kultusjön och 
Ransaren, d. 5/12 1952. 

87. ATA, SCA, vol. 2 99. Odaterat brev från Tore 
Nilsson till Curman. Av brevet f ramgår dock 
att Curman med brev 22/6 1954 velat 
diskutera förutsättningarna för hans fortsatta 
verksamhet. 

88. Se exempelvis Hans Pettersson, 
"Konsthistoria som universitetsdisciplin", i 8 
kapitel om konsthistoriens historia i Sverige, 
red. Britt-Inger Johansson & Hans Pettersson 
(Stockholm, 2000). 

89. Se Sigurd Curman, "Johnny Roosval och 
Gotland", Gotländska stenmästare: En 
bildbok sammanställd av A. Lindblom och G. 
Svahnström (Malmö, 1959) s. 17-31. 

90. A. Lindblom, De gyllene åren, s. 55f. 
91. På ATA, Vitterhetsakademiens protokoll för 

1911 framstår Akademiens 
"protektionistiska" hållning angående frågan 
tydligt i § 101: "Meddelade sekreteraren, att 
docenten J. Roosval i Uppsala och arkitekten 
S. Curman i Stockholm förklarat sig ämna 
påbörja utgivandet af ett arbete om Sveriges 
kyrkor. På förslag af Sekreteraren och Herr 
Salin beslöt Akademien göra det uttalandet, 
att Akademien som sedan mer än 50 år 
tillbaka insamlat material för ett dylikt arbete 
visserligen funne ett samarbete synnerligen 
önskvärdt men att närmare upplysningar om 
arbetets kartläggning och omfattning m.m. 
först borde inhämtas." De begärda 
upplysningarna verkar ha levererats av 
Roosval och Curman. Ett bidrag om 500 kr. 
för tryckande av första häftet, föreslogs av 
Hans Hildebrand; vilket dock i möte 4 juli 
1911 röstades ned med fem röster mot fyra. 

Vid möte 3 okt. samma år (§ 188) beviljades 
emellertid det föreslagna bidraget. 
(Beträffande kalamiteterna kring 
Hildebrands avsked, se A. Lindblom, De 
gyllene åren, s. 65f.) 

92. I Regeringens proposition 1998/99:114, 
Kulturarv — kulturmiljöer och 
kulturföremål, anges följande beträffande det 
kyrkliga kulturarvets betydelse: "Svenska 
kyrkan är ansvarig för den största 
sammanhållna delen av vårt kulturarv." 
ur a.a., s. 22. 

93. Johnny Roosval, "Svenska landskyrkors 
beskrifning", Svensk Tidskrift 1911, s. 209. 

94. I SOU 1965:10 ges en lägesbeskrivning av 
arbetet med Sveriges Kyrkor. 
Produktionstakten var då fyra till fem 
volymer per år. Med tanke på att man 
beräknat att ca 3 000 objekt, inkluderat 
ödekyrkor och ruiner, skulle inventeras, 
kalkylerades den totala utgivningstiden till 
mellan 200 och 210 år! Utredningen föreslog 
därför rationaliseringar och begränsningar i 
ambitionerna om fullständighet. Arbetet 
ansågs med det kunna avslutas inom 65 till 
70 år. Se SOU 1965:10, s. 241f. 

95. Se Rune Norberg, "Kyrkoinventeringen 
1918-1932: En historik", Fornvännen 1941, 
s. 1-20; anmälan i RIG 1918, s. 108f; Johnny 
Roosval, "Snabbinventeringen i Sveriges 
kyrkor", Svensk Tidskrift 1924 , s. 188-197. 

96. Betecknande för behovet var det faktum att 
kommittén vid starten inte ens kunde få fram 
uppgifter på hur många kyrkor och kapell 
som existerade i vaije län! Totala antalet 
aktuella kyrkobyggnader för inventering 
beräknades till ca 2 400, men visade sig 
senare vara ca 2 700. Se R. Norberg, 
"Kyrkoinventeringen 1918-1932: En 
historik", s. 5. 

97. ATA, SCA, vol. 56. "Riksantikvariens 
årsredogörelse för 1941", s. 27. 

98. Arkivmaterial från snabbinventeringen 
återfinns på ATA, SCA, vol. 302. 

99. Sverker Janson, Kulturvård och 
samhällsbildning, s. 70-77. 

100. Dagen svenska fornminnesregister är 
numera det största i världen och omfattar 
cirka en miljon lämningar på 400 000 platser. 
Som jämförelse kan anges att Finlands 
register år 1997 innehöll 10 000 poster och 
Englands 25 000. (Se Tidevarv, 1997:3, 
s. 21.) Detta innebär emellertid inte att 
dokumentationsfrågan är löst. Den 
samverkan mellan inventeringarna som hade 
krävts för att en enhetlig publicering skulle 
ha varit möjlig under 1960- eller 70-talet — 
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då en sådan verkligen hade fyllt ett 
samhällsbehov — saknades från inledningen, 
eftersom de tidiga riksinventeringarna var 
just pilotarbeten, med bristande ekonomi, 
personal, etc. Att samköra heterogena 
inventeringar med varandra för att upprätta 
ett generalregister kräver stora resurser och 
inte sällan helt nya inventeringar. Till detta 
har under senare tid tillkommit nya 
kategorier av fornlämningar — fångstgropar, 
tjärdalar, järnframställningsplatser etc. — 
vilket gör att fornlämningsbeståndet ständigt 
ökar. Det planerade offentliggörandet av 
registret medför i sig ytterligare problem. 
Om man exempelvis i ett sådant allmänt 
register anger fornlämningarnas typer och 
bevarandevärde, så riskerar man att 
underlätta systematiserade plundringar. Detta 
är ett allvarligt problem i fornminnesrika 
bygder som Gotland och Öland. 

101. ATA, SCA, vol. 293. KMS förslag till 
omorganisation etc. 29 okt. 1936, s. 17. 

102. RA, KMS, vol. H, Nr 601, K.A. 
Gustawssons "P.M: rörande förslag till 
fornminnesförordning ". 

103. K.A. Gustawsson, Fornminnesvård: Vården 
av våra fornminnen i landskapet (Stockholm, 
1965) s. 22.1 det källmaterial jag har tagit 
del av har jag kunnat konstatera åtminstone 
tre fall där uttrycket "fornminnesvård" 
används i ett adekvat sammanhang före år 
1914. Dels S. Curmans artikel 
"Byggnadsminnen i privat ägo, Arkitektur 
1908, s. 1 34; och dels G. Karlins artikel från 
1911, där titeln talar för sig: 
"Fornminneslagstiftning och fornminnesvård 
i Sverige". Ett i andemeningen identiskt 
exempel är Sune Ambrosianis artikel 
"Kulturminnesvård och naturminnesvård" i 
Sveriges Natur 1913. Sedan har vi ju, ej att 
förglömma, "Fornminnesvårdskommittén" 
från 1913! 

104. Rutger Sernander, "Gamla Uppsala 
Rikspark", Sveriges Natur: Svenska 
Naturskyddsföreningens årsskrift 1911, 
s. 31f. 

105. K.A. Gustawsson påpekade år 1949 att 
Bernhard Salin under 1910-talet tog första 
steget i skyddet av Gamla Uppsalas 
fornlämningsområde. Talande är dock att 
resurserna till en böljan lades på önskemålet 
"att få bort prästgårdens vanprydande 
ekonomibyggnader". Föreningen för svensk 
kulturhistoria startade, på initiativ av Nils 
Lithberg och Sune Ambrosiani, en insamling 
i syfte att flytta byggnaderna; vilket skedde 
år 1923. (Se K.A. Gustawsson, "Gamla 

Uppsala fornminnesområde", Fornvännen 
1949, s. 356.) Vårdaspekten varm.a.o. här 
uteslutande emotivt estetisk. 
Ekonomibyggnaderna utgjorde naturligtvis i 
sig inget egentligt hot mot 
fornlämningsområdet när de väl var byggda. 
Detta kunde däremot inte sägas om 
grustäktsverksamheten och den vildvuxna 
vegetationen, vilket alltså till en böljan 
negligerades. 

106. Se SOU 1922:11, s. 85, samt FMK:s 
önskemål att expropriationslagen skulle 
utsträckas till att även gälla föremål "varvid 
åldriga sägner och bruk" var fastade, i SOU 
1922:12, s. 73. 

107. Björn-Ola Linnér, "Det nationella 
naturarvets monument", Miljöhistoria idag 
och imorgon, Forskningsrapport (Karlstad, 
1998) s. 154; Maria Björkroth, Hembygd i 
samtid och framtid 1890-1930, s. 130-139. 

108. TomMels, Wild Landscapes: The Curltural 
Nature of Swedish National Parks (Lund, 
1999) s. 74ff. 

109. K.A. Gustawsson, Fornminnesvård, s. 20 . 
110. Ibid., s. 3. 
111. M. Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 

1890-1930, s. 135. För en övergripande 
historik om den tidiga naturskyddsrörelsen i 
Sverige, se Désirée Haraldsson, Skydda vår 
natur! Svenska Naturskyddsföreningens 
framväxt och tidiga utveckling, Bibliotheca 
Historica Lundensis 63 (Lund, 1987). 

112. Bosse Sundin skriver i en uppsats från 1981 
om det tidiga djur- och naturskyddet i 
Sverige. Här framgår att en majoritet av de 
tidiga förespråkarna för fridlysta 
naturområden, var naturvetenskapsmän som 
önskade se de avgränsade skyddsområdena 
som preparat, renodlade naturområden, som 
inte fick röras av människohand. Man 
fokuserade på naturminnesmärkena, det 
monumentala och extravaganta, vilka 
antingen betraktades som relikter från en 
ursprunglig natur eller helt enkelt som 
bevarandevärda märkvärdigheter. Vad som 
skulle illustreras var en natur som formats av 
en ostörd evolution. Naturskyddets 
förespråkare var dock, i konsekvens av 
utvecklingstanken, även måna om att inte 
framträda som motståndare till samhällets 
modernisering. Härvid uppstod tidigt 
oenighet beträffande hur mycket av naturen 
som kunde underkastas exploatering. Att 
människopåverkad natur hade formerats av 
människans brukande och därmed var 
avhängig en upprätthållen kulturpåverkan, 
tycks dessutom ha varit en källa till 
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förvirring. Åsikten att bevarande från 
människan var en fruktbar strategi när det 
gällde kulturlandskap, omfattades inte av 
alla. Exempelvis påpekade geografen, 
botanisten och lektorn vid Skogsinstitutet, 
Gunnar Andersson, redan år 1905 att 
"bevarande" av lövängar, i mening att lämna 
dessa utan ingrepp, i själva verket innebar ett 
skyddande till döds och markens snabba 
omvandling till granskog. Se B osse Sundin, 
"Från rikspark till bygdemuseum", i 
Naturligtvis: Uppsatser om natur och 
samhälle tillägnade Gunnar Eriksson 
(Umeå, 1981) s. 152-194, om G. Andersson, 
s. 1 71. Se även idem., "Environmental 
Protection and the National Parks", Science 
in Sweden: The Royal Swedish Academy of 
Sciences 1739-1989 (Stockholm, 1989) 
s. 199-226. 

113.1 debatten angående FMK:s betänkande 
(RIG 1923) angav den dåvarande 
amanuensen vid Nordiska museet, Sigurd 
Erixon, en ofta citerad åsikt att det i första 
hand var samhälleliga miljöer, inte forntida 
objekt, som behövde skydd. (Se "Diskussion 
den 12 febr. 1923" RIG 1923, s. 149.) 
Curman replikerade här den rimliga åsikten 
att hela samhällen svårligen kunde sätt as 
under "glaskupa", (s. 151.) Erixon gav senare 
under 30-talet uttryck för mer återhållna 
bevarandeambitioner, vilket har tolkats som 
att en ideologisk förskjutning hade skett. 
Detta kan problematiseras. Erixon var under 
det tidiga 20-talet i full färd att inventera 
allmogebebyggelse runt Sverige. För en 
museiman och forskare som inte befinner sig 
i beslutsfattande ställning, ges naturligtvis de 
personliga bevarandeidealen företräde. De 
som befinner sig i beslutsställning har 
däremot såväl professionella som praktiskt-
ekonomiska faktorer att ta hänsyn till, vid 
sidan av det rent diplomatiska 
kompromissökandet gentemot ekonomiska 
samhällsintressen och kulturpolitik. Det det 
fanns möjligen även en annan aspekt på 
Curmans ovilja att sträva efter bevarande av 
hela bostadskomplex. När hela 
bostadskvarter utpekas för bevarande följer i 
allmänhet en upprustning — bevarande av 
uppenbara brister är i allmänhet otänkbart. 
Bostadsmiljön omvandlas därmed till ett 
slags kulturreservat där livets normala 
förslitningar och förändringar inte tillåts. 
Detta motsvarade inte Curmans syn på det 
"levande förflutna" och sambandet mellan 

forntid och nutid, vilket ideolo giskt 
underbyggde hans motiv för 
kulturminnesvård. Om omdömet angående 
Erixons ideologiska förskjutning, se O. 
Wetterberg, Monument och miljö, s. 354f. 

114. Det första markförvärvet i Gamla Uppsala 
skedde 1928 efter det att Kungl. Maj:t ha de 
skjutit till 80 000 kr. från lotterimedel till 
ändamålet. Nya uppköp skedde vid början av 
40-talet och genom den nya fornminne slagen 
kunde gränserna för det skyddade 
fornminnesområdet fastställas mot slutet av 
decenniet. (Se K. A. Gustawsson, "Gamla 
Uppsala fornminnesområde", Fornvännen 
1949, s. 360f.) Beträffande 
Vitterhetsakademiens markköp på Björkö, 
som huvudsakligen hade sitt ursprung i 
bröderna Hallströms engagemang, se E. 
Baudou, Gustaf Hallström, s. 110. 

115. Konstnären Gunnar Hallström utförde 
uppenbarligen, på uppdrag av 
Vitterhetsakademien, en del röjningsarbeten 
omkring "svarta jorden" etc. Hemlandet 
lämnades emellertid, helt i paritet med 
Hallströms romantiska ideal, åt sig självt. 
Domänverket, som hade blivit satt som 
förvaltare av marken tillsammans med 
Akademien, kritiserade dock vid en 
inspektion 1923 Akademiens betnings- och 
röjningsforbud. En kraftig gräsbevuxenhet i 
kombination med sorkbon, hotade att på kort 
tid utplåna gravkullarna. (Se Floderus & 
Gustawsson, "Fasta fomlämningar" (1946) s. 
305.) Inget hände dock förrän sju år senare 
då Curman själv inspekterade området. 
Restaureringen av Björkö upptogs 1 931 
under ledning av K.A. Gustawsson. Gunnar 
Hallström, som betraktade Björkö som sitt 
livsprojekt, försökte försvara sin tidigare 
position, bland annat med riktade 
penningmedel från brodern Thord-Gray, 
vilka skulle tillförsäkra att Hallström fick 
ansvar för röjningarna. Detta föranledde en 
personlig konflikt med Curman år 1934 . Se 
ATA, SCA, vol. 301, brevkorrespondens 
mellan bröderna Hallström och Curman. 

116. Gustawsson hävdar i sin handbok från 1965, 
att Vitterhetsakademiens representanter vid 
tiden kring sekelskiftet betraktade 
trädplantering på fornlämningsområden som 
en fredande välgärning. Se K.A. 
Gustawsson, Fornminnesvård, s. 18. 

117. K.A. Gustawsson, Fornminne svård, s. 8f . 
118. Sigurd Curman, "Fornlämningarna och 

landskapet", Bygd och natur 1945, s. 43f. 
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119. Curmans bevekelsegrunder för fom- och 
landskapsvård framgår i den artikel han 
författade Ull Bygd och n atur 1945. Han slår 
där avslutningsvis fast att det måste finnas ett 
"naturligt sammanhang och samspel" mellan 
fornminnena och de landskap de befinner sig 
i. Detta samspel skulle observeras och 
understrykas "på det rätta sättet" av kultur-
och naturvårdarna. Först då skulle 
minnesvården vinna allmänhetens sympati 
och insikt om den kontinuitet som det 
Svenska kulturarvet representerade från 
forntid till nutid. Se S. Curman, 
"Fornlämningarna och landskapet", s. 49. 

120. Curman informerade i sin årsberättelse för 
1930 om de moderna restaureringsprinciper 
han utvecklat angående klosterruiner. 
Beträffande Vreta klosters ruiner, som 
Curman själv karakteriserade som den första 
moderna klosterutgrävningen, påpekade han 
att de framtagna ruinerna måste presenteras i 
ett ordnat sammanhang för betraktaren: 
"Intrycket på besökaren bör ej vara: 'mycket 
intressant, men fasligt fult och tråkigt!' Det 
bör om möjligt först utlösa utropet: 'Så 
vackert! Det här vill jag se på närmare.' Det 
är inte 'förödelsens styggelse', som skall 
framhävas, utan det är den ruinerade 
anläggningens huvuddrag och dess ännu 
inneboende skönhet och stämning, som skall 
framhävas på ett diskret, men för vanliga 
besökare dock förståeligt språk." Precis 
samma ideal föresvävade Curman angående 
markvården kring de fasta fornlämningarna. 
Ur ATA, SCA, vol. 55, "Riksantikvariens 
årsberättelse för 1930", s. 33. 

121.1 "Riksantikvariens årsberättelse för 1938" 
meddelade Curman om en omfattande 
restaurering av en s.k. kungshög i 
Hälsingland. Arbetet som tillkom via lokala 
initiativ och även bekostades från den sidan, 
krävde mer än 300 dagsverken, (s. 11.) Ett 
efterföljande exempel var restaureringen av 
Ströbo hög, strax utanför Köping, som med 
insatser från vapenvägrande värnpliktiga 
hade restaurerats under 1 1/2-år och totalt 
krävt över 5 000 dagsverken! (s. 13.) 
Området kring högen köptes i samband med 
restaureringen av Akademien. Ur ATA, SCA, 
vol. 55. 

122. Floderus & Gustawsson, "Fasta 
fornlämningar" (1946) s. 304. 

123. ATA, SCA, vol. 55, Sigurd Curmans uppgift 
i "Riksantikvariens årsberättelse vid 
akademiens högtids sammankomst den 20 
mars 1933", s. 12. 

124. Ibid., s. 14f. 
125. ATA, SCA, vol. 5 5, statistiska uppgifter från 

Curmans årsberättelser år 1934 och 1935. 
126. ATA, SCA, vol. 55, Riksantikvariens 

årsberättelse för högtidssammankomsten 
1934, s. 13 ff. Riksantikvarieämbetet 
tilldelades detta år 84 000 kr. för anställning 
av beredskapsarbetare till Visby ringmur och 
kyrkobyggnader. 

127. Ibid., s. 27. 
128. Arbetsinsatsen i samband med 

återställningen av Ströbo hög har nämnts i en 
tidigare not. Under krigsåren tilldelades 
vapenvägrare beredskapstjänst i samma 
omfattning som ordinarie värnpliktiga. RAÄ 
förfogade vid inledningen av 40-talet över 
mer än 300 man, som på så vis utförde sin 
beredskap. Att RAÄ: s fornvårdsarbeten 
ökade under detta decennium hade till 
övervägande del sin grund i tilldelningen av 
denna fria arbetskraft. Se ATA, SCA, vol. 56, 
"Riksantikvariens årsberättelse för år 1942", 
s. 28. 

129. Detta gällde inte minst arbetena vid Bohus 
fästning som påböljades 1934 och 
återställningsaibetena vid Gamla Uppsala 
som K. A. Gustawsson kommenterade 
lakoniskt: "En del ortsbor, speciellt de s om 
på sin tid deltagit i planteringarna, voro avogt 
inställda mot röjningsarbetena. En 
omsvängning kunde iakttagas under 1930-
talet. En svår arbetslöshet rådde då i socknen. 
Arbetsobjekten tröto. När ämbetet anvisade 
arbete inom fornminnesområdet och anslog 
pengar eller medverkade till att staten 
beviljade pengar till arbetena, hördes icke 
någon opposition." Ur K.A. Gustawsson, 
"Gamla Uppsala fornminnesområde", 
Fornvännen 1949, s. 357. 

130. Sverker Janson, "Från svenska 
fornminnesplatser", RIG 1951, s. 35; idem., 
Kulturvård och samhällsbildning, s. 162. 

131. Sigurd Curman, "Fornlämningarna och 
landskapet", Bygd och natur 1945, s. 47. 

132. S. Janson, "Från svenska 
fornminnesplatser", s. 37. 

133. Sverker Janson, Kulturvård och 
samhällsbildning, s. 88f. 

134. Bengt Thordeman, "Ur Riksantikvariens 
årsberättelse 1955", KVH .A.A:s årsbok 
1955, s. 82. 

135. Jonas Grundberg, Kulturarvsförvaltningens 
samhällsuppdrag, s. 76f. Grundbergs 
resonemang bygger här på en intervju med 
Sverker Janson. 
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136. Jonas Grundberg påpekar i sin framställning 
att den exklusiva monumentvården fortsatte 
att verka som norm inom RAÄ:s 
byggnadsminnesavdelning under 1950-talet. 
Profanbyggnaderna hamnade inom ämnet 
etnologi och föll därmed på Nordiska 
museets lott. Andreas Lindblom, so m då 
hade avancerat till chef för Nordiska museet, 
satte å sin sida uppenbarligen den inre fria 
forskningen före en stävan att låta 
byggnadsvården integreras med en 
samhällsorienterad kulturpolitik. (Ibid., 
s. 78.) 

137. Sverker Janson, Kulturvård och 
samhällsbildning, s. 74. Det kan tilläggas att 
RAÄ:s nuvarande avdelning 
Fornminnesregistret, under 1950-talet 
existerade under benämningen "Kartarkivet" 
och att det senare inte egentligen betraktades 
som ett offentligt arkiv, utan som 
Fornminnesavdelningens interna material. 
(Se Burström, Winberg & Zachrisson, 
Fornlämningar och folkminnen, s. 27f.) Detta 
faktum speglar ytterligare den låga prioritet 
en samhällstillvänd kulturminnesvård hade 
bland forskande etnologer och arkeologer i 
tiden. 

138. Se exempelvis Margit Forsström, 
"Kulturminnesvården i den fysiska 
riksplaneringen", Kulturminnesvård 1978:1, 
s. 2f. 

Noter till kapitel 8 
1. Se främst Bertil Berthelson, 

"Kulturminnesvården, provinsmuseerna och 
landsantikvarierna", Ad patriam 
illustrandam; Ola Wetterberg, Monument 
och miljö, (främst inledande och avslutande 
kapitel); Kerstin Arcadius, Museum på 
svenska: Länsmuseerna och kulturhistorien 
(Stockholm, 1997). 

2. Jämför K. Arcadius, Museum på svenska, 
s. 196. 

3. C.P. Snows kända resonemang om 
naturvetenskap kontra humaniora som "de 
två kulturerna" liknar min kontrastering 
mellan arkeologerna och kulturhistorikerna. 
Snows indelning är dock betydligt strängare 
och mer tydlig. Som bekant kunde en 
arkeolog vid sekelskiftet 1900 — 
paradexemplet: Hans Hildebrand — 
framträda som såväl kulturhistoriker som 
renodlad arkeolog. Specialiseringen gjorde 
sig dock mer märkbar efter sekelskiftet, då 

arkeologi etablerades som ett akademiskt 
forskningsämne. Att Curman i själ och hjärta 
tillhörde den kulturhistoriska "kulturen" i 
detta resonemang, förklarar som vi sett de 
mentala skillnaderna mellan den äldre 
generationen i Akademien och den kultursyn 
Curman företrädde. 

4. Att den traditionella kulturhistoriska 
museiutställningen är baserad på arkeologins 
och fornforskningen källmaterial, är en 
central faktor i problemet att "levandegöra" 
utställningarna som Curman ständigt manade 
till. Det bekräftas av en nutida arkeologs syn 
på de artefakter man har att arbeta med: 
"Arkeologins källmaterial lämpar sig inte för 
uttalanden om händelser. Arkeologen har 
vissa möjligheter att beskriva förlopp men 
inte att uttala sig om dåtida händelserna i 
form av diskussioner som förekommit och 
vilka bevekelsegrunder de inblandade 
personernas [sic!] haft för sitt agerande. Om 
det skullle vara möjligt för arkeologen att 
föra ett intressant resonemang utan att 
behöva spekulera i de historiska händelserna, 
vore detta ett stort framsteg." Ur Per Persson, 
"Arkeologi och evolutionism", i Glyfer och 
arkeologiska rum — en vänbok till Jarl 
Nordbladh, red. Anders Gustafsson & Håkan 
Karlsson (Göteborg, 1999) s. 676f. 

5. Ola Wetterberg påpekar i Monument och 
miljö att begreppen för verksamheten 
minnesvård inte kan nyttjas som definitioner; 
de är intimt sammanknippade med 
myndighetsutövning och den skiftande 
praxis för verksamheten som råder under 
respektive tid. "Forn- och kulturminnesvård" 
etc. bör därför ses som riktningsgivande 
begrepp som uttrycker en ambition för 
praktiken. Se a.a., s. 339. 

6. Huruvida det konstnärliga eller estetiska 
värdet skulle innefattas i det kulturhistorisk a 
värdet var ett av många debattämnen i början 
av 1900-talet . Som nämnts ville Sigurd 
Curman inte dela upp det kulturhistoriska 
värdet i en antikvitetsbunden och en estetisk 
sida. Motargumentet var annars att ett 
särskiljande kunde motiveras med att 
antikvariska värden var kopplade till ålder 
och "vetenskaplighet", medan estetiska 
värden var samtidsbundna och subjektiva. 
Curmans ståndpunkt verkar dock ha stött sig 
på insikten att såväl de antikvariska som det 
estetiska värdena är tidsbundna, subjektivt 
"impregnerade" (pieteten), samt oftast griper 
in i varandra. 

7. SOU 1922:12, s. 97f. 
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8. Se tidigare anfört citat från Curmans artikel 
"Byggnadsminnen i privat ägo" (1908), samt 
det likaledes nämnda budskapet från Curman 
till hembygdsrörelsen i Bygd och natur. "[...] 
gallrings- och röjningsarbeten borde kunna 
vara synnerligen lämpliga praktiska 
uppgifter för de lokala hembygds- och 
ungdomsföreningarna i vårt land. Därmed 
skulle de göra både sig själva och sin bygd 
större glädje och nytta än genom vanliga 
banala s.k. hembygdsfesters avhållande där 
det bara talas, men inte handlas." Ur S. 
Curman, "Fornlämningarna och landskapet", 
Bygd och natur 1945, s. 46f. 

9. Om åsikten att den tidiga hembygdsrörelsen 
"drev på utvecklingen"; se exempelvis 
framställningen i Jonas Grundberg, 
Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag 
(Göteborg, 2000), s. 64ff samt s. 73: "Det var 
hembygdsrörelsen med Samfundet för 
Hembygdsvård i spetsen som drev 
utvecklingen snarare än någon central statlig 
organisation." Detta påstående bygger på en 
felaktig koppling av Samfundet som 
samordnande och drivande organ för de 
regionala minnesföreningarna. Som det 
framgått av Maria Björkroths historik var 
inte Samfundet inledningsvis inriktat mot att 
vara en riksorganisation för breda massor, 
utan snarast organiserat för att verka som en 
rådgivningsbyrå för regionala bygg- och 
anläggningsfrågor. Det var inte 
hembygdsföreningarnas företrädare som 
drev detta, utan höga politiker, arkitekter och 
akademiker. Se Maria Björkroth, "Från 
vision till verklighet", Bygd och natur 1991, 
passim. 

10. Som Maria Björkroth konstaterar utgjordes 
grunden till hembygdsrörelsen av hemslöjds-
och ungdomsrörelserna. 
Fornminnesföreningarna hade, som vi vet, en 
äldre och mer "museal" inriktning. Se Maria 
Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 
1890—1930, s. 169. 

11. M. Björkroth, "Från vision till verklighet", 
s. 24; O. Wetterberg, Monument och miljö, 
s. 168f. 

12. Byggnadsrådgivning och smakfostran var 
något som låg i tiden. Redan år 1902 hade 
Lars Israel Wahlman och Ragnar Östberg 
gjort ett försök med en rådgivningsbyrå i regi 
av Centralförbundet för socialt arbete. 
Nationalföreningen mot emigrationen 
inriktade sig även på rådgivningsverksamhet 
för egnahemsbyggen och anställde år 1915 
en byggnadskonsulent för uppdragen. Med 

Åkerlund & Molins Svenska allmogehem 
från 1909 hade vidare typritninga r och 
smakideal spridits runt landet i stora 
upplagor. Se O. Wetterberg, Monument och 
miljö, s. 212f, 218f. 

13. Sfh tidiga inriktning påminner mer om det 
som i dag kallas samhällsplanering och 
landskapsarkitektur. Man engagerade sig för 
byggandet av Södra Stambanan för 
järnvägen, konsultationer för 
parkanläggningar, kyrkor och nybyggda 
prästgårdar. De första hembygdsföreningarna 
anslöts först år 1919 och från 1920 
grundades Samfundets organ Tidskrift för 
hembygdsvård där, helt konsekvent, bygg-
och naturvårdsfrågor dominerade bland 
inläggen. De föreningar och grupper som 
anslöt sig till Samfundet var i högsta grad 
heterogena. År 1925 var dessutom endast 16 
av landets totalt 210 hembygds- och 
museiföreningar korporativt anslutna till Sfh. 
Se M. Björkroth, "Från vision till 
verklighet", s. 39ff. 

14. Se Gärd Folkesdotter, "Arkitekterna och 
hembygdsrörelsen", Bygd och natur 1991. 

15. M. Björkroth, "Från vision till verklighet", 
s. 53f. 

16. Se O. Wetterberg, Monument och miljö, 
s. 363; Tomas Hillmo, "Från bygd till natur", 
Bygd och natur 1991, s. 142. 

17. För uppgifterna om turerna i 
sammanslagningsfrågan mellan Sfh och 
SNF, se Tomas Hillmo, "Från bygd till 
natur". Nihlén kommenterade f.ö. själv läget 
några år senare: "Hembygdsrörelsen har 
ännu aldrig kommit fram till en fast 
riksorganisation av för andra folkrörelser 
vanlig art. Därtill har vå r rörelse varit för 
mångskiftande, särpräglad och splittrad, 
vilket också framgår av karaktären hos de 
många olikartade läns- och 
landskapsförbunden." Ur John Nihlén, 
"Samfundet för hembygdsvård", Svensk bygd 
och folkkultur i samling, forskning och vård, 
I-m (Stockholm, 1946-47) del I, s. 76f. 

18. Sfh:s vägbyrå grundades under 30-talet och 
byrån för landskapsvård tillkom under tidigt 
50-tal. Vägbyrån utrustades år 1939 med en 
statligt avlönad s.k. vägvårdskonsulent som 
skulle verka för vägarnas förskönande, samt 
att kulturvärden beaktades vid vägbyggen. I 
den mån konsulentens verksamhet berörde 
RAÄ:s verksamhetsområde, skulle i första 
hand ett samarbete inledas mellan parterna. 
Samfundets byggnadsbyrå levde kvar till 
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1949 och engagerade vid slutet av 30-t alet, 
bland andra, dåvarande chefen för RAÄ:s 
byggnadsbyrå, Erik Lundberg, för 
ritningsarbeten etc. 

19. Axel L. Romdahl, "I museer och bland 
museimän för trettio år sedan", Fataburen 
1938, s. 15. 

20. Bertil Waldén, "Svenskt museiväsen 1906— 
1956", Svenska museer 1956, s. 1 och 7. 

21. Ibid. s. 8. 
22. K. Arcadius, Museum på svenska, s. 121. 
23. Ibid., s. 124. 
24. Årsmötet 1907 hölls i samband med 

återinvigningen av Nordiska museet. Vid det 
tillfället antogs de första stadgarna för Sv. 
museimannaföreningen och då 
utkristalliserades även den 
stockholmsbaserade ledningsgruppen. Se 
"Svenska museimannaföreningen", Svenska 
museer 1932, s. 3. 

25. Efterhand anslöts inte bara individer till 
Museimannaföreningen, utan även kollektiv 
som exempelvis hela Riksantikvarieämbetet. 

26. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 51. 
27. Se O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 

54, samt Fataburen 1909 , s. 185f. 
Museimanna-utredningsgruppen hade bestått 
av Oscar Montelius, Gustaf Upmark, Ludvig 
Looström, Algot Friberg, Carl Lagerberg och 
Georg Karlin. 

28. Jämför O. Wetterberg, Monument och miljö, 
s. 54f. med Museimannaföreningens och Sv 
fornminnesföreningens gemensamma beslut 
i Lund 1909, i Fataburen 1909, s. 186f. 

29. Fataburen 1910, s. 185f. 
30. Fataburen 1911, s. 174, 180. Episoden finns 

även återgiven i Karlins i sanning märkliga 
krönika, eller anekdotsamling, från 1932 
över Kulturen i Lunds förmenta 
bakgrundshistoria. Han kommenterade här 
att museimännen efter den sista ansökan i 
juni 1911 senare "drunknade i 
fornminneskommittén". Se Georg J:son 
Karlin, Kulturhistorisk förening och museum 
i Lund, (Lund, 1932 ) s. 166f. 

31. O. Wetterberg, Monument och miljö, s. 55f. 
32. Fataburen 1911, s. 170-173. 
33. De förtecknade museerna var vid 

ansökningstillfället 1911 sammanlagt 54 till 
antalet, varav 30 hade valts som aktuella för 
bidrag. Se K. Arcadius, Museum på s venska, 
s. 128. 

34. Själva idén om penninglotterier till stöd för 
kulturhistoriska museer härrörde egentligen 
från Artur Hazelius. Han hade redan vid 
sekelskiftet ordnat så att byggandet av 
Nordiska museet kunde finansieras genom 

avkastning från statsstödda penninglotterier. 
Hazelius hade förmodligen i sin tur hämtat 
konceptet från bestyreisen bakom 
Stockholmsutställningen 1897, då Kungl. 
Maj:t hade beviljat stora anslag från 
penninglotterier. 

35. Ur RA, FMK, vol. 7, mapp: 
"Specialutredningar och promemorior", 
uppropet "Ärade kollega". Även i O. 
Wetterberg, Monument och miljö, s. 52, 83f 
och 127. Det bör noteras att E. Eckhoff, som 
i Montelius och Salins förslag hade varit mot 
tanken på registrering av profanbyggnader, 
ej ställde sig bakom museimännens upprop. 

36. Fataburen 1914, s. 175. 
37. Fataburen 1914, s. 182f. 
38. Fataburen 1916, s. 260f. Det bör påpekas att 

den efterföljande diskussionen mest kom att 
centreras kring Salins valda terminologi. 
Benämningen "landsortsmuseum" upplevdes 
nämligen av de regionala museimännen som 
nedsättande. 

39. SOU 1922:12, s. 160f. 
40. SOU 1922:12, s. 167ff. 
41. K. Arcadius, Museum på svenska, s. 157. 
42. De regionala museerna skulle representera 

och visualisera provinsernas kulturhistoria 
och med den ambitionen ställdes 
disciplinerna som berörde de museala 
föremålen i centrum. Som ett lämpligt 
kompletterande ämne, utöver de tre 
museiämnena, föreslog dock de sakkunniga 
även examen i nordiska språk — förutsatt att 
inriktningen var mer filologisk än lingvistisk. 
Medeltidslagar och runskrifter, liksom 
folklivsforskning och religionskunskap, 
utpekades av de sakkunniga som väsentliga 
museikompetenser, som uppenbarligen inte 
ansågs uppnådda genom att äga en eventuell 
akademisk utbildning i historia. Se SOU 
1922:12, s. 169. 

43. SOU 1922:12, s. 163ff. 
44. SOU 1922:12, s. 141. 
45. [Curman refereras], "Den statliga 

fornminnesvården och bygdeintresset", 
Tidskrift för Hembygdsvård 1924, s. 82. 

46. Ibid. s. 8 3. 
47. Festin anställdes redan 1912 med stöd av 

anslag från landstinget för Jämtland. Se 
K. V.H.A.A.s årsbok 1956, s. 29. 

48. Tidskrift för Hembygdsvård 1924, s. 83. 
49. ["Smärre meddelanden"], "Sommarmötet i 

Karlskronaden 12-14 juni 1924", RIG 1924, 
s. 177. 

50. K. Arcadius, Museum på svenska, s. 164. 
51. Tidskrift för Hembygdsvård 1924, s. 8 3. 
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52. Sigurd Curman, "Frågor rörande 
hembygdsrörelsens och kulturminnesvårdens 
organisation", Tidskrift för Hembygdsvård 
1926, s. 1 20. 

53. Ibid., s. 124f. 
54. Ibid., s. 121. 
55. Enligt Kerstin Arcadius spreds C urmans 

budskap som ett "riksantikvariens credo" 
under 1920-talet: "En uppdelning mellan 
museiarbete och kulturminnesvård fastlades 
som en skillnad mellan 'inre' och 'yttre' 
verksamhet." Se K. Arcadius, Museum på 
svenska, s. 188. 

56. S. Curman, "Frågor rörande 
hembygdsrörelsens och kulturminnesvårdens 
organisation", s. 122. 

57. Ibid., s. 123. Curman benämnde ständigt den 
avsedda tjänstetiteln som en "länsintendent 
eller länsantikvarie". Han undviker således 
FMK: s benämning landsantikvarie. Orsaken 
kan man bara spekulera i. Det kan bero på att 
Curman ansåg den delen av utredningen som 
bristfällig, han hade uppenbart åtnjutit minst 
inflytande i just det utredningsmomentet. 
Mest troligt ansåg han dock benämningen 
landsantikvarie som belastad eftersom den 
associerade till den statligt fristående 
organisation som FMK hade föreslagit. Då 
organisationen av flera skäl inte kunde 
genomföras, skulle benämningen 
landsantikvarie verka missledande för de 
som var bekanta med FMK:s betänkande. 

58. S. Curman, "Frågor rörande 
hembygdsrörelsens och kulturminnesvårdens 
organisation", s. 127. 

59. Länsarkitekterna har perifert figurerat vid ett 
par tillfällen i denna avhandling. De var 
ursprungligen planerade av 
Överintendentsämbetet under senare delen 
av 1800-talet. Organisationen inrättades dock 
först 1918, i samband med upprättandet att 
Byggnadsstyrelsen. De första fem tillträdde 
tjänsterna år 1920. Efterhand blev dessa 
viktiga medlingspunkter mellan 
Byggnadsstyrelsen och de regionala 
minnesföreningarna. De arbetade med 
husprojektering samt plan- och 
byggnadslovgranskning, men även 
inspektioner vid exempelvis 
kyrkorestaureringar och föredrag för 
"byggnadskonstens höjande i landet". Se Eva 
Vikström, Platsen bruket och samhället: 
Tätortsbildning och arkitektur 1860—1970 
(Stockholm, 1991) s. 51f. 

60. Redogörelsen och citaten från Curmans 
diskussion med museimännen 1926 är 
hämtad från "Sommarmötet i Kalmar från 
den 18 till den 21 juni", RIG 1926, s. 177f. 

61. Vilhelm Lundström var språkforskare och 
professor i klassiska språk i Göteborg. Han 
var känd germanist och även den som tog 
initiativet till grundandet av Riksföreningen 
för svenskhetens bevarande i utlandet, år 
1908. Eftersom Curman hade intressen i 
sistnämnda förening, inte minst genom sin 
mor Calla Curman, torde Lundströms 
skrivelse ha upplevts särskilt sårande. 

62. Curman recenseras i RIG 1926, s. 178. 
63. B. Waldén, "Svenskt museiväsen 1906— 

1956", s. 6 . 
64. RA, FMK, vol. 6, ur tidigare anfört protokoll 

över ecklesiastikärenden den 21 november 
1913. 

65. Det för sin tid enorma anslaget täckte 
emellertid endast Kulturens skulder, vilka 
vid det laget uppgick till 395 000kr. Se G. 
Karlin, Kulturhistorisk förening och museum 
i Lund, s. 202 . 

66. ATA, SCA, vol. 293, Sigurd Curman, "De 
svenska provinsmuseernas ekonomiska 
konsolidering", särtryck av Skandinaviska 
museiförbundets möte i Lund och M almö 31 
maj—4 juni 1 932 (Stockholm, 1932) s. 6.1 
KMS betänkande från den 9 okt. 193 7 
beskrivs förloppet tvärt om! Här påtalade 
man att "tre norrlandsmuseer" år 1921 
vardera erhöll 40 000 kr. i stöd för 
verksamheten; efter det följde Kulturens 
anslag år 1922. (Ur ATA, SCA, vol. 29 3, 
"Kulturminnesvårdssakkunniga El", s. 6.) 
Turordningen spelar dock här mindre roll, 
det väsentliga är att konceptet att statligt 
bevilja sökta lotterimedel för 
museiföreningar, började tillämpas under 
första delen av 1920-talet. 

67. S. Curman, "De svenska provinsmuseernas 
ekonomiska konsolidering", särtryck, s. 9. 

68. Se "Riksantikvariens årsberättelse för år 
1926", K.V.H.AA.s årsbok 1927, s. 6f. 

69. Vitterhetsakademiens skrivelse återges i 
K.V.H.AA.s årsbok 1927, s. 59-71. De 
uppställda villkoren presenterades även av S. 
Curman i "De svenska provinsmuseernas 
ekonomiska konsolidering", särtryck, s. lOf. 

70. Bygger på Gunnar Ullenius, 
"Kulturminnesvården och lotterimedlen", 
Svenska museer 1932, s. 11. 
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71. Statistiken bygger på S. Curman, "De 
svenska provinsmuseernas ekonomiska 
konsolidering", särtryck, s. 13 och G. 
Ullenius, "Kulturminnesvården och 
lotterimedlen", s. 16. 

