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KULTURMINNESVÅRDENS PERIFERA 
ORGANISATION 

AV 

A X E L B E R G S T R A N D 

K
ulturminnesvårdens utposter i periferien ha hittills varit 
huvudsakligen frivilliga krafter. Till sådana utposter kan 
man sålunda ej räkna de landsantikvarier och andra tjänste
män med likartade uppgifter, som äro bosatta i länastä

derna, och vilka måste anses mera höra till den centrala ledningen. 
Det är riksantikvariens ombud och framför allt medlemmarna i olika 
ideella föreningar med särskild inriktning åt hembygdsrörelsen, som 
åsyftas i denna uppsats. Alla dessa hundratals frivilliga arbetare i 
kulturminnesvårdens tjänst, antingen de nu tillhöra hembygds- och 
fornminnesföreningar, J. U. F. eller andra föreningar, ha de sista 
årtiondena utfört ett hängivet arbete ute i bygderna, framför allt ge
nom att väcka intresset för hembygdsvården bland folkets bredare 
lager. Det är onödigt att i detta sammanhang närmare gå in på de 
arbetsformer, som därvid kommit till användning. Jag vill endast 
nämna ett par av dem; Talrika bygdebeskrivningar, uppteckningar 
av folkminnen o. d. ha kommit till stånd. Äldre byggnader och före
mål ha skyddats från förstöring, och på ett flertal ställen ha sådana 
föremål samlats i hembygdsmuséer. Hur enkla dylika samlingar än 
äro, så äro de dock ett uttryck för viljan att bevara det gamla och 
för kärleken till hembygden. Av stort värde kunna de ocksä vara som 
åskådningsmateriel för undervisningen i hembygdskiinskap i folk
skolorna. 

Man kan dock ej blunda för att delta arbete ute i bygderna mången 
gång varit planlöst och att det alltid varit helt beroende av de per
sonliga intressen och synpunkter, som gjort sig gällande på orten 
i fråga, ty enhetlig ledning har saknats, likaså egentlig organisation. 
Resultatet av arbetet har också mångenstädes ej motsvarat den energi, 
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som utvecklats. Därtill kommer, alt intresset för en sak växlar från 
tid till annan. När en kraftig vilja satt sig i spetsen, har det kommit 
en blomstringstid, men när denna person flyttat eller dragit sig till
baka, har kanske annan lämplig ej funnits att tillgå, och så har 
det följt en tid av tillbakagång. Att risken för en dylik eventualitet 
finnes både här och där kan ej förnekas. De vanvårdade eller för
fallna hembygdsmuséer, som man av och till får höra talas om, bära 
vittnesbörd om dessa växlingar, och de skada kulturminnesvården 
långt mer än vad som motsvarar det förstörda materialet, ty kultur
minnesvården kommer i vanrykte för lång tid framåt i en sådan 

bygd. 
Om sålunda i ett flertal socknar hembygdsrörelsen föres fram av-

frivilliga krafter med den framgång och den begränsning, som be
tingas av omständigheterna, kunna vi också konstatera, att all dylik 
verksamhet fortfarande saknas i ett mycket stort antal kommuner 
i vårt land. Därtill kommer, att flera områden ej varit tillgängliga 
för den nämnda frivilliga kulturminnesvården. Nästan allt, vad som 
finnes i en socken av protokoll från kommunalstämmor och dylikt 
arkivmateriel, flyttas från den ene licfattningshavaron till den andre, 
när ombyte sker, såvida ej sockenarkiv är anordnat, vilket ännu hör 
till undantagen. Följden härav är, att dessa handlingar av och till 
komma bort på ett eller annat sätt. När en handling är 10 år gam
mal, anses den vara av mindre värde, och om det vill sig illa, gallras 
den ut och förstöres. Det är tyvärr ej alltid så, att de, som sköta 
kommunens böcker, ha sinne för vad protokollen betyda som kultur
historiska dokument. 

Men det är ej endast kommunernas offentliga handlingar, som 
äro av betydelse härutinnan. Det livliga föreningsliv, som spelar 
så stor roll i vår tid, protokollföres också, men dessa skildringar 
riskera i än högre grad att spolieras efter kort tid, när intresset för 
resp. föreningar slocknat. Det kan ej bestridas, att det skulle vara 
av stort intresse för framtiden, om även den form av kulturell verk
samhet, som dessa föreningar representera, kunde studeras i beva
rade protokollsböcker. Kulturminnesvården har här också en upp
gift att fylla, ty det gäller ju ej endast att taga vård om det gamla 
utan även att samla material från vår tid till våra efterkommande. 

Med hänsyn till vad ovan sagts är det på tiden, att statsmakterna 
gripa in och göra något mera än hittills för den perifera kultur-
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minnesvärden, framför allt med sikte på att samordna de krafter, 
som redan nu äro verksamma i kulturminnesvårdens tjänst, och att 
åstadkomma en kontinuitet i detta arbete, så att en avmattning av 
det frivilliga intresset ej nödvändigt skall betyda en tillbakagång av 
kulturminnesvården med förstöring av förut vunna resultat. Detta 
syfte bör man lättast kunna nå genom att tillsätta kommunala kul
turminnesnämnder, som få befogenheter och arbetsuppgifter sig före
lagda och som ha skyldighet att avgiva årsberättelse över sin verk
samhet till landsantikvarien. En dylik nämnd borde bestå av en 
prästman, en lärare, en representant för hembygdsförening (om så
dan finnes) eller liknande sammanslutning, som verkar inom kom
munen, samt dessutom ytterligare två personer jämte suppl., samt
liga valda för 4 år av kommunalstämma eller kommunalfullmäktige. 
Denna nämnd skulle i första hand ha ansvaret för vården av sock
nens arkivhandlingar samt tillsynen av fasta fornlämningar och 
andra kulturminnesmärken. Även naturskyddet borde vara föremål 
för nämndens uppmärksamhet och omvårdnad. Vidare skulle nämn
den verka för att det frivilliga intresset för kulturminnesvården 
vidmakthålles och vara en föreningslänk mellan de sammanslut
ningar, som ha kulturminnesvård på sitt program, och söka åstad
komma ett planmässigt arbete härutinnan. 

Det kan tyckas, att vi ha tillräckligt med styrelser och nämnder 
förut. Det är sant, men våra kulturminnen äro dock en så stor till
gång, att ett kommunalt organ för vården av desamma väl kan 
motiveras. 

• 

Ovanstående förslag synes vara väl värt beaktande och redak
tionen inbjuder härmed till frågans diskuterande i denna tidskrift. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

A X E L B E R G S T R A N D : Die periphcrc Organisation der Denk
malpflege. 
Die Aussenposten der Denkmalpflege sind bisher hauptsächlich frei-

willigo Kräfte gewesen. Zu solchen Aussenposten sind demnach nicht 
die Provinzialantiquare und andere Beamte zu rechnon, die mehr als der 
zontralon Leitung zugehörig angesehon werden miissen. Die Vertreter 
des Reichsantiquars und vor allem die Mitglieder verschicdener ideeller 
Vereine mit besonderem Interesse fiir den Heimatschutz haben dagegen 
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als frciwilligc Arbeitor im Dicnstc dor Denkmalpflege während der letzten 
Jahrzohntc eine hingebende Arbeit in der Provinz golcistet. Zablroicbo Be
schreibungen von Land und Volk, lolkloristischo Aufzeichnungen u. dgl. 
sind durch ihre Mitwirkung zustande gekommen. Ältere Gebäude und 
Gegenstände sind vor Zerstörung geschutzt, und an nicht wenigen Stellon 
sind solche Gegenstände in Heimatmuseen gesammelt worden. Man känn 
sich indessen nicht der Erkcnntnis verschliessen, dass diese Arbeit auf dem 
Lande vielfach planlos, und dass sie stets völlig von persönlichen Interessen 
und Gesicbtspunkten abhängig gewesen ist, indem es an einer einheitlichen 
Leitung und ebenso an einer eigentlichen Organisation gefehlt hat. Dazu 
kommt, dass das Interesse fiir eine Sache von Zeit zu Zeit wechselt. 
Vernachlässigte öder verfallenc Heimatmuseen zougen bisweilen von die
sem Wechsel. Wenn so in einer Reihe von Kirchspielen die Sache des 
Heiraatschutzes von freiwilligen Kraften gefördert wird, fehlt doch andauernd 
eine solche Tätigkeit in einer sehr grossen Anzahl Gemeinden in un-
soroin Lande. Ein ungunstiger Umstand ist dabei der, dass fast allés, 
was in oiner Gemeinde von Gemeindeversammlungsprotokollen und der-
artigem Arcbivmaterial vorhanden ist, bei Amtsweobsel von dem einen Ge-
meindebeamten zum andern wandert, falls nicht ein Gemeindcarchiv einge-
richtet ist. Es ist leider nicht immer so, dass diejenigen, die die Bucber 
der Gemeinde fuhren. Sinn dafur haben, was die Protokolle als kultur-
geschichtliche Dokumente bedeuten. Auch das Voreinsleben, das in un
serer Zeit eine so grosse Rolle spiolt, findet in Protokollen seinen Nie-
derschlag, und es wäre von grossom Interesse fiir die Zukunft, wenn auch 
die Form von kulturoller Tätigkeit, die diese Voreinc darstellen, in be-
wahrten ProtokollbUchern studicrt worden konnte. Auch hier hat die 
Denkmalpflege eine Aufgabe zu erfullen. 

Es ist an der Zeit, dass die Staatsmächte eingrcifen, dass sie eine Zu-
sammenarbeit der Kräfte, die schon jetzt im Dienste der Denkmalpflege tätig 
sind, herbeifiihren und Kontinuität in diese Arbeit bringen. Dieses Ziel musste 
am leichtesten zu erreichen sein durch Einsetzung kommunaler Denkmal-
pflegeräte, die bestimmte Befugnisse erhalten, und fur die ein Arbeitspro-
grarnm aufgestellt wird; ihnen musste ferner obliegen, uber ihre Tätigkeit 
an den Provinzialantiquar einen Jahresbericht zu erstatten. 


