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Ny biografi: Kampen för att bli Sveriges
första kvinnliga arkeologiprofessor
Greta Arwidsson blev Sveriges första kvinnliga professor i arkeologi år 1956.
Utåt sett var hon kavat och framåtsträvande – men som kvinna fick hon
utkämpa både inre och yttre strider för sin plats inom den akademiska
världen. Det synliggör den nya biografin Forngreta.
Hur var det för de kvinnor som sökte sig till den akademiska världen under
förra seklet? Som fick poster som tidigare enbart varit tillgängliga för män?
Greta Arwidsson visste – hon blev Sveriges första kvinnliga landsantikvarie,
professor i arkeologi och första kvinnliga svenska ledamoten i Kungl.
Vitterhetsakademien.

I den nya biografin Forngreta beskriver Birgit Arrhenius sin kollega Greta
Arwidssons imponerande forskning och arbete. Greta Arwidssons insatser
gjorde henne så småningom legendarisk, men ett arkiverat brev avslöjar att
hennes karriär höll på att avbrytas innan den knappt hade börjat. Inför
uppdraget att ta hand om utgrävningarna vid båtgravfältet Valsgärde skriver
hon:
"Min begåvning är ej tillräcklig för att föra mig vidare på denna bana och mitt
mod inte stort nog att jämt sätta sig över det manliga förakt, som dagligen möter
en kvinna som försöker vetenskapa. Jag ger mig."
Brevet hittades i ett kuvert slutet med lackstämplar – men skickades aldrig
iväg. Greta Arwidsson gav sig inte, utan fick styrka och mod att fullfölja
karriären genom stöttande kollegor och inte minst av sina vänner. Hennes
bearbetningar av Valsgärdefynden väckte så småningom internationell
uppmärksamhet: 1974 blev hon Honorary Fellow of the Society of Antiquaries
och 1978 medlem av Deutsches Archäologisches Institut.
För att ge en bred bild av Greta Arwidsson har Birgit Arrhenius besökt ett
flertal arkiv, läst dagböcker och efterlämnade papper, gått igenom familjens
privata fotoalbum och läst publicerade uppsatser. Forngreta beskriver Greta
Arwidssons ingående studier av arkeologiskt fyndmaterial och hennes tunga
arbete som landsantikvarie på Gotland där hon bland annat såg till att många
av Gotlands kyrkor med medeltida anor fick genomgripande restaureringar.
Men läsaren får också ta del av Gretas tidiga liv, hennes familj och
studiemiljö – och om påfrestande personstrider inom akademin.
Forngreta är en spännande livsberättelse, ett porträtt av en bred och
inflytelserik arkeolog och en unik inblick bakom kulisserna på akademin
under en period då kvinnorna gjorde intåg.
Om författaren
Birgit Arrhenius är arkeolog och professor emerita. Hon var både kollega och
vän med Greta Arwidsson. Birgit Arrhenius har arbetat som avdelningschef
vid dåvarande Tekniska avdelningen vid Historiska museet och från 1986 som
professor i arkeologi med laborativ inriktning vid Arkeologiska
forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Hon är ledamot av Kungl.
Vetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien, och erhöll 1992 Gösta
Berg-medaljen.

Bokförlaget Langenskiöld har fått i uppdrag av Kungl. Vitterhetsakademien
att modernisera klassikerserien Svenska lärde som därmed bytt namn till
Lärda i Sverige. Hittills har Analys & Engagemang av Olof Ruin och Emil
Hildebrand av Erik Norber

Om
Bokförlaget Langenskiöld - är ett personligt förlag som ger ut kvalitetsböcker
med hjärta & spets inom konst, kultur, historia, samhälle, barn & ungdom
Företagsfakta
Bokförlaget Langenskiölds VD och förlagschef heter Susanne Hamilton.
Bokförlaget Langenskiöld ger ut fantastiska praktverk, de finaste
presentböckerna, och barnböcker med hög språk och tryckkvalitét. Förlaget
ägs av Alba Langenskiölds Stiftelse vars syfte är att stödja kultur- och
samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands.
Bokförlaget Langenskiöld
Kindstugatan 16 • 111 31
Stockholm • Telefon 08-663 90 50
Läs mer på www.langenskiolds.se
Beställ recensionsexemplar
på angela.ljungblad@langenskiolds.se

Kontaktpersoner
Susanne Hamilton
Presskontakt
Förlagschef
Produktion, Förläggare, Utländska rättigheter
susanne.hamilton@langenskiolds.se
070-515 54 00
08-663 90 50
Angela Ljungblad
Presskontakt
PR- & Marknadschef
Recensionsexemplar, bokning av intervjuer med författare, bilder,
omslag
angela.ljungblad@langenskiolds.se
070-337 49 97
08-663 90 50
Vilhelm Hanzén
Presskontakt
Gul PR
Bokning av intervjuer med författare,
vilhelm@gulpr.se
0736907409

