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Runt 1950 var det mycket få arkeologer. När jag började läsa var det endast två st. Det innebar
att museitjänsteman deltog i seminarier och diskussioner och att man därför som ung student
fick kontakt med historian bakåt i tiden.
Istatsbidragssystemet för Landsantikvarier från 1947.... avlöning för amanuens 1955 fanns
krav på lic examen.
Man kände varandra, hade kontakt med yrkeslivet.
Expansionen började efter kriget, allting accelererade under 1950 talet. Bostadsområden,
motorvägar etc. redan under 1940 talet påbörjades sjöregleringar på grund av den energistasning
som man såg var nödvändig under kriget.
Erik Festin låg i opposition med Sigurd Curman. På 30 talet var de inne i en diskussion om
vattenkraftsutbyggnad. Festin lät Tinnberg m fl inventera Indalsälven vilket var den första
älven. Chefen för vattenregleringen vände sig till Curman för att slippa Festin.
Bo Hellman fick ett förordnande för Indalsälven. han gjorde även bebyggelseundersökning.
I början trodde man att boplatserna var bortspolade. harald Hvarfner kom då in. Han var
arkeolog och etnolog. Därför var han intresserad av att göra också fotografisk dokumentation.
han använde även flygbildsteknik.
Vattenfall var positiva till samarbetet därför att RAÄ alltid gjorde en fin avrapportering.
Det var emellertid en för dålig forskningsanknytning, tyckte Margareta Biörnstad, när hon
började arbeta. Universiteten stod utanför arbetet. Allt var helt uppdragsfinansierat, det fanns
inga pengar till forskning.
Stenåldersboplatser var inte R markerade, vilket innebar att det var svårt att få pengar till
inventering.
Sverker jansson kände personligen Knut Tinnberg. Tinnberg arbetade också för RAÄ.
Kunskaper om boplatser ocj skärvstenar fanns, men man trodde att boplatserna var utspolade.
Hvarfner införde tranchegrävningen.
Margareta Biörnstad började en diskussion om man skulle börja grävning av olika typer av
boplatser, även de som inte var så fyndrika. Kanske var det de som var bäst bevarade som inte
var utspolade.
Sverker och Harald såg landskapet och bygdefrågan väldigt tydligt.'pe lyfter upp en
..
bebyggelsehistorisk aspekt. De som bodde i traktentyckte att RAAs personaL
(här tror jag MB sade något om att de var uppskattade.... )
"Gustaf och jag blev ju så glada när vi hittade Högomsgraven." sade rådman GustafWelanders
fru, till ME. " Det visar att vi hade en historia innan Härnösand". Detta belyser den gamla fejden
mellan Härnösand och Sundsvall, där Sundsvall ofta ansågs vara utan historia i jämförelse med
den mer kulturella staden Härnösand.
Det fanns många inom Vattenfall som var intresserade av Arkeologi. Tore Nilsson och Jonas
Norrby t ex. den sistnämnda var oerhört intresserad.
RAÄ motsatte sig inte utbyggnad, eftersom man insåg att vi levde i en tid av förändring. De
krävde dokumentation. Curman gjorde en personlig insats.

Ända fram till Vindelälven sade man aldrig nej! men krävde dokumentation.
När Evert och Margareta påbörjade NTB ville man ha naturvetenskaplig dokumentation. Det
behövdes ett referensområde som var intakt för naturvetenskaplig dokumentation.

DÄR började ett miljötänkande! med inte bara punktinsatser utan dokumentation
av hela miljöer.
Då börjar också Riksmiljötänkandet!
Sjöregleringarna innebar för KMV en stor dokumentationsinsats.
de tankarna omsattes till ett miljötänkande.
Man behövde också ha ett praktiskt samarbetstänkande, vad gäller båtar etc.
I Lesjönvisade många inom Vattenfall också personligt intresse. Styrelsen kom ut och tittade på
undersökningarna.
Gustaf Velander
Det fanns de som sade att Högomundersökningen var ett slags arvsskifte. Den äldste sonen dog
och han var intresserad av arkeologi.
Gustaf Velander och hans fru var också intresserade av att göra något för Sundsvall. Han var
hemma från Riksdagen. GV kom ut var 14 dag och avlönade arbetarna. Kommunen levererade
allt material. Kommunen ville ha fynden. Kommunchefen och Enström (SCA) och Velander
ville ha ett museum.
Stat och kommun och SCA betalade museet. Velander betalade Högomrummet. De grävde på
löpande räkning.
Hela grävningspersonalen bjöds ut till sommarstället på SpikarnaDär mötte man gamla
SundsvalIs aristokrati. Velander köpte skog billigt och blev en rik man.
"Man gör saker för Sundsvall"
Velander var rådman och satt i kommunens förvaltning. Han hade nog intressen i
Sundsvallsbanken.
Indalsälvens regleringsförening (+ Faxälven) var den största. Där fanns också intresserade
chefer.
Man fick hela tiden kontakt med många slags människor! Cherfer, gubbarna, intresserade
personer (t ex Wallqvist), företagsföreträdarna. Man låg ju ofta många år i samma områden.
Efterkrigstiden: Det var stor byggnation, förortsområden, vägar, industri, en expansiv
verksamhet i Sverige. Man satsade på arkeologiska undersökningar. Det fanns en
framtidsoptimism.

Det fanns en vilja under denna tid att sätta Norrland på kartan. Enström i SCA ville
lyfta fram Sundsvall, Velander också.
Velander var mycket konstintresserad.
SundsvalIs museum var ett märkligt museibygge. det fanns inga samlingar! 1956 grävde MB
Högom. Då byggde Ingemar Tunander upp museet.
Kopplingen fanns från början till industrikultur.
Landsantikvarierna i Umeå, Luleå, Östersund hade mer betalt än alla i resten av Sverige.
Fortfarande fanns mecenater och en öppenhet.

Det fanns hela tiden kritik mot Vattenutbyggnaden. Detta var man medveten om på Vattenfall.
De betalade t ex Ruong stora pengar, etc. Man kunde få pengar från Vattenfall för en
publikation, utställning, etc.
De arkeologiska undersökningarna blev alltid positivt omskrivna.
Föreningen kultur och Näringsliv.
Forskartjänst som ett projekt
(jag tror hon kopplade ihop dessa två saker. jag är litet tveksam om vad som menades)
Bo Hellman damp ner på grävningen. och sade. "Hur mycket har du förstått här?"
Velander donerade pengar till Vitterhetsakademin.
SundsvalIs museum har haft många chefer som senare blivit framgångsrika. Ingemar Tunander,
Björn Hallerdt, Schnell.
Margareta Biörnstad och KG Selinge gjorde tillsammans en radioserie.