72. S. Curman, "De svenska provinsmuseernas 
ekonomiska konsolidering", särtryck, s. 14. 

73. Bertil Berthelson, "Kulturminnesvården, 
provinsmuseerna och landsantikvarierna", 
Ad patriam illustrandam, s. 424. 

74. Se den mer detaljerade redogörelsen ibid., 
s. 424-430,436f. 

75. Utredningen tillsattes på begäran från 
Vitterhetsakademien, som inlämnade 
framställningen om detta till Kungl. Maj:t 
den 7 sept. 1948. Det dröjde m.a.o. nära fem 
år från ansökningstillfället, innan 
utredningen tillsattes. Se K.V.H.A.A.s årsbok 
1956, s. 30. 

76. Se SOU 1954:26, 
Landsantikvarie organisationen; Riksdagens 
skrivelse, nr 216, kungörelse 317, 1955. 

77. Först i juli 1962, då Stockholms län erhöll en 
landsantikvarie, hade landets samtliga län 
tilldelats befattningshavare. 
Riksantikvarieämbetet inrättade år 1955 en 
speciell avdelning för 
landsantikvarieorganisationen, dit K.A. 
Gustawsson knöts som chef. Sverker Janson 
tog samtidigt över Gustawssons tidigare 
chefsbefattning vid fornminnesavdelningen. 
År 1959 omvandlades Gustawssons tjänst en 
överantikvariebefattning, som hade till 
uppdrag att dels övervaka 
landsantikvarieorganisationen och dels 
tillvarata länsmuseernas intressen. (Se 
exempelvis SOU 1965:10, s. 32.) Det är f.ö. 
anmärkningsvärt att man i betänkandet 1965 
fortfarande benämnde länsmuseerna som 
"provinsmuseer". 

78. Se Adolf Schück, "En humanistisk 
vetenskapsakademi och dess anor", Ad 
patriam illustrandam, s. 46-53,65f.; 
"Handlingar rörande fond till främjande av 
humanistisk forskning", K.V.H.A.A:s årsbok 
1928, s. 117-137. 

79. Framställningen om Humanistiska fondens 
tillkomst bygger i huvudsak på Adolf 
Schücks beskrivning i "En humanistisk 
vetenskapsakademi och dess anor", 
s. 46-53, 65f. 

80. Kommittén bestod till en början av 
direktören Oscar Haupt, Curman och 
överantikvarien Axel Lagrelius. Enligt Adolf 
Schück hade Curman en dag uppvaktats av 
Haupt som hade utlovat pengar till 

fornminnenas skydd. "Curman grep den 
utsträckta handen" och insåg att det 
stundande 300-årsjubileet skulle vara ett 
utmärkt tillfälle att lansera en fond. Se A. 
Schück, "En humanistisk vetenskapsakademi 
och dess anor", s. 54. 

81. Se Svensk kulturminnesvård: Ett 300-
årsminne (Stockholm, 1930). Att Fogelqvists 
rubrik i sammanhanget var nydanande, kan 
inses med tanke på att Åke Campbells 
etnologiska beskrivning Kulturlandskapet 
kom först 1936. Den sistnämnda räknas som 
en svensk klassiker vad gäller forskning om 
kulturlandskapet. Campbells skrift var 
förvisso också ett avsevärt mer seriöst försök 
att beskriva kulturlandskapet. Fogelqvists 
uppsats från 1930 speglade mer en ambition, 
som väl i tiden endast hade uppriktigt stöd 
hos Curman och Gustawsson vid 
Akademien. Det är inte heller svårt att spåra 
inflytande från Curman i Fogelqvists 
uppsats. Fogelqvist ägde dock den 
kulturfilosofiska formuleringskonst som 
Curman i viss mån saknade. Det är uppenbart 
att Curman i sina senare p rogramtal 
kopierade, eller modifierade, flera av de 
beskrivningar Fogelqvist här kom att 
formulera. 

82. Stockholmsutställningen 1930 anses som 
den mest inflytelserika och omdiskuterade 
utställningen i sitt slag, i Sverige under 1900-
talet. Den skulle bl.a. visa ny konstindustri, 
konsthantverk och hemslöjd. Initiativtagare 
var Svenska Slöjdföreningen och 
generalkommisarie för utställningen var 
Slöjdföreningens ordförande Gregor 
Pauls son. Utställningen innebar 
funktionalismens genombrott i Sverige vad 
gällde arkitektur och inredningsdesign. En 
central programskrift, acceptera, gavs ut 
1931 av de modernistiska och 
funktionalistiska förespråkarna Gregor 
Pauls son, Uno Åhrén, Gunnar Asplund, 
Wolter Gahn, Eskil Sundahl och Sven 
Markelius. Funktionalismens 
samhällsbetydelse blev stor då den idé- och 
värderingsmässigt framöver kom att 
sammanknippas med sociala 
bostadspolitiken. (Se Per Råberg, 
Funktionalistisk genombrott (Stockholm, 
1972) passim.) Vad som brukar kommenteras 
mindre är utställningens avdelning "Svea 
Rike", där Statens Rasbiologiska institut med 
Herman Lundborg i spetsen, gavs spelrum att 
illustrera bilden av svensk bondeideologi och 
rasistiskt baserad folktypologi. Det moderna 
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hade, som sagt, vid den tiden många 
ansikten... Se Gunnar Broberg, "Statlig 
rasforskning: En historik över Rasbiologiska 
institutet", Ugglan 1995:4, s. 49f. 

83. B. Waldén, "Svenskt museiväsen 190 6— 
1956", s. 6. 

84. Torsten Fogelqvist, "Det svenska 
kulturlandskapet", Svensk kulturminnesvård: 
Ett 300-årsminne (Stockholm, 1930) s. 62. 
För populärt om Bergson och hans teori om 
nuflödet, se exempelvis Lennart Lundmark, 
Tiden är bara ett ord (Stockholm, 1993) 
s. 120f. 

85. T. Fogelqvist, "Det svenska 
kulturlandskapet", s. 66. 

86. Sigurd Curman, "Värna forntidens minnen i 
nutidens landskap", Svenskt turistvä sen: 
Meddelanden från Svenska turistföreningens 
arbetsfält 1930:9-10, s. 210f. 

87. "Riksantikvarieämbetets 300-årsjubileum", 
Fornvännen 1931, s. 159f. 

88. Museet i Karlstad byggde nytt år 1929 , 
liksom Östersund 1930, Halmstad 19 33, 
Luleå 1936, Linköping 1939, Gävle 1940 
och Umeå 1943. Växjö museum byggdes 
dessutom ut år 1935, liksom Skara museums 
interiörer byggdes om under 30-talet. Källa 
B. Berthelson, "Kulturminnesvården, 
provinsmuseerna och landsantikvarierna", 
s. 422, 435. 

89. Man hade, enligt Arcadius, inledningsvis 
förgäves sökt samarbete med Föreningen för 
svensk kulturhistoria och deras organ RIG. 
(K. Arcadius, Museum på svenska, s. 212.) 
Att detta inte lyckades kan dels bero på 
Museimannaföreningens specialisering mot 
en museifacklig förening och dels kanske 
även på en eventuell rädsla att Nordiska 
museets intressen skulle ha dominerat allt för 
mycket om RIG hade blivit den nya 
fackskriften. 

90. G. Ullenius, "Kulturminnesvården och 
lotterimedlen", s. 9f . 

91. Nils Lithberg, "Svenska 
museimannaföreningen", Svenska museer 
1932, s. 4f. Se även Axel L. Romdahls 
hagiografiskt anstrukna retrospektion, "Då 
Svenska museimannaföreningen stiftades", 
Svenska museer 1946:1-2, s. 3-6. 

92. Hembygdsvårdsdagen presenterades i 
Tidskrift för Hembygdsvård 1931, s. 87. 

93. Sigurd Curman, "Centralmuseerna och 
hembygdsvården", Tidskrift för 
hembygdsvård 1930, s. 82. 

94. Ibid., s. 86. Museimännens 
provtjänstgöringar fungerade nog dock i 
praktiken inte helt friktionsfritt. Gösta Berg 
skrev en artikel i andra numret av Svenska 
museer (1933) där han under rubriken 
"Provtjänstgöringen" kritiserade denna som 
den hade utvecklats vid Historiska och 
Nordiska museet. Problemen var många: 
Dels riskerades aspiranterna att utnyttjas som 
gratis arbetskraft, dels hade allt för många 
formellt tillträde till provtjänsten i och med 
det alltför begränsade kompetenskravet på 
endast fil. kand. examen. Dessutom stal 
aspiranterna arbetstid från de ordinarie 
amanuenserna och antikvarierna vid 
centralmuseerna, och slutligen fanns det 
ingen enhetlighet i deras praktik: "den ene 
får lära sig ett, den andre ett annat". 
Lösningen på dilemmat såg Berg i en 
gemensamt anordnad museimannakurs, till 
vilken han också lämnade en färdigt skissad 
plan. (Se Gösta Berg, "Provtjänstgöringen", 
Svenska museer 1933:1, s. 30-33.) Några 
systematiskt återkommande 
museimannakurser för praktikanterna, kom 
dock inte att anordnas under 30-talet. Varken 
ekonomin eller arbetskraften räckte till för 
att standardisera ett sådant företag. 

95. Sverker Janson, "Sigurd Curman 
riksantikvarie", Kulturmiljövård 1991:4, s. 8 

96. S. Curman, "Centralmuseerna och 
hembygdsvården", s. 89. 

97. Karl Trotzig; "Samarbetet mellan 
hembygdsföreningarna", Tidskrift för 
hembygdsvård 1930, s. 91-97. 

98. Curman uttalade sin åsikt om saken i 
"Riksantikvariens årsberättelse" för 
Vitterhetsakademien år 1930. Han inskärpte 
där vikten av att den regionala minnesvården 
organiserades efter "rikets gemensamma 
intresse". Splittringen av kulturminnesvården 
i en mängd provinsiella intressen måste till 
varje pris undvikas; vilket emellertid inte 
innebar att de regionala intressena skulle 
undertryckas: "I vårt, trots allt, ovanligt 
homogena land synes det mig icke böra vara 
någon omöjlighet att både tillgodose de utan 
tvivel befintliga och starka bygdeintressena 
inom deras naturliga områden, därvid 
tillvaratagande värdefulla krafter, som endast 
inom dessa trängre intresseområden stå till 
buds, och likväl bibehålla denna landets 
gemensamma känsla av ansvar för vården av 
det svenska folkets, av rikets 
minnesmärken." Ur ATA, SCA, vol. 55, 
Årsberättelsen inför Akademien den 20 mars 
1930, s. 53. 
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99. Det är talande att Nordiska museets 
Fataburen år 1930 tog på sig rollen att 
beskriva de regionala föreningarnas 
verksamhet under rubriken "Från 
Landskapsmuseer och hembygdsgårdar". 
Denna avdelning hade tidigare haft sin plats i 
Tidskrift för Hembygdsvård under rubriken 
"Meddelanden". År 1936 meddelade 
redaktören för Sfh , den bekante John 
Nihlén, att de museala frågorna numer låg 
utanför Samfundets och tidskriftens 
verksamhet. Se K. Arcadius, Museum på 
svenska, s. 185, samt not 59. 

100. Första dagen ägnades åt museala problem 
kring principer vid registrering, 
katalogisering och konservering av fynd. 
Historiska museets samlingar och 
magasinslokaler demonstrerades därefter. 
Den andra dagen ägnades åt exkursion till 
Värmdö kyrka där restaureringsfrågor och 
besiktningsåtgärder diskuterades. K.A. 
Gustawsson demonstrerade även den dagen 
hur fornlämningskartering gick till och 
problem kring inventeringarna diskuterades. 
Tredje mötesdagen ägnades åt 
utställningsfrågor vad gällde vägledningar 
för besökarna samt mer allmän 
utställningspedagogik. Nordiska museets 
fältundersökningar och museitekniska 
metoder demonstrerades och diskuterades. 
Den sista dagen fortsatte visningarna av 
Nordiska museet och Skansens 
friluftsmuseum. Som avslutning inledde 
Gustaf Hallström en diskussion "rörande 
samarbetet mellan centralinstitutionerna och 
provinsorganisationerna i frågor rörande 
kulturminnesvården". Hans anförande kom 
att gälla principer för hur uppdrag från 
centralämbetet borde skötas i regionerna och 
uppehöll sig i huvudsak till hur 
rapporteringen i sak skulle utformas. Den 
efterföljande diskussionen handlade om 
avlöningsproblematiken för de som utförde 
riksantikvariens uppdrag i landsorten. Ur 
ATA, Ämbetsarkivet 3,1 922-1946, Fil E:l, 
"Protokoll vid intendentsmötet den 17-21 
maj 1930 i Stockholm". 

101. Av ett förklarande brev till Curman från en 
av deltagarna vid intendentsmötet, med. dr . 
Emanuel Bergman, framgår Curmans kritik. 
Bergman försvarar sin och museimännens 
heder genom att försäkra att de inofficiella 
diskussionerna hade förts i tron a tt Curman 
skulle stödja ett stärkt Samfund för 
hembygdsvården. (Ur ATA, SCA, vol. 110, 
brev från Emanuel Bergman, 22 juni 1930.) 
Curmans negativa reaktion bör här sättas i 

samband med turbulensen kring 
Viklaumadonnan och riksdagsmotionerna 
om utredning om riksantikvariens 
förhållande till provinsföreningarna. Det är 
dock uppenbart att Curm an efter detta kom 
att överkänsligt "vädra revolution" vid minsta 
tillfälle. 

102. K. Arcadius, Museum på svensk a, s. 211. 
103. Gösta Berg, "Museimännens pensionsfråga", 

Svenska museer 1932, s. 6-9. 
104. G. Ullenius, "Kulturminnesvården och 

lotterimedlen", Svenska muse er 1932, s. 16. 
105. "Kompetensfordringar och 

normalinstruktion för landsantikvarier", 
Svenska museer 1933:1, s. 3. Kommittén 
bestod av amanuensen i Vitterhetsakademien 
B. Berthelson, samt de regionala 
museiintendenterna G. Ullenius och B. 
Waldén. 

106. RA, Nr 601, KMS protokoll, vol. 1. 
107. K. Arcadius, Museum på svenska, s. 209. 

Det bör påpekas att de lotterimedel som hade 
avsatts till lönefonder, redan i 
Vitterhetsakademiens av Kungl Maj:t 
godkända skrivelse från 5 april 192 7, hade 
tillskrivits ansvar och tillsyn av 
"vederbörande länsstyrelse". Lönefonderna 
kontrollerades därför av länsstyrelserna, 
medan kompetensfordringarna godkändes av 
riksantikvarien. 

108. Det var KMS-ledamoten Erik Festin som 
föreslog tjänstebenämningen. 

109. "Kompetensfordringar och 
normalinstruktion för landsantikvarier", 
Svenska museer 1933:1, s. 3. Det bör noteras 
att benämningarna provinsmuseer och 
länsantikvarier, respektive länsintendenter, 
fortsatte att vara gångbara under flera 
decennier framöver. 

110. Museimannaföreningen ville få till stånd ett 
ökat inflytande angående 
kompetensprövningarna genom att utse en 
representant som skulle medverka i de 
sakkunniggrupper som utredde vaije 
tjänstetillsättning. (Se Svenska museer 
1933:1, s. 4) Detta kom också att tillämpas 
som praxis under senare delen av 30-talet. 

111. Praxisen hade grundats på de 
kompetenskrav för ordinarie 
museiintendenter som FMK: s betänkande 
hade föreslagit. FMK: s mer stränga krav för 
landsantikvarierna blev aldrig aktuella, 
eftersom den fristående 
landsantikvarieorganisationen inte 
förverkligades. Eftersom läns- eller 
landsantikvarierna kom att knytas till de 
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regionala museerna, kom den praktiska 
kompetensen och fallenheten för yrket att 
betonas starkare, än motsvarande teoretiska 
krav. 

112. Svenska museer 1933:1, s. 4. 
113. Ola Wetterberg påpekar dels att det var 

Gustawsson som utförde det momentet i 
Museimannaföreningens utredning och dels 
även att Sfh hade önskat få ett ord med i laget 
beträffande kompetensfrågorna. De 
museimän som även var medlemmar i 
Samfundets ombudsgrupp hade dock motsatt 
sig en sådan kommitté. Se O. Wetterberg, 
Monument och miljö, s. 364. 

114. Museimannaföreningens krav på 
medinflytande förverkligades dock. I KMS 
betänkande om "provinsmuseernas 
organisation" redogjordes det för hur 
kompetensprövningarna hade gått till under 
1930-talet: "I bedömandet av de sökandes 
kompetens hava deltagit samtliga 
föredragande tjänstemän i 
riksantikvarieämbetet, nordiska museets 
styresman och avdelningsföreståndare, 
varjämte en av svenska 
museimannaföreningen för ändamålet 
årligen utsedd representant beretts tillfälle 
deltaga i frågans behandling." 
Riksantikvarien hade därefter skickat ett 
utlåtande till vederbörande musei- eller 
föreningsstyrelse, där de 
kompetensförklarade angetts utan "direkta 
förslagsrum" i avsikt att ge den tillsättande 
styrelsen möjlighet att själva fritt välja vem 
som skulle tilldelas tjänsten. 
Tjänstetillsättningsgruppen var m.a.o. 
demokratiskt organiserad. De regionala 
föreningsstyrelsemas slutgiltiga 
bestämmanderätt underströks dock genom 
det faktum att tjänstetiteln lands- eller 
länsantikvarie fortfarande avgjordes i samråd 
mellan styrelsen och riksantikvarieämbetet. 
Härmed antyddes det att anställande av en 
regional museichef var en affär mellan, i 
första hand, den regionala museistyrelsen 
och det centrala ämbetsverket. Ur ATA, 
SCA, vol. 293, KMS betänkande den 9 okt. 
1937, s. 11,12. 

115. En lönefond på 200000 kr. utgjorde 
egentligen en gammal norm från 1927. Då 
skulle avkastningen från en motsvarande 
fondering ha gett en museiföreståndare en 
årslön på 8 000 kr. Med den sjunkande 
räntefoten under 30-talet, visade sig 
motsvarande årsavkastning dock endast bli 
ca 6 000 kr. Alltså borde lönefonderna 
egentligen ha varit större, för att ha kunnat 

försöija museiföreståndarna på heltid. Idén 
bakom lönefonderna innehöll dock — utöver 
den lönerelaterade frågan — även en 
emancipatorisk dimension. Som man skrev i 
KMS betänkande 1937: "Han 
[museiföreståndaren] blir ej beroende av en 
anslagsbeviljande myndighets ekonomiska 
svårigheter eller eventuella godtycke." Ur 
ATA, SCA, vol. 293, KMS betänkande om 
"Provinsmuseernas organisation och 
ställning till kulturminnesvården", s. 10. 

116. ATA, SCA, vol. 55, "Riksantikvariens 
Redogörelse" vid Vitterhetsakademiens 
150:e högtidssammankomst den 20 mars 
1936, s. 12. 

117. Ibid., s. 14. 
118. RA, Nr 601, vol. 1, KMS protokoll 1 4-18 

juli 1936, §6. 
119. RA, Nr 601, vol. 1, KMS protokoll 1 2-13 

maj 1936, §4. 
120. ATA, SCA, vol. 293, KMS betänkande den 9 

okt. 1937, s. 31. 
121. Ibid., s. 20. 
122.1 betänkandet presenterades, som exempel, 

de tjugotvå områden man avsåg att fortsätta 
betrakta som riksorganisationsdistrikt. I 
sjutton av dessa områden fanns redan 
utsedda provinsmuseer och 
museiföreståndare. Landsantikvarier 
saknades endast i Kronobergs och 
Västernorrlands län samt Dalarna, men de 
sakkunniga framhöll att ekonomin var på 
förbättring även där "varför 
landsantikvariefrågan där inom kort torde 
bliva löst", (ibid., s. 23f). Med tanke på dessa 
löften och framtidsvisioner var det knappast 
förvånande att departementschefen inte 
ansåg det nödvändigt att ta med betänkandets 
punkter i propositionen, annat än 
avdelningen som gällde museimännens 
pensioner. 

123. ATA, SCA, vol. 293, KMS betänkande den 9 
okt. 19 37, s. 26ff. De sakkunniga angav 
endast att man önskade fortsatt tilldelning av 
lotterimedel, men dock inte inom vilken tid 
man avsåg förverkliga de nya normerna för 
lönefonder. Det enda som angavs var att 
"övergångsstadiet" mellan de halvideellt 
avlönade museiföreståndarna och de helt 
lönefonderade, inte borde "utsträckas alltför 
länge". 

124.1 fallet landsantikvarier och musei män är 
den manliga attribueringen befogad. Under 
1940-talet tillsattes två kvinnliga 
landsantikvarier: Greta Arwidsson, 
landsantikvarie för Gotland fr.o.m. 1945 o ch 
Ingegärd Vallin, landsantikvarie för 
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Sjuhäradsbygden fr.o.m. 1947. Vallin var f.ö. 
den enda kvinnan som avancerat från en 
amanuensbefattning till en 
landsantikvarietjänst. Se K. Arcadius, 
Museum på svenska, s. 219. 

125. KMS hade uttryckt önskvärdheten att 
landsantikvarien var knuten, underförstått i 
chefsposition, för det regionala 
"provinsmuseet". Alla landsantikvar ier, med 
undantag av två, var under 1930- och 1940-
talet också museiföreståndare i länets 
huvudmuseum. Se K. Arcadius, Museum på 
svenska, s. 216f. 

126. Som illustration kan Bertil Berthelsons 
fullständiga citat av 
landsantikvarieinstruktionen för Blekinge, 
från den 19 juni 1945, vara lämplig. Se B . 
Berthelson, "Kulturminnesvården, 
provinsmuseerna och landsantikvarierna", 
s. 43 8f. 

127. Mappen om ärendet återfinns iATA, SCA, 
vol. 295. Västsvenska hembygdsnämnden 
utgav sig som en samarbetsorganisation 
mellan minnesvårdsorganisationer i 
Värmland, Dalarna, Bohuslän, Västergötland 
och Halland. Det var m.a.o. en stor del av 
"den yttre minnesvårdsorganisationen" som 
museimännen i konflikten avsåg sig bli 
talesmän för. 

128. Bengt Thordeman, "Ur riksantikvariens 
årsberättelse 1956", K.VH.A.A:s årsbok 
1956, s. 82. 

129. "Landsantikvarieorganisationen ", 
K. V.H.A.A:s årsbok 1956, s. 30ff. 

130. B. Berthelson, "Kulturminnesvården, 
provinsmuseerna och landsantikvarierna", 
s. 406. 

131. Den dåvarande riksantikvarien Bengt 
Thordeman presenterade delegationens 
omdöme i artikeln "Utländsk blick på 
svenska museer". I samma artikel hänvisade 
han stolt till den då avgående chefen för 
Unescos museibyrå, Grace Morley, och 
hennes lovord över de svenska museerna som 
Europas bästa vad gällde modern 
museiinstallation. Thordemans budskap bör 
dock ses som ett försvar för museet som 
forskande institution. Samtidens 
museitjänsteman ansåg han vara alldeles för 
uppknuten till administrativa göromål och 
"praktiska utställningsuppgifter". Ur Bengt 
Thordeman, Från helgedom till museum 
(Stockholm, 1958) s. 13—19. 

Noter till kapitel 9 
1. Donald Broady, Sociologi och epistemologi: 

Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin (Stockholm, 1990) 
s. 270. 

2. Vid mitten av 1960-talet uttalade 
antikvarieutredningens sakkunniga följande 
om vikten av att sprida de 
kulturminne s vårdande värderingarna: "Just 
upplysningsverksamheten måste numera 
tillmätas en alldeles särskild vikt. 
Kulturminnesvården ter sig i själva verket 
som delvis meningslös, om inte 
verksamheten kombineras med spridande av 
kunskap om vad som uträttas inom 
kulturminnesvårdens ram." Ur SOU 
1965:10, s. 78. 

3. Ur Sven-Eric Liedman, / skuggan av 
framtiden: Modernitetens idéhistoria 
(Stockholm, 1997) s. 29. 

4. I SOU 1922:12 påtalade FMK:s sakkunniga 
att minnesvården inte endast utgjorde ett 
intresse för vetenskapen utan även, som det 
uttrycktes, "det allmänna". Detta allmänna 
hade dock hamnat i skymundan, vilket man 
ville råda bot på: "Av de båda moment, vilka 
såsom av det ovan sagda framgår, låta sig 
urskilja sig hos minnesvården, 
pietetsmomentet och det vetenskapliga 
momentet, har det förra sina rötter uti de 
känslor, minnesmärkena förmå väcka och 
vidmakthålla, under det att det senare bottnar 
i vetenskapens krav, att för forskningen må 
göras tillgängligt allt det kunskapsmaterial 
av vetenskaplig betydelse, som 
minnesmärkena innehålla. Dessa båda 
moment äro emellertid icke strängt åtskilda 
utan gripa tvärtom i allmänhet in på 
varandras område, därvid dock det 
vetenskapliga momentet under utvecklingens 
gång kommit att få den mera framträdande 
betydelsen. " Ur a.a., s. 6. 

5. Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar 
Löfgren, Försvenskningen av Sverige 
(Stockholm, 1993) s. 135. 

6. För en populär genomgång av svensk 
historieproduktion och kopplingen mellan 
goter och götar, från 1400- till det tidiga 
1600-talet, se: Mats G. Larsson, 
Sveahövdingens budskap: En forntids gåta 
genom sekler (Stockholm, 2000) s. 13-21. Se 
även Jonas Nordin, Ett fattigt m en fritt folk: 
Nationell och politisk självbild i Sverige från 
sen stormaktstid till slutet av frihetstiden 
(Stockholm/Stehag, 2000) s. 437-454. 
Nordin påvisar att idén om den svenska 
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enhetskulturen med alla kännetecknande 
stereotyper fanns latent omhuldat hos en, 
åtminstone bildad, allmänhet långt innan 
Franska revolutionen och 1800-talets 
manifesta nationalism. Övergången från ett 
undersåte- till ett medborgarbegrepp sker 
dock under 1700-talets senare del. 
(Medborgartanken är, vill jag understryka, en 
förutsättning för romantikens bild av folket 
som en historiskt betingad kategori, med en 
inneboende egenskap att agera för 
nationalkulturens förverkligande.) Noterbart 
är även att Nordin påvisar att det finska 
ansågs skilt från det svenska "både på 
kulturella och på ursprungsmässiga grunder" 
redan under stormaktstiden. Se a.a., s. 439. 

7. Manifesterade idéer om politiskt folkstyre 
och folksuveränitet brukar vedertaget 
kopplas samman med Franska revolutionens 
deviser om frihet, jämlikhet och broderskap. 
(Vilket givetvis inte utesluter en längre 
bakgrundshistoria.) Men det var framförallt 
hos de tyska romantiska filosoferna som 
tankarna på ett homogent folk med ett 
gemensamt språk och kultur inom varje 
nations gränser lanserades som ett 
systematiserat sätt att tolka historien. 

8. Gustav Sundbärg, Det svenska folklynnet, 
elfte upplagan (Stockholm, 1911) s. 5. 

9. Som komplement bör det nämnas att Kjellén 
ingalunda föregrep Sundbärg s åsikter i 
saken. Sundbärg hade grundat sin popularitet 
genom sitt redaktörskap för mastodontverket 
Sveriges land och folk: Historisk-statistisk 
handbok vilket publicerades i avsikt att 
representera Sverige vid världsutställningen i 
Paris år 1900. Den första upplagan trycktes 
därför på franska. En svensk och en engelsk 
översättning följde under de nästkommande 
åren. Verket var en generalmönstring av 
svensk folklivsforskning, geologi och 
statsvetenskap och engagerade i stort sett 
hela Sveriges vetenskapliga och kulturella 
elit som författare och medarbetare. I dess 
kapitel om det "svenska folket" inskärptes 
det bekanta temat att Sveriges folk hade bott 
inom landets nuvarande gränser sedan 
stenåldern, och att det därme d var det äldsta 
europeiska folket — dock undantaget 
danskarna. Se Christer Nordlund, "Att lära 
känna sitt land och sig själv: Aspekter på 
konstitueringen av det svenska 
nationallandskapet", i Naturens nytta: Från 
Linné till det moderna samhället, red. Per 
Eliasson & Ebba Lisberg Jensen (Lund, 
2001). 

10. Rudolf Kjellén, Nationell samling 
(Stockholm, 1906) s. 135. 

11. Kopplingen mellan svensk nationalkaraktär 
och natur var ett centralt tema i tiden och 
återkom hos ett flertal skribenter. Karl-Erik 
Forsslund hade i sin bok om Storgården från 
år 1900 skrivit en "väckelseskrift" för 
hembygdsvården. Efter den traumatiska 
unionsupplösningen 1905 kom budskapet om 
stärkandet av det svenska genom fokus på 
arv och natur, framför allt att föras vidare i 
hembygdsrörelsen. Här kom Forsslunds 
Hembygdsvård (1914) i sina två delar om 
naturskyddet, respektive kulturskyddet, att 
fungera som en programskrift. Den svenska 
naturens särart blev ett stående tema i tidens 
nationella retorik och återfinns därför av 
självklarhet i såväl Kjelléns som Sundbärgs 
skrifter. För fördjupning i temat se t.ex. 
Bosse Sundin, "Ljus och jord! Natur och 
kultur på Storgården" i Frängsmyr red. 
Paradiset och vildmarken (Stockholm, 
1984), samt Sverker Sörlin, Framtidslandet: 
Debatten om Norrland och naturresurserna 
under det industriella genombrottet 
(Stockholm, 1988), främst sidorna 80ff. 

12. Rudolf Kjellén, Nationell samling, s. 169. 
13. Mats Rehnberg, Folk: Kalej do skopiska 

anteckningar kring ett ord, dess innebörd och 
användning under skilda tider, s. 6 3. 

14. Johan Fredrik Nyström, Handbok i Sveriges 
geografi (Stockholm, 1895) s. 275, 305,495. 

15. Hos Götiska förbundets medlemmar kan, i 
sin tur, ett uppenbart idéarv från frihetstidens 
"götiska klimatdiskurs" spåras. Carl 
Frängsmyr skriver att retoriken kring 
folkkynnet och klimatläran från mitten av 
1700-talet ingick i ett nationellt projekt, där 
man med inlån från Montesquieus 
klimatlära, bonderomantik, de isländska 
sagatexterna, samt den sedan länge 
etablerade göticismen, försökte konstruera 
en ny nationell identitet. Se Carl Frängsm yr, 
Klimat och karaktär: Naturen och människan 
i sent svenskt 1700-tal (Stockholm, 2000) 
s. 138, 190. 

16. Om J.F. Nyström se Gunnar Broberg, "När 
svenskarna uppfann Sverige", i Tänka, tycka, 
tro: Svensk historia underifrån, red. Broberg, 
Wikander & Åmark (Stockholm, 1993), 
s. 183. 

17. Dalarna har i svensk folklivsforskning 
kommit att representera sinnebilden för det 
autentiska landskapet, såväl vad gäller natur-
som kulturförhållanden. Gustav Näsströms 
pionjärverk Dalarna som svenskt ideal 
kommenterade framväxten av dalabilden 
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som "det svenskaste av det svenska" och hur 
denna bild fortsatte att fylla nya funktioner. 
Detta trots att Dalarna egentligen är ett av 
Sveriges mest atypiska landskap vad gäller 
allt från natur til kultur och 
handelsförbindelser. Beträffande de 
stockholmska sommargästernas feriebilder 
av Dalarna, citerade Näsström ett tal från 
Calla Curman: "Så som detta härliga 
Dalarna, med sitt kärnfolk, sina stugor, sina 
gamla sedvänjor, ännu finnes bevarat 
häruppe, talar allting där svenska såsom i 
intet annat landskap, och man känner sig 
ingestädes så glad och stolt att vara svensk 
som där." Ur Gustav Näsström, Dalarna som 
svenskt ideal (Stockholm, 1937) s. 80f. 

18. Se Maria Björkroth, Hembygd i samtid och 
framtid 1890—1930, s. 182ff. 

19. Sten De Geer, "Sveriges landsdelar", Ymer 
1918:1, s. 25. 

20. Nelson påpekade att frågan "är aktuell", 
eftersom den hade diskuterats tidigare i ett 
möte med Geologiska Föreningen april 1911. 
Den gången hade ett föredrag av Gunnar 
Andersson om den statistiska indelningen 
"efter geologiska synpunkter" väckt en livlig 
debatt och där: "framkom dels önskemål om 
en möjligast mångsidig, på naturförhållanden 
och historiska moment grundad indelning, 
dels framhölls svårigheten att vinna en 
lämplig begränsning av de synpunkter, efter 
vilken en indelning skulle ske." Nelson 
menade att De Geer inte hade föreslagit 
indelningar som, utifrån de efterlysta 
premisserna, var "naturliga". Även om hans 
egna indelningar förvisso inte heller var 
naturliga, utan avhängiga de 
kulturgeografiska motiven, menade Nelson 
uppenbarligen att det var de gamla och 
vedertagna landskapsindelningarna som var 
de naturliga: "Endast genom ett skarpt 
fasthållande av de naturliga områdena 
komma vi vid studiet av människans geografi 
se det specifika i människans reaktion mot 
och inflytande på naturlandskapet." Ur Helge 
Nelson "Sveriges kulturgeografiska 
provinser: Ett bidrag till diskussionen om 
Sveriges landsdelar", Ymer 1918:4, 
s. 341 och 343. 

21. SOU 1922:12, s. 138-140. 
22. Ibid., s. 140. 
23. Helge Nelson avslutade sin artikel i hoppfull 

framtidsvision om att geograferna skulle lösa 
problemen med de naturliga 
regionindelningarna: "En dag nå vi så fram 
till geografiska indelningar, som kunna anses 
någorlunda adekvata och passa geografernas 

syfte att ge en levande föreställning om vårt 
lands natur- och kulturområden." Ur Helge 
Nelson "Sveriges kulturgeografiska 
provinser", s. 353f. 

24. Mats Widgren, "Landskapet som skapare av 
regioner: Om hur natur och kultur formar 
regioner", Den regionala särarten, red. 
Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindqvist 
(Lund, 1994) s. 60. 

25. Om upplevelsen av autentiska kulturområden 
och dess sammanhang med regionens natur, 
uttalade sig Åke Campbell i sin avhandling: 
"Från klimat, jordart och växtsamhälle går 
över åker, odling och bygd en serie av 
kausalsammanhang fram till folkliv och 
folktradition. Fastän vi ännu blott ana detta 
sammanhang, förvånas vi likväl ej, då vi 
finna, hur språkforskaren prickat in sina 
gränsområden utefter linjer, som dragits av 
geologen eller geografen." Ur Åke 
Campbell, Skånska bygder under förra 
hälften av 1700-talet (Uppsala, 1928) s. 2. 

26. Se t.ex. Anders Häggström, Levda rum och 
beskrivna platser: Former för 
landskaps identitet (Stockholm, 2000) s. 31f. 

27. Mats Widgren, "Landskapet som skapare av 
regioner", s. 62. 

28. Om Lewis Binford och "den nya arkeologin", 
se Bruce G. Trigger, Arkeologins idéhistoria 
(Stockholm, 1993) s. 351ff. 

29. Kustbon är kulturföreningen Svenska 
odlingens vänners organ. (Grundat på Nuckö 
år 1909.) 

30. ATA, SCA, vol. 3, Elmar Nyman, "Sigurd 
Curman och Svensk-Estland", Kustbon 
1966:1. Även Curman intygade att han 
upptäckte estlandssvenskarnas existens och 
kultur år 1929. Det är dock troligt att han i 
själva verket var bekant med detta långt 
innan. Gideon Daneils utförliga artikel 
"Svenskarna i Estland" hade exempelvis 
publicerats i RIG redan årgången 1922. Det 
birgittinerkloster som Curman såg och 
imponerades av, var dock nytt för honom, 
vilket föranledde engagemang. 

31. Curman höll föredrag om "Vi och våra 
grannar i öster" inför Svenska 
Rotaryklubbens konferens i Linköping den 
22 maj 1936. Här framställdes syftet bakom 
kursen. Den hade inriktats mot "särskilt 
dugliga studenter" vilka förmodades få en 
framskjuten ställning i det baltiska 
kulturlivet — och därmed effektivt propagera 
för det svenska. Struket ur manuset står 
raden: "[...] realisera tanken på bildandet av 
den stora nordiska folkfamiljen." Ur ATA, 
SCA, vol. 57. 
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32. ATA, SCA, vol. 1, Sten Karling, "Sigurd 
Curman och Estland", 1956, utan proveniens. 

33. Karl Asplund, Sigurd Curman: En 
minnesteckning (Stockholm, 1966) s. 22f. 

34. Karl Asplund fortsätter i sin minnesteckning 
beskrivningen av insatserna för 
estlandssvenskarna: "Det nya Historiska 
museet blev, icke helt med statsmakternas 
gillande, ett andligt centrum för hjälpen till 
flyktingarna med Curman, Nerman och 
Schiick som av helig nit upptända ledare. Det 
berättas att då Estlands minister vid ett 
tillfälle förbjudits av svenska regeringen att 
tala, störtade Curman upp och höll ett 
anförande med den patetiska ingressen: Jag 
är svensk medborgare och jag talar fritt." Ur 
a.a., s. 22. 

35. ATA, SCA, vol. 57, artikel ur Kustbon 
1954:2. Det är högst troligt att Curman här 
specifikt talade om de 900 svenskbybor som 
den 1 augusti 1929 immigrerade till Sverige 
från Estland. Uppgifter om detta i 
tidningsnotis ur SCA, vol. 394. 

36. Källa Nationalencyklopedin. Den skenbara 
ökningen av estlandssvenskar förklaras här 
bero på att befolkningsräkningen år 1934 
endast hade klassificerat estlandssvenskar 
som även talade svenska, senare räckte det 
med att ha de "korrekta" släktbanden för att 
klassas som estlandssvensk. 

37. Enligt Gudmund Silfverstolpe, "Språkfrågan 
i Finland", Svenska Dagblade t 1/3 1934; 
artikeln även på ATA, SCA, vol. 391. 

38. Föredragen finns på ATA, SCA., vol. 57. 
Föredraget "Vi och våra grannar i öster", 
publicerades i Svensk Tidskrift 1939. 

39. Oscar Montelius, "När kommo svenskarna 
till Finland?", Finsk Tidskrift (Helsingfors, 
1898) s. 105. 

40. Föreställningen om en specifik finsk-ugrisk 
ras och kultur hävdades normalt inte i 
nedvärderande sammanhang. Den nationella 
rörelse som växte i Finland från mitten av 
1800-talet stödde i själva verket sin 
självständighetstanke på de 
kulturantropologiska forskningsrönen. 
Finlands mest namnkunnige arkeolog vid 
den tiden, J.R. Aspelin, utförde betydande 
forskning om det finsk-ugriska 
kulturområdet och lade även grunden för 
museala samlingar av nationalkaraktär. 

41. Om Kossinna och den germanska 
urhemsteorin, se Björn Andersson, Runor, 
magi, ideologi: En idéhistorisk studie 
(Umeå, 1997) s. 299. 

42. Oscar Montelius, "Germanernas hem", 
Nordisk Tidskrift 1917, s. 405. Notera även 
Montelius utlägg på s. 413, där det förklaras 
att svenska vikingar i österled reste via den 
gamla svenska bosättningen i Finland för att 
grunda det ryska riket. Någon avgörande 
kulturblandning hade således inte skett under 
årtusendena sedan stenålderns kolonisering. 
Det var vidare svenska germaner som sedan 
blev "russer". 

43. Montelius fick tidigt stöd av svenska 
kulturhistoriker i denna sak. K. B. Wiklund 
skrev år 1901 en artikel med samma rubrik 
som Montelius ursprungliga, där han 
tillstyrkte Montelius tes. Wiklund återkom 
med artikeln "Ett par ord i frågan om 
Finlandssvenskarnas härkomst" i Namn och 
Bygd 1920. Orsaken till detta var då ett 
föredrag som prof. T. E. Karstens hade hållit 
i Helsingfors samma år. Finlandssvenskarna 
hade i det sammanhanget framställts som 
"den fjärde nordgermanska nationaliteten". 
Det germanska stenåldersfolket hade inte 
kommit från den svenska halvön utan 
söderifrån, hade Karstens menat. Hans nya 
rön hade främst grundats på 
språkvetenskapliga studier, men även 
arkeologiska argument framfördes som 
bevis. Föredraget vållade debatt i tidningarna 
och flera genmälen skrevs: Prof. O. F. 
Hultman svarade i Finsk Tidskrift 1920 med 
artikeln "Härstamma Finlands svenskar från 
Sverige?". Karstens språkvetenskapliga 
bevisföring kritiserades liksom även de 
arkeologiskt grundade beläggen. Hultman 
försökte i stället att modifiera Montelius 
ståndpunkter genom att, på basis av 
arkeologiska fynd, hävda att den 
indogermanska invandringen till 
Skandinavien skedde samtidigt. Det svenska 
och finska folket hade m.a.o. lika gamla, och 
samma, förfäder. Arkeologen Gunnar 
Ekholm bidrog året därpå till debatten med 
en uppsats under den bekanta rubriken "När 
kommo svenskarne till Finland?", i 
Fornvännen 1921. Ekholms slutsatser 
grundades i huvudsak på studier av de s.k. 
båtyxorna från stenåldern. Han menade i sin 
tolkning att Montelius rön förmodligen var 
riktiga och åtminstone inte vederlagda av den 
finska bevisföringen: Båtyxekulturen i 
Finland var nämligen en lokalyttring av den 
ursprungliga svenska. 

Debatten tystnade därefter ett 
decennium, bara för att blossa upp igen 1932 
efter ett föredrag av arkeologen A.M. 
Tallgren. (I Fornvännen 1932.) Debatten 
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fördes nu med argument från såväl 
arkeologisk som filologisk forskning, och 
K.B. Wiklund svarade året därpå med 
artikeln "Den svenska befolkningens ålder i 
Finland" (Fornvännen 1933.) Tallgren skrev i 
sitt genmäle på detta samma år, att han fann 
det uteslutet att en svensk bosättning hade 
levt kvar i Finland från folkvandringstid till 
nutid. Han avslutar dock med att påpeka att 
temat enbart var av professionellt intresse: 
"Jag hatar all nationalism, och frågan är 
uteslutande vetenskaplig." Ur Fornvännen 
1933, s. 1 86. 

44. En mycket talande bild av det ambivalenta 
förhållandet till Finland, framgår i Evert 
Baudous bok om Gustaf Hallström, där 
Hallström skriver till sin son i syfte att hindra 
honom att delta i andra vågen av 
finlandshjälp. Vid den första vågen 1941 
hade Finlands sak gällt Nordens frihet, vid 
den andra — fortsättningskriget — kom 
rädslan för den finska chauvinismen och den 
gamla kulturstriden att dominera 
riskanalysen. Se a.a., s. 262. 

45. Idéerna om den nordiska frihetskänslan och 
den frie odalmannen, hade tydliga 
kopplingar bakåt till göticismen samt, inte 
minst, den bild som framgick i Montesquieus 
Om lagarnas anda (1748). I Sverige hade 
bl.a. Olof von Dalin och Johan Fischerström 
fört dessa tankar vidare; naturligtvis som en 
moralisk riktningsgivare i frihetstidens 
politiska klimat. (Se C. Frängsmyr, Klimat 
och karaktär, s. 36f.) Det var inte bara 
minnesvårdare som senare kom att anspela 
på det nordiska frihetsarvet, temat nyttjades 
också flitigt i politisk debatt in på 1900-talet. 
Den berömde nationalekonomen Gustav 
Cassel skrev som exempel en artikel efter 
krigsutbrottet 1940, om "Den svenska 
frihetens förfall" att vi som folk är: "i färd 
med att förlora ett av våra förnämsta 
nationella värden, frihetskänslan. Under 
århundraden ha vi sökt oss fram till sådana 
former för vårt samhällsliv, som efter 
tidsomständigheterna skulle motsvarat vår 
uppfattning om människovärdet och våra däri 
grundade krav på frihet och oberoende." (Ur 
Svenska Dagbladet 31/3 1940, även påATA, 
SCA, vol. 300.) Cassels retoriska grepp i 
artikeln gick ut på att regeringens snabbt 
framdrivna s.k. fullmaktslagar hade satt vår 
specifika nationella frihet under hot om 
undergång. 

46. I Sven Nilssons mest kända verk, 
Skandinaviska Nordens Ur-invånare (vars 
första del utkom i häften mellan 1838-1843), 
hävdade han att en "kimbrisk koloni" hade 
flyttat in Norden under forntiden. Den andra 
delen av verket utkom 1866 och vid det laget 
hade han svängt över till att mena att 
koloniseringen hade varit "phoeniciskt-
Irisk". Dessa hade fört in bronssmidet i 
landet samt kanske även en Baalskult, vilket 
Nilsson genom kombinationen av forskning 
om sägner och sagatexter, folklivsstudier, 
samt kranie- och fornsaksstudier, belade med 
hjälp av sin "komparativa metod". 
Kranieforskningen låg f.ö. i tiden och här 
hämtade Nilsson stöd i den s.k. frenologi 
som Anders Retzius utvecklat genom att 
upprätta mätvärdet "kranieindex" som 
vetenskaplig term. Oscar Montelius erkände 
år 1874 Nilsson som den förste som praktiskt 
tillämpat den komparativa metoden i 
fomforskningen och därmed "upphöjt 
fornsakernas studium till vetenskap". Nilsons 
verk om de skandinaviska urinnevånarna 
översattes och utgavs i England år 1868 av 
Sir John Lubbock, en av tidens mest kända 
arkeologer. Genom denna spridning kom 
Nilssons etnografiska rön även att få ett 
internationellt inflytande. Se Berta 
Stjernquist, "Sven Nilsson som banbrytare i 
svensk arkeologi", Sven Nilsson: En lärd i 
1800-talets Lund, red. Gerhard Regnell 
(Lund, 1983) s. 1 57-213. 

47. Sven Nilssons förord till den svenska 
översättningen av Lubbocks Menniskans 
urtillstånd kommenterar och instämmer i 
Lubbocks negativa framställning om 
vildarna: "Vilden lefver i allmänhet ett högst 
olycksaligt lif, alltid i brist på ädlare 
njutningar, ofta utsatt för hungerns 
härjningar, och, med en naken kropp, 
derjemte blottställd för köld, hagel och regn. 
I synnerhet är qvinnans lott hos de flesta 
stammarna beklagansvärd; hon behandlas 
antingen som slaf, eller ännu sämre, som 
osjäligt djur. Häraf kunna vi inse, att 
underkännande af qvinnans värde, der sådant 
ännu finnes, är en qvarlefva af vildens råhet." 
(Ur Sven Nilssons förord till John Lubbock 
Menniskans urtillstånd (1865), sv. övers. 
(Stockholm, 1869), s. VII.) Det bör noteras 
att Nilssons beskrivning här dock kunde ses 
som stilgrepp att tillskriva 
kvinnorättsmotståndare som levande 
atavismer från vildestadiet. Samma argument 
återkom hos Oscar Montelius när han i 
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artikeln "Huru länge hava kvinnan betraktats 
såsom mannens egendom?", i Nordisk 
Tidskrift 1898, pläderar för kvinnans jämlika 
rätt i det moderna samhället. 

48. Se Hans Hildebrand, De förhistoriska folken 
i Europa: En handbok i jämförande 
fornkunskap (Stockholm, 1880) s. 57. 

49. Nils Gustav Bruzelius avhandling 
Beskrifning öfver SvenskaFornlemningar 
jemte en kort framställning af den äldre 
Jernåldren i norra och mellersta Europa 
(Lund, 1860), är märkvärdigt förbisedd i de 
arkeologihistoriska framställningar som helst 
vill se Hans Hildebrands Svenska folket 
under hednatiden som landets första 
arkeologiska avhandling. Att Bruzelius 
dessutom var Sveriges förste docent i 
arkeologi mellan åren 1855 och 1860 visar 
än tydligare att det är "vinnarnas" 
vetenskapshistoria som traderas. I Bruzelius 
avhandling var just, som titeln avslöjar, 
beskrivandet av fornföremålen det centrala. 
De kulturhistoriska tolkningarna var — av 
källkritiska skäl — ytterst återhållna, men de 
tolkningar som gjordes grundades på det 
arkeologiska fyndmaterialet. Hans tillgång 
till fyndmaterial var emellertid begränsat och 
dessutom insåg Bruzelius faran med att 
generalisera slutsatser från ett material där 
naturliga variationer mycket väl kunde antas 
förekomma. Beträffande tolkningar utifrån 
två stenålderskranier skrev han därmed: "På 
grund av dessa tvenne fynd torde det ej vara 
så afgjordt, att endast en folkstam under 
Stenåldren varit bosatt i Norden, såvida man 
ej helldre vill antaga, att cranierna i forntiden 
liksom nu variera i form och storlek. Det är 
dock bäst, att lemna afgörandet af denna 
fråga åt framtiden, samt till en början endast 
samla en mängd fynd från olika trakter af 
Norden och något litet dröja med 
uppgörandet af racebestämmelser." (Ur a.a., 
s. 15f.) Bruzelius beskrivande avhandling bör 
m.a.o. betraktas som en länk mellan Sjöborgs 
materialbe skrivande Samlingar för nordens 
fornälskare (1822) och den systematiserade 
fornforskning som Hildebrand och 
Montelius utvecklade från 1870-talet. Hans 
Hildebrands kulturhistoriska etnografi 
representerar egentligen en annan och egen 
linje inom den framväxande arkeologin, 
vilken skulle aktualiseras först efter 
sekelskiftet 1900. Då H. Hildebrand blev 
riksantikvarie 1879 hade han föga tid över att 
utveckla sin forskning, vilket gav O. 
Montelius ett övertag på det fältet och 
därmed, delvis, förklarar att den typologiska 

arkeologin inte kom att vara "etnografisk". 
Om H. Hildebrands avhandling, se Stig 
Welinder, Strindberg som arkeologikritiker 
(Stockholm, 1994) s. 178f. Om det traderade 
omdömet, se Tore Frängsmyr, Svensk 
idéhistoria II, s. 175. 

50. Hans Hildebrand, Svenska folket under 
hednatiden: Ethnografisk afhandling 
(Stockholm, 1866), s. 67. 

51. Notera Hildebrands ordval att tala om 
forntida folk och kulturer som "stammar" 
etc. Denna "zoologisering" av den forntida 
människan förekom allmänt under hela slutet 
av 1800-talet och en god bit in på det nya 
seklet. Det, säkerligen omedvetna, bruket av 
markerande begrepp från biologin och 
zoologin, följde naturligt av uppfattningen 
om det kulturella framsteget som en naturlag. 
Den allmänt spridda uppfattningen var att 
forntidens folk hade befunnit sig på en lägre 
utvecklingsnivå; nära eller liktydig med 
barnens mentala nivå. I etnografiskt 
komparativ anda kunde naturligtvis detta 
även tillskrivas de samtida naturfolken. 

52. H. Hildebrand, Svenska folket under 
hednatiden, s. 47. 

53. Carl- Axel Moberg, "Va r 
stenåldersmänniskorna i Sverige verkligen 
våra förfader?", Nordisk Tidskrift för 
vetenskap, konst och industri 1948, s. 289f. 
Det kan tilläggas att Hans Hildebrand i andra 
upplagan av Svenska folket under hednatiden 
(1872) utvecklade sina teorier angående 
arkeologisk etnografi och frågan om 
forntidens inhemska "folk". Hildebrand höll 
fortfarande fast vid att "främmande" 
folkslag, eller kulturer, hade befolkat Norden 
under sten- och bronsåldrarna; först under 
järnåldern hade de germanska folken, svear 
och götar, invandrat till det svenska 
landområdet. Uppfattningen grundades nu 
även på typologiska föremålsstudier där 
formmässiga kontinuitetsbrott tolkades som 
kulturinvandring och eventuell 
befolkningsväxling. Oscar Montelius var 
emellertid redan då av en annan uppfattning. 

54. Carl-Axel Moberg menar i sin artikel från 
1948 att den kritiskt relativistiska hållningen 
från dansk sida var sämre representerad i 
Sverige, inte minst beroende på Montelius 
auktoritet i frågan. Ett u ndantag såg Moberg 
dock i historikern Sture Bolin och dennes 
relativistiska hållning i Skånelands historia 
från 1930. (Se idem., 'Var 
stenåldersmänniskorna i Sverige verkligen 
våra förfäder?", s. 290.) Bland de 
kulturhistoriska översiktsverken bör även 
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Svenska folket genom tiderna, red. Ewert 
Wrangel (1938), framhållas som ett exempel 
på en avsevärt mer nyanserad och 
värderingsfri historieskrivning i temat. 
Beträffande förhållandena under sten- och 
bronsålder omnämns befolkningen här som 
en "nordeuropeisk kulturkrets". Dessa senare 
verk presenterades dock långt efter 1910-
och 20-talen, då den nationalchauvinistiska 
hållningen hade sina glansdagar i 
forskningen. 

55. Jag är medveten om att begreppet 
normalvetenskap i analogi med Thomas 
Kuhns paradigmteori, svårligen låter sig 
tillämpas på humanistiska vetenskaper. Men 
min hänvisning är här allmän och syftar till 
underförstådda försanthållanden inom en 
vetenskaplig gemenskap, vilka inte 
ifrågasattes. Om problemen med 
paradigmbegreppet och tillämpandet av 
Kuhn i humaniora, se Rolf Lindborg, Från 
andra sidan gatan: Artiklar och polemik på 
vers och prosa (Göteborg/Stockholm, 1985) 
s. 111. 

56. Salin refereras i "Mötena i Kristianstad 17— 
19 aug. 1916", Fataburen 1916, s. 260. 

57. Salins verk Die alt germanische 
Thierornamentik från 1904 blev med sitt 
konstvetenskapliga angreppssätt och sin 
kulturhistoriska grundsyn, uppenbarligen 
skolbildande för flera decennier av följande 
arkeologer. Studien saknade, enligt Evert 
Baudou, till och med internationell 
motsvarighet. Se E. Baudou, Gustaf 
Hallström, s. 128; Oscar Almgren, 
"Bernhard Salin: Fornforskaren med 
konstnärshågen", Fornvännen 1933, s. 7ff. 

58. Oscar Montelius, "Germanernas hem", 
Nordisk tidskrift 1917, s. 412. Montelius 
lanserar i denna artikel hans rön att 
"germanemas land" under tredje årtusendet 
före Kr. inte var förlagt till det samtida 
centraltyska kontinentalområdet, utan till den 
skandinaviska halvön, Danmark och 
nordvästra delar av Tyskland. Varför han 
menar att inga slaver kunde kolonisera de 
förment tomma trakterna i "Sverige" är 
oklart. Förmodligen var tanken på 
folkvandringarnas rörelser i nord/sydlig 
riktning så grundmurad, att en motsvarande 
öst/västlig var otänkbar — bortsett då 
svenska germaner som uppenbarligen ägde 
förmåga att även kolonisera österut. Detta 
bekräftas inte minst av synen på de "finska 
stammarna" som i konsekvens av Montelius 
analys framstår som fullkomligt passiva 
inom det givna geografiska området. 

59. Oscar Montelius, "De ariska folkens hem", 
Nordisk Tidskrift 1921, s. 408. Med det 
utökade tidsperspektivet tillför Montelius en 
ny ras- eller folkkategori som föregångare till 
germanerna — Cro-Magnon rasen. Om 
denna får vi veta att det var en "fin, ganska 
högt stående, långskallig ras". Dessa hade 
alltså invandrat i det folktomma landet i takt 
med isens tillbakadragande. Det nordiska 
Cro-Magnon folket hade sedan, genom en 
naturlig "differentiering" och inte genom 
någon ytterligare invandring, utvecklats till 
germaner vilka befolkade Skandinavien och 
norra delen av nuvarande Tyskland. Den 
germanska rasen bevarades dock mest intakt 
i Skandinavien (den berördes alltså inte av 
den finsk-ugriska rasen österut). 

60. Evert Baudou kommenterar i sin bok om 
arkeologen Gustaf Hallström kopplingarna 
mellan de världspolitiska händelserna och 
den arkeologiska forskningens samtida 
infasning mot en tydligare nationalistiskt 
idealiserad historiebeskrivning. Det var, 
enligt Baudou, i huvudsak 
Uppsalaarkeologerna med Sune Lindqvist i 
spetsen som återupptog den, i antikvarisk 
forskning sedan 1600-talet, va nliga metoden 
att koppla samman de äldsta historiska 
källorna och sagalitteraturen med de 
arkeologiska resultaten. Samtidigt växte 
inom den historiska forskningen den 
weibullianskt-kritiska skolan sig allt 
starkare. Härvid uppstod det 
disciplinhistoriskt intressanta fenomenet att 
den arkeologiska och den historiska 
forskningen gick separata vägar under 20-
och 30-talet: "Nerman, Lindqvist, Almgren 
och Montelius tycks helt ha ignorerat 
Weibulls kritiska forskning och inte förstått 
dess genomslagskraft." Förklaringen till att 
arkeologin tog en nationell och idealistiska 
inriktning, tillskriver Baudou dels en allmänt 
samhällstendens: "Rasistiska värderingar 
omfattades allmänt i Sverige i böljan av 
seklet." Dels hade också världshändelserna 
en viktig betydelse: "Det är sannolikt att 
världskrigets spänningar förstärkte dragen av 
nationalism i arkeologin i Sverige. 
Hävdandet av Sveariket och konungalängden 
och de namngivna kungshögarna var en 
angelägenhet som man med en senare 
terminologi kan säga stärkte landets 
psykologiska försvar, antingen man nu avsåg 
det eller inte." Ur E. Baudou, Gustaf 
Hallström, citaten från respektive s. 166, 
162, 167. 
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61. I Montelius "Germanernas hem", från 1917, 
är inte bara de göticistiska utan även 
rudbeckianska anspelningarna framträdande. 
Han uppehåller sig till stor del kring sina 
folkvandringsteorier om germanerna och 
summerar sedan konsekvensen från detta: 
"När man ser närmare på den 
utvandringshistoria, som jag nu endast antytt, 
kan man förstå Jordanes, då han kallade 
Skandinavien 'officina gentium', den 
verkstad där folken fabricerats." Ur a.a., 
s. 413. 

62. Det räcker väl här bara att hänvisa till hela 
den genre av sverigelitteratur som florerade 
under 00- och 10-talet. Montelius 
rasbiologiska anspelningar tycks dock vara 
en företeelse som tillhör det sena 10-talet i 
mer specifik mening. När Kjellén och 
Sundbärg tidigare uttalat sig om folklynnet i 
dess historiska skepnad, tillskrevs den 
danande faktorn landets geografiskt och 
klimatologiskt betingade läge. Mot slutet av 
tiotalet hade den rasbiologiska debatten tagit 
fart, med Herman Lundborg i spetsen. När 
Isidor Flodström år 1918 publicerade 
samlingsverket Sveriges folk: En 
utbildnings-, odlings- och samhällshistorisk 
skildring var därmed fokus förskjutet från det 
klimatologiska till det rasbiologiska som den 
kritiska faktorn bakom svenska folkets 
konstitution. Att frågan var brännande i tiden 
framstår av arkeologiprofessorn Oscar 
Almgrens kapitel om "Sveriges bebyggande: 
Forntidens vittnesbörd", i nämnda verk av 
Flodström. En stor del av utrymmet avsätte r 
Almgren källkritiskt till att redogöra för de 
vetenskapligt osäkra tolkningarna och 
meningsskiljaktigheten kring 
urbefolkningens stam- eller rastillhörighet. 
Han förhåller sig här neutral, men i sista 
stycket levereras ändå en avslutande sentens 
som förvisso inte är rasistisk, men heller 
knappast värderingsfri: "Inom egna gränser 
ha vi svenskar ett mera förpliktande arv att 
vårda än många andra folk. Det är ej många 
bland Europas nationer som, liksom vi, 
kunna säga: detta vårt land är först uppodlat 
av våra egna förfäder för årtusenden tillbaka, 
och deras avkomlingar hava sedan släktled 
efter släktled, år efter år plöjt, sått och 
skördat dessa samma fält allt intill våra dagar 
utan nämnvärd inblandning av andra folk. 
Kanske ännu mer ägnat att fylla oss med 
eftertanke och ansvarskänsla är det märkliga 
faktum, att Sverige såsom rike är äldst bland 
Europas nu bestående stater. Ty ingen av dem 

kan se tillbaka på en så lång, oavbruten 
utveckling som vårt Svea rike, omtalat redan 
av Tacitus för mer än 1800 år sedan." Ur a.a. 
(Stockholm, 1918), s. 41. 

63. ATA, SCA., vol. 1, Sigurd Curman, 
självbiografiskt porträtt under rubriken 
"Svenskar i täten" i Aftontidningen 6/9 1943. 
I andra stycket har Curman ordagrant återgett 
det han skrev i artikeln " Hur vår historia 
räddas", Fornvännen 1938. Återanvändandet 
av fraser var mycket vanligt hos Curman och 
speglar hans tidsbrist att hinna formulera nya 
slagkraftiga fraser inför alla de tal och 
artiklar han utsågs att författa. Att han inte — 
ibland efter 30 år — ändrade fraserna sedan 
de väl formulerats, tyder emellertid även på 
att han en gång för alla hade gjort dem till 
sina och därför stod fast vid dem. 

64. En något mer nyanserad syn på de svenska 
urinnevånarnas ursprung gavs av 
museidirektören för Historiska museet, 
arkeologen Birger Nerman och dennes 
populära framställning i det tvådelade 
bokverket Sveriges rikes uppkomst 
(Stockholm, 1941). Baksidestexten 
förklarade att: "Detta arbete ger en länge 
saknad populär översikt över ett av vår 
nationella forsknings centralaste problem: 
Sveriges rikes uppkomst". Det hävdades 
vidare att de gamla litterära källorna om 
Sveriges forntid innehöll "betydligt mer av 
sanning än man tidigare vågat förmena". 
Påståendet försäkrades äga stöd i de senare 
årtiondenas forskning och rörde tiden från 
vikingatiden. När det gällde de urtida 
"svenskarna" tvingades man emellertid 
uteslutande förlita sig på fornlämningarna. 
Nerman framhöll att urbefolkningen 
visserligen inte kunde spåras tillbaka till 
iskanten, men väl till slutet av stenåldern: 
"Vid stenålderns slut var det nuvarande 
Sverige i stort sett taget i besittning av 
människan. Sedan dess ha inga större 
invandringar ägt rum i vårt land, och vi 
kunna därför säga, att vå ra dagars svenskar 
som helhet taget äro ättlingar av det folk, 
som bodde här vid stenålderns slut." Nerman 
fortsatte härefter, enligt då etablerad 
tradition, med att ange detta folks rasmässiga 
signum: "Ull övervägande del var denna 
befolkning liksom de nuvarande svenskarnas 
huvudmassa av den s.k. nordiska rasen. 
Denna kännetecknas av högväxthet, ljust hår 
och ljus hy, blå eller grå ögon, långsträckt 
ansikte och långskallighet..." (s. 10). 
Nerman skyndar sig emellertid därefter att 
klarlägga att beteckningar som Germaner 
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och Arier dock var kategorier som grundades 
från språkforskningen och alltså inte 
representerade biologiska raser. Vilken 
språkstam urinnevånarna omfattade kunde 
man därför inte säga något säkert om, men de 
tillhörde alltså — med grund i fysionoma 
bestämningar — en nordisk ras. Förmodligen 
ville Nerman, med hänvisandet till "nordisk 
ras", associera till vetenskaplig 
värderingsfrihet i en samtida kontext då såväl 
"Arier" som "German" hade kommit att 
förknippas med fascism och nazipropaganda. 
(Det bör dock tilläggas att Nermans 
stereotypa karakterisering av den nordiska 
rasens fysiska beskaffenheter, grundades på 
en tradering och statistisk forskning som 
sedan länge var utsorterad som obsolet 
vetenskap.) För en redogörelse i temat se 
Olof Ljungström, "Rasforskningens och 
rasismens historia är inte alltid densamma", 
Lychnos 1999. 

65. Curman hävdade egentligen liknande värden 
som dagens litteratur om "heritage" har gett 
sig i kast att analysera. Att jag inte här har 
använt mig av dessa analyser har en tvåfaldig 
bakgrund: Dels är det engelska begreppet 
heritage omöjligt för ett svenskt språkbruk, 
det är exempelvis inte liktydigt med 
"kulturarv". Dels menar jag som sagt endast 
att Curmans ideologiska uppfattning om 
kulturarvet påminner om dagens pragmatiska 
bruk av "heritage", vilket innefattar allt från 
Disneyland till York-vikingacenter. Curman 
skulle förmodligen ha sett med ett visst 
gillande på det sistnämnda, men värjt sig å 
det bestämdaste mot det första. 

66. Det försvars sammanhang i vilken artikeln 
publicerades är i detta fall självskrivet. 
Sigurd Curmans engagemang för de nordiska 
frihetsrörelserna är väl dokumenterade. Han 
blev ordförande i den år 1940 bildade 
föreningen Nordens Frihet och var, som Karl 
Asplund påpekade i sin minnesteckning, 
jämte män som Torgny Segerstedt, Ture 
Nerman och Prins Wilhelm, den som "under 
krigsåren spridde en fosterländsk anda och 
frihetskänsla som var av stor betydelse för en 
andlig beredskap". (K. Asplund, Sigurd 
Curman, s. 23.) Flera krigsrelaterade 
utställningar hölls även i landets museer 
under krigsåren. På Statens historiska 
museum hölls som bekant, år 1940, 
utställningen med samma namn som 
tidskriften, "Folk och försvar". 

67. Sigurd Curman, "Kulturarvet", Fo lk och 
Försvar 1944:3, s. 8; artikeln även påATA, 
SCA, vol. 44. 

68. Ibid., s. 8f. 
69. Den kanske främste exponenten för detta 

antikvariskt-arkitektoniska ideal var 
Curmans mentor och kollega: I.G. Clason. Se 
Ragnar Josephsons presentation av denne i 
Svenskt biografiskt lexikon. 

70. Kopplingarna mellan folklynnet och det 
nordiska klimatet går i fornforskningens 
egen historia att spåra betydligt längre bak i 
tiden än till Montesquieus dagar . De första 
tydliga resonemangen vilka baseras på 
tematiken, finns redan i bröderna Magnus 
historiekrönikor. Särskilt är det då i Olaus 
Magnus Historia om de nordiska folken 
utgiven 1555, som perspektivet nyttjas flitigt. 
Förstadier till den tillämpade klimatläran kan 
också återfinnas i Olaus Rudbecks berömda 
Atlantica (utgiven i tre delar 1679-1702), där 
det nordiska klimatet nyttjades som 
argument för att visa på den götiska 
urbefolkningens — enligt samtidens 
normsystem oförvitligt goda — egenskaper 
som: mod, dådkraft, krigiskhet, höviskhet 
etc. För fördjupning om bröderna Magnus, se 
Kurt Johannesson Gotisk renässans 
(Stockholm, 1982) passim. Om 
"Montesquieus dagar" och den svenska 
frihetstidens göticism, se C. Frängsmyr, 
Klimat och karaktär. 

71. S. Curman, "Ku lturarvet", s. 29. 
72. Se Carl Jonas Love Almqvist, "Svenska 

Fattgidomens betydelse" (1838) i Svenska 
krusbär, red. Björn Linnell & Mikael 
Löfgren (Stockholm, 1995) s. 139-170. 

73. Curman skriver i "Kulturarvet" om den 
svenska byggnadskonstens storhetstid, vilken 
han tillskriver den tidigaste 
kyrkobyggnadsperioden under 1100-talet: 
"Om man bortser från den allra sista tidens 
stora byggnadsarbeten, torde knappast 
någonsin en så stor och samlad ansträngning 
ha gjorts av vårt folk för att bygga 
monumentalbyggnader för ideella ändamål 
landet runt som just under denna första 
kyrkobyggnadsperiod, vilken i runt tal kan 
förläggas till 1100-talet. Det är vårt folks 
stora pyramidbygge, icke framtvingat under 
slavpiskornas sus av en allsvåldig diktator till 
egen berömmelse, utan uppfört av fria 
odalmän, som av egen drift ville bygga hus 
för tillbedjan av kärlekens och försoningens 
gud, sedan han gjort sitt inträde i deras land." 
Ur a.a., s. 10. 

74. S. Curman, "Ku lturarvet", s. 29. 
75. Ibid., s. 29. 
76. Stefan Bohman, Historia, museer och 

nationalism (Stockholm, 1997) s. 40. 
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77. Om den mångfacetterade problematiken 
kring kulturmiljövårdens kulturarvspraktik 
och retorik, se Johan Hedrén, "Om natur- och 
kulturarvets konturlöshet", i Kulturarvets 
natur, red. Annika Alzén och Johan Hedrén 
(Stockholm, 1998) s. 103-122. 

78. S. Curman, "Kul turarvet", s. 8. 
79. Ibid., s. 8. 
80. Om benämningen "det etablerade 

kulturarvet", se Annika Alzén, Fabriken som 
kulturarv: Frågan om industrilandskapets 
bevarande i Norrköping 1950-1985 
(Stockholm, 1996) s. 16. Benämningen 
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