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NÅGRA VIKTIGA PROBLEM INOM 
KULTURMINNESVÅRDEN 

Vid landsantikvariernas möte i Stockholm den 15 och 16 mars 
1956 diskuterades vissa betydelsefulla problem inom kulturmin
nesvården i anslutning till orienterande anföranden av försle 
antikvarien K. A. Gustawsson, antikvarien P. O. Westlund, förste 
antikvarien B. Berthelson och landsantikvarien B. Cnattingius. 
Då de erfarenheter och synpunkter, som redovisades i sagda anfö
randen, kunna vara av värde för alla som intressera sig för kul
turminnesvärd, återgivas anförandena här nedan. 

Red. 

K. A. GUSTAWSSON: FORNMINNESVÄRD 

Med stöd av de resultat, som vunnits vid riksantikvarieämbetets 
pågående fornminnesinventering, beräknar man att det finns om
kring 400.000 fornlämningar i vårt land. Av dem är ca 10 % i elt 
någorlunda nöjaktigt tillstånd. Omkring 90 % är däremot i ett 
ovårdat skick. Den främsta orsaken härtill är att växtligheten 
fått taga överhanden. De flesta fornlämningarna äro dolda helt 
eller delvis av buskar och träd. Marken har antingen en 
skymmande växtlighet eller också är den täckt av tjocka 
lager av växtdelar, som hindrar att fornlämningarna framträda 
på rätt sätt. Allt detta är till stor skada för fornlämningarna. 
Trädrötterna deformera minnesmärkena och påskynda förstörel
sen av föremålen i dem. Först i sen tid ha fornlämningarna kom
mit i detta läge. Det är en följd av landskapsbildens förändringar 
under de senaste 100 åren. Dessförinnan användes de marker, där 
de flesta fornlämningarna ligga, såsom betes- och slåttermarker, 
hagar och ängar. Så länge markerna sköttes på detta sätt, voro 
fornlämningsområdena 1 ett relativt gott tillstånd. Marken var 
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täckt av cn skyddande grässvål. Genom bete och slåtter fick mar
ken cn god skötsel. Fornlämningsområdena voro vanligen öppna 
och saknade träd och buskar liksom tunen vid gårdarna. Detta är 
det ursprungliga utseendet. Om träd och buskar förekom, så var 
förekomsten mycket sparsam. Äldre vegetationsskador på forn
lämningar kunna därför sällan konstateras. Om ett fornlämnings
område varit skogsbevuxet under längre tid — sådana finnas — 
har fomläniningarna i stort sett blivit förstörda. 

Under 1800-talet skedde en synnerligen omfattande nyodling, 
som även pågick in på delta århundrade. (Det var i samband med 
denna odling, som de arkeologiska fynd och föremål framkommo, 
som utgöra huvudbeståndsdelarna i våra förhistoriska museisam
lingar.) Äkerylan tillväxte oerhört snabbt. Den blev fyra gånger 
större på etthundra år. Snart fanns det så mycket åker, att man 
kunde börja använda den lill andra ändamål än spannmålsodling 
som var det vanliga förr. Vallodlingen log sin början, och under 
1800-talets senare del hade den nått en stor omfattning. Där
igenom kommo de naturliga slåtter- och betesmarkerna att av
taga i betydelse. Man ägnade dem inte längre någon större om
sorg. Vård och skötsel eftersattes. Det dröjde inte länge förrän 
markerna började växa igen. Barrträden spredo sig fort. Nu äro 
större delen av de gamla markerna, som inte uppodlades, skog
bevuxna. Därmed ha fornlämningarna kommit i farozonen. 

Det kom att dröja länge innan fornminnesvård i ordels 
egentliga mening började. Man såg romantiskt på problemen. 
Den kunskap om det gamla svenska landskapet, som t. ex. 
Linné redovisar i sina reseberättelser, märker man inte mycket 
av. Naturskyddets företrädare långt fram under detta århundrade 
förfäktade den meningen, att fridlysta ängar och hagar skulle 
sköta sig själva. På den vägen skulle man få fram ett ännu bättre 
tillstånd. Men resultaten blevo de motsatta. Områden växte igen 
och förstördes. När det gällde kulturminnenas värd, var inställ
ningen ungefär densamma. Områdena skulle inte vårdas. Där
igenom skulle man uppnå elt ursprungligt stadium, som stod de 
forntida förhållandena nära. På en del håll var man av den 
meningen, att ruinerna borde prydas med växter, även träd och 
buskar. Om ruinerna därigenom skadades, synes man icke ha 
fäst något avseende vid. En rest av denna gamla uppfattning 
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finns kvar. Det är seden att lägga torv uppe på restaurerade 
murar. Motiveringen har visserligen varit, att åtgärden skulle 
ha en praktisk betydelse. Värdet av en sådan åtgärd är emeller
tid ur skydds- ocli vårdsynpunkt myckel diskutabelt. Att 
växtligheten kunde vara en fara för fornlämningarna, ägnade 
man ej heller någon tanke. Betecknande är, att Vitterhetsakade
mien fann anledning att giva en utmärkelse till en person, som 
planterat träd på fornlämningar — numera en lagstridig gär
ning. Häradsdomare Carl Johan Petersson i Kårby, Ekebyborna, 
Östergötland, fick år 1874 Akademiens jeton i silver för det alt 
han »fredat och med trädplantering prytt de på hans ägor befint
liga gravkullarna». Av inventeringsberällelsen från är 1948 fram
går, att det belönade arbetet även omfattade anläggandet av berså 
uppe på en av gravhögarna. 

Det kanske kan ha sitt intresse att nämna att ordet fornmin-
nesvård är mycket ungt. Det tycks ha använts första gången 1914 
av professor J. G. Andersson i en artikel i Turistföreningens 
årsskrift. Ordet fornvård är något äldre. Det möter man i 
P. A. Säves reseberättelse år 1861. Säve skriver: »Vid Sätuna en 
ättekulle och stensättningar. Då folk gräfde der, sades det, föll 
det igen om nätterna. Sedan lade Per Persson en stengärdesgärd 
dcromkring, med ledgrind hvilken handling af fornvård vore 
värd någon utmärkelse.» Men den gången gav Akademien intet. 

Vård av våra förhistoriska fornlämningar började bedrivas 
först på 1920-talet. Ännu tidigare hade enstaka, särskilt betydelse
fulla medeltida minnesmärken blivit föremål för restaurering och 
vård. År 1931 påbörjades återslällningsarbetena på Björkö och 
vid Gamla Uppsala. Nu pågår fornvårdsarbeten på många platser 
i landet. Syftet är atl återvinna den gamla landskapsbilden. Det 
är emellertid ofta tillfälligheter som avgör, var dessa arbeten ut
föras. I detta avseende bör en ändring ske. Det är nödvändigt, att 
vi först se till att de märkliga minnesmärkena få vård. Dessa 
platser böra sedan bli utgångspunkter för en vidgad verksamhet 
på kulturminnesvårdens område. 

Ämbetet föreslår, att förteckningar upprättas i varje landsan
tikvariedistrikt över märkliga kulturminnen som genom olämp
lig eller skadlig växtlighet äro i behov av vård. Förteckningania 
böra innehålla en summarisk redogörelse för det nuvarande till-
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ståndet och uppgifter om ägoförhållandena. Förteckningarna 
böra kompletteras med fotografier och kartor med platserna in
lagda. Med ledning av dessa beskrivningar, och i samråd med 
respektive landsantikvarie, skola sedan planer upprättas rörande 
de vårdåtgärdcr, som lämpligen böra vidtagas. Ämbetet avser att 
på grundval av dessa planer begära statsmedel till vårdarbeten 
av delta slag. 

P .O . WESTLUND: BEHANDLING AV GRAVFYND 

FRÄN KYRKOR 

Envar, som haft tillfälle närvara vid en kyrkorestaurering när 
golvet i byggnaden brutits upp, vet att man därvid så gott som 
undantagslöst träffar på gravfynd. Det kan röra sig om stora 
murade gravkamrar med elt flertal kistor men det kan också 
gälla mindre gravar med en enstaka kista. Inte sällan är grav
innehållet starkt spolierat, kistorna sönderfallna eller förmult
nade, skeletten omrörda etc. Lösa skelett- och kistrester kan på
träffas praktiskt taget överallt i jorden under golvet. Fynd, som 
lätt uppmärksammas, är kistplåtar, oftast starkt rostade, samt 
textilier i form av strumpor, mössor o. dyl. Lösa metallhandtag 
är också vanliga. 

Det ligger kanske nära lill hands alt för museal förvaring till
varata sådana mera framträdande lösfynd likaväl som man nog
grant samlar in andra sorters fynd, t. ex. mynt, som man anträf
far i golvfyllningen. I de fall där gravfynd tagits tillvara uppslår 
emellertid med nödvändighet svårigheter vid deras framtida pla
cering. Alt förvara dem ovan jord i kyrkan är under inga om
ständigheter att rekommendera. Det rör sig ju här om föremål, 
som aldrig haft något med gudstjänstlivet att skaffa och som 
aldrig varit avsedda alt dekorera kyrkorummet eller fungera som 
epitafier. I kyrkorna passar den sortens föremål icke. 

Då återstår förvaringen på elt museum. Men något musealt in
tresse har gravfynden nästan aldrig. I museerna blir de maga-
sinsgods. 

Det är därför ulan tvivel bäst låta gravfynden få bli kvar på 
fyndplatsen sedan de, om så bedöms erforderligt, fotograferats 
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och beskrivits. Endast i enstaka undantagsfall torde ett gravfynd 
äga sådant värde att det bör få museal förvaring. 

Nu är det väl ofta så att arkeologiska undersökningar i kyr
korna utföras av medhjälpare lill landsantikvarierna, medhjäl
pare, vilkas praktiska erfarenhet kanske inte alltid är så stor 
att de våga avgöra om elt gravfynd skall tillvaratas eller inte. I 
sådant fall bör givelvis samråd äga rum med vederbörande lands
antikvarie eller med riksantikvarieämbetet. 

Här har endast berörts gravfynd i form av kistrester etc. Frå
gan om behandlingen av de skelett som anträffas i kyrkorna be
handlas i följande avsnitt. 

B. BERTHELSON: SKELETTFYND FRÄN MEDELTID 

OCH NYARE TID 

Det är mycket ovanligt att man igångsätter systematiska gräv
ningar, vilkas ändamål till väsentlig del är att blotta och under
söka skelett från medeltiden eller nyare liden. Undersökningarna 
vid Korsbelningen i Visby hör närmast lill undantagen som be
kräftar regeln. Däremot inträffar det naturligtvis ofta alt skelett 
kommer i dagen vid vetenskapligt betingade grävningar, som i 
främsta rummet avser att frilägga byggnadslämningar, eller vid 
undersökningar av områden där större byggnadsföretag eller 
dylikt planeras. 

Även om den säkra eller förmodade förekomsten av skelett 
vanligen inte i och för sig motiverat en utgrävning, är det dock 
självfallet alt skeletten — om och när de anträffas — måste be
handlas med samma omsorg som murar och lösfynd av skilda 
slag. Det är emellertid icke utan vidare givet att de skall tagas 
upp. Men om man med vederbörligt tillstånd t. ex. för grund
grävning eller annat ändamål skall schakta Ixirt marken, där fyn
det gjorts, måste skelettet dessförinnan givetvis tagas till vara. Om 
det däremot inte av praktiska skäl är nödvändigt atl göra en för
flyttning, bör man noga överväga om det finns tillräckliga orsaker 
att rubba fyndet. Sädana orsaker kan tänkas föreligga, om skelet
tet anträffas i en gravkista eller annat gravrum, som äger sär
skilt intresse ur antikvarisk synpunkt; då kan det vara önskvärt 
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att upptaga hela fyndkomplexet. Undantagsvis kan det vara möj
ligt att fastställa den avlidnes identitet; det kan i ett dylikt fall 
av historiska skäl vara av vikt alt närmare undersöka skelettet. 
Ett skelett som uppvisar defonnitcter eller andra egenheter kan 
vara av värde för den osteologiska forskningen och bör då till
varatagas i en vetenskaplig institution. 

Vid reslaureringsarbeten i kyrkor är det vanligt att skelett på
träffas under golvet. Ofta har de vid tidigare restaureringar — 
eller kanske vid sekundära begravningar på samma plats — blivit 
rubbade ur sitt ursprungliga läge. I sådana fall är deras värde 
för forskningen vanligen ganska obetydligt. Förhållandet kan 
vara annorlunda, om skeletten ligger kvar i sina kistor, vilka i 
sin tur kan vara inneslutna i murade gravkamrar. Principiellt iir 
det riktigast att icke onödigtvis röra sådana kistor och gravrum. 
Även om de, oavsiktligt eller av praktiska skäl, rubbats eller be
rörts under arbetets gång, bör man avslå från mera ingående 
undersökningar, om sådana icke är speciellt påkallade. Arbeten 
av här ifrågavarande typ måste regelbundet slå under kontroll 
av kulturhistoriskt skolad fackman. Det ankommer i första hand 
på denne att taga ställning till, huruvida en större undersökning 
bör ske. Ibland kan det för arbetets fortsättande vara angeläget 
alt få avlägsna den anträffade graven med dess innehåll. Innan 
kontrollanten yttrar sig till riksantikvarieämbetet över en sådan 
framställning från arbetsledningen, bör han verkställa den under
sökning som krävs för alt framställningen skall kunna bedömas. 
Om graven kan bevaras intakt, bör undersökning av dess inne
håll verkställas endast om detta kan förutsättas äga stort antik
variskt eller historiskt intresse. 

Skelett som av vetenskapliga skäl upptagits för undersökning 
bör efter dennas avslutning åter nedläggas på sin plats, om mate
rialet ej är av sådan art att det är särskilt önskvärt att för fram
tiden bevara det i en vetenskaplig samling. Har fyndplatsen spo
lierats genom byggnadsarbete eller dylikt, bör skelettet nedläg
gas i vigd jord på annan plats. 

I några få fall har man vid undersökningar, som påkallats av 
planerade byggnads- eller därmed jämförliga företag, anträffat 
stora samlingar av skelett. Så skedde t. ex. då man i samband 
med flygfältsutvldgningen på Frösön undersökte området ora-
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kring det forna Västerhus kapell och vid friläggningen av 
klosterruinen i Västerås, belägen inom ett område som måste tas 
i anspråk för det nya stadshusbygget. På båda dessa platser har 
skclettmaterialet visat sig vara så omfattande, all del möjliggör 
en rent statistisk bearbetning. Det hade i dessa fall varit menings
löst atl inskränka sig till provundersökningar på enstaka ställen. 
Om de vetenskapliga möjligheterna här skulle kunna tillvarata
gas, måste man på platsen studera och därefter under noggrann 
kontroll taga upp samtliga skelett för alt sedermera i den takt, 
som de praktiska arbetsmöjligheterna medger, i detalj undersöka 
dem. Sedan denna granskning slutförts torde det bli möjligt att 
ånyo jorda åtminstone huvudparten av skeletten. 

Behandlingen av skelett, som anträffas vid kulturhistoriska 
undersökningar, är en graiinlaga uppgift. Sammanfattningsvis 
kan sägas, att man i största möjliga utsträckning bör lämna 
skeletten orörda och atl man i de fall, då de av skilda orsaker 
måste upplagas och undersökas, i regel ånyo bör jorda dem efter 
slutförd undersökning. 

B. CNATTINGIUS: KALKMÄLNINGARNAS RESTAURERING 

Bland de många problem, som en kyrkorestaurering väcker 
hos konservatorer, arkitekter och kontrollanter, är intet så kom
plicerat och därför så livligt omdebatterat som frågan om fram-
lagning av kalkmålningar och deras restaurering. Redan av de 
många olikartade synpunkter, som i senare tid anlagts på frågan, 
kan man bedöma dess aktuella betydelse. Alt skärskåda denna 
fråga mera ingående är därför av stor betydelse för svensk kultur
minnesvård. 

I det följande skall några av dessa problem dryftas framför allt 
för att få en bakgrund till spörsmålet om en enhetligare uppfatt
ning i frågan om kalkmålningarnas restaurering. De tekniska 
förfaringssätten tillkommer icke mig att skildra, de har därför på 
några punkter endast kunnat antydas. Synpunkten är uteslu
tande konsthistorisk och utgår från vår tids uppfattning om 
monumentvård sådan jag haft tillfälle att stifta bekantskap med 
den under ett kvartsekels arbete i Östergötland samt under studie-
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resor i Danmark, Norge, Italien och England. Ett synnerligen 
givande studieuppehåll företogs åren 1949 och 1953 vid Istlluto 
Centrale del restauro i Rom. 

Framtagning av äldre putslager med kalkfärger är en omständ
lig och dyrbar procedur. Den bör därför inte företas utan prov
knackning av väggar och valv på olika ställen, så att man är 
säker på att cn äldre dekor av värde verkligen är bevarad. Men 
även efter dessa prov är man vanligen inte i stånd att svara på 
den ofta intrikata fråga från församlingens representanter: är 
den målade dekoren i sådant skick, att den verkligen bör fram
tagas? Kommer resultatet att motsvara de dryga kostnaderna? 

Dessa frågor skall man egentligen själv ställa sig innan arbetet 
påbörjas. En undersökning pfi några kdvm yla här och var i kyr
kan kan nämligen inte ge ett tillfredsställande svar — det ges 
först sedan hela målningsytan blottats och då kan det vara för 
sent. Här skulle en undersökning med helt andra hjälpmedel 
kunna ge oss besked. Man har försökt med genomlysning av 
väggarna med infrarölt eller ultraviolett ljus. Målningar, som är 
dolda under kalkputs, kan emellertid icke avslöjas av sådant ljus. 
I Danmark har Egmond Lind prövat denna metod när del gällt 
förlorade detaljer av framtagna målningar och då kalkmålning-
arna vid tidigare restaureringar blivit föremål för nymålning och 
komplettering. I samband med genomlysningen sker fotografering 
både med ullrastrålar och med vanlig belysning för att påvisa 
skillnaden mellan framtagna och bevarade partier. När den 
målade dekoren endast täcks av ett eller ett par tunna färgskikl 
har genomlysningen givit ett visst resultat. 

Arbetet med framtagning av kalkmålningar tillgår som vi vet 
på det enkla sätt, att man försiktigt med en hammare eller ett 
liknande verktyg lösgör små partier av putsen, så att man mer 
eller mindre framgångsrikt lyckas få putsen att lossna, varigenom 
den målade putsytan frilägges. En målad putsyta, som i århund
raden varit utsatt för luftens och rökens inverkan i kyrkan, blir 
slutligen något felthaltig. På denna fäster inte överliggande puts 
så lätt, och det bereder ingen svårighet att lösgöra den. Men 
ibland sitter putsen hårdare fast. Det kan bero på att den nyss
nämnda feta putsytan med dekor blivit vattendränkt eller på 
annat salt bereits för fästning vid påslagning av puts. I sådant 
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fall blir det betydligt svårare att skilja de överputsade lagren från 
målningsytan, som skall blottas. Är det mycket svårt bör man 
överväga om inte arbetet skall nedläggas och överlämnas åt våra 
efterkommande alt utföra. 

Tyvärr kan man vid bortknackningen av puls, som sitter myc
ket hårt, knappast undgå att tillfoga kalkmålningen och putsytan 
en mängd små sår. Detta är dessvärre ett allvarligt ingrepp, som 
sedan måste botas. Den såriga målningen och den omgivande 
putsytan skall lagas. Spruckna eller lösa ytor behöver fästas med 
fin kalkpuls, som färgas som den gamla putsfärgen. Den sårade 
målningen skall också prickas i för att bli hel. Det är vanligen 
elt myckel omständligt arbete, som bör följas med största vak
samhet av kontrollanten, ty del gäller alt inte göra mera än vad 
som är absolut nödvändigt. Risk föreligger eljest att man börjar 
komplettera felande partier. 

Huggmetoden för framtagning av kalkfärgen måste betraktas 
som ganska primitiv. Den innebär dessutom ibland en allvarlig 
skadegörelse på konstverket. Om man vid borttagande av över
målningar på en gammal oljemålning använde samma enkla 
huggmetod skulle man ulan vidare betraktas som en farlig 
vandal. 

En försiktig konservator förändrar sin framtagningsteknik 
med hänsyn till väggputsens beskaffenhet. Han kan — liksom 
engelsmännen — i vissa fall begagna cn paleltkniv, som sticks 
in under putsytan och fläker upp en liten bit i taget. Stickandet 
avbrytes av knackningar med palettknivens trähandtag för att 
lösgöra putsytan. Därefter fortsätter han med paletlkniven under 
putsen o. s. v. En vanlig bordskniv kan vara minst lika bra som 
palettkniven. Detta arbetssätt kommer till användning då den 
underliggande putsytan är fet och släpper lätt. Om man däremot 
råkar ut för en puts, som har svårt alt släppa den dekorerade 
ytan, kan man ge den några indränkningar med vatten. 

Men jag återgår lill den nyss framtagna och nödtorftigt ipric-
kade kalkmålningen. Mera sällan framträder den i så väl bevarat 
skick, att den vinner allmänt gillande. Inte alllid kan menighetens 
representanter dölja sin besvikelse. Därmed inträder antikvariens 
och konservatorns förhållande till dessa i ett kritiskt skede. Här 
får man först lov att komma ihåg att inte döma lekmännen för att 
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deras estetiska register inte är så rikt att det också omfattar upp
skattandet av ruinens eller åldrandets skönhet. De ser bara en 
målning, där vissa partier är starkt fragmentariska och andra 
alldeles utplånade. Här är en figur utan huvud, där ett huvud 
utan kropp. Det är vad som åstadkommits i deras kyrka med 
hjälp av dryga skattepengar! 

1 de flesta fall framträder nu församlingsrepresentanlerna och 
begär eller kanske t. o. m. kräver, att konservatorn skall komplet
tera det som fattas. När de får nej, brukar de be för sådana par
tier, som man — som det så vackert heter — vet hur de skall se 
ut. Men ser man närmare efter kan man inte så säkert veta hur 
de verkligen har sett ut i detalj. Om man gjorde församlingen lill 
viljes i ett sådant fall skulle säkerligen de icke kompletterade 
partierna bara framträda i ännu mera fragmentariskt skick. Till 
slut vädjar kanske vederbörande om uppmålning av en del av 
den rika ornamentskrud, som framträder i skadat skick, t. ex. 
en ranka, ett schackbrädesmönster, en draperimålning el. dyl. 
Denna vädjan förefaller mig vara elt minne från den tid, då man 
från antikvariskt håll tillämpade principen, att i stor utsträck
ning återställde alla ornament och detta inte alllid med hänsyn 
till om den övriga målningen var mycket skadad eller inte. När 
vi nu ser målningar kompletterade på detta sätt, blir man för
vånad över disproportionen mellan den ornamentala delen av 
dekoren, som fått framträda i ett påfallande komplett skick, 
medan de relativt oreslaurerade, bleka och trasiga figurpartierna, 
som borde dominera som kalkmålningcns huvudmoment, fram
står på ett svagt och otydligt sätt. Jag har aldrig förstått denna 
idé, som ofta lett till felaktiga resultat för mälningsdekorcns hel
het — och ändå var det helheten man eftersträvade! 

En framtagen kalkmålning, som i våra av antikvariska och 
konsthistoriska kunskaper förvillade ögon tyckes vacker och fullt 
tillfredsställande ur helhetens synpunkt, kan sålunda präst och 
församling likställa med trasor. Vi måste, som nämnt, förstå dem 
och finna argument för alt upplysa dem. 

Betrakta först det stora antal kalkmålningar i våra kyrkor, 
som tidigare i en ogenerad utsträckning försetts med komplette
ring! Ibland kan man inte skilja på ursprunglig målning och 
komplettering, därför all konservatorn fått låta sin djärva pensel 
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fara över nästan alltsammans. I andra kyrkor kan skillnaden 
däremot vara alltför stor. Där har nymålade partier utförts i en 
färg, som helt naturlig! med liden undergått förändringar och nu 
står främmande för den gamla målningen. Vi ska inte glömma 
alt detta öde troligen kommer att drabba all nymålning. Delta 
förhållande är både estetiskt missvisande och har blivit en källa 
till många konsthistoriska misstag. Del är nämligen inget som 
helst tvivel om alt all kompletterande nymålning innebär en för
falskning av konstverket. Och detta får ske i en tid, då konst-
forskningen tycka ställa större krav på konstverkens äkthet än 
tidigare. Detta betydelsefulla krav måste vi nu tillmötesgå i be
handlingen av kalkmålningar. Jag kan erinra om att en ameri
kansk konstforskare, Edgar Watermann Anthony, i sin bok 
Romanesque Frescoes (1951) anser sig kunna uppta till behand
ling endasl sådana europeiska målningsmommient, som bevarats 
i originaltillstånd. 

Vi skall vidare komma ihåg, alt alla rekonstruktioner av trasiga 
eller felande partier i målningen blir mer eller mindre godtyck
liga. Att följa cn konsekvent linje vid komplettering är nästan 
omöjligt — har man börjat, vet man inte var man slutar, ty den 
ena detaljens ersättande kräver fortsättning. Följden blir bara, 
att de skadade partier som man från början bestämt sig för att 
lämna i orört skick, snart står fram i en mera bristfällig dager 
och ropar efter hjälp i form av komplettering. Det anses orimligt 
att siika återge cn kalkmålning något av ursprunglig färgprakt 
och ingen försöker det numera. Däremot drar man sig inte för 
att försöka å t e r s t ä l l a den i skadat, blekt och trasigt skick. 
Men är inte båda sätten en slags förfalskning? Att låta målningen 
stå orörd är därför alt undvika en mängd problem, som i inånga 
fall är olösliga. 

Till dessa krav på äkthet kommer också en estetisk synpunkt. 
Det kan hända att även en i konstnärligt avseende relativt enkel 
kalkmålning från sengolisk tid framstår vackrare i sitt bleka och 
fragmentariska skick. Det primitiva och konstlösa, som ofta ut
märker sådana målningar i synnerhet från sengolisk tid, har 
transponerats i en stil, som verkar mera antydande, nästan för
andligad. Det skulle vara ett helgerån att beröva interiören en 
skönhet av detta slag, som i många fall är att föredraga i en pro-
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testantisk kyrkointeriör, där altare, predikstol och bänkar är 
dekorativa element, som också skall komma till sin rätt. 

Däremot kan det ibland vara möjligt alt söka återge nägot av 
verkets ursprungliga skönhet i en färgrekonslruktion i lämplig 
skala, som kan pryda vapenhus eller sakristia. Utförandet av en 
sådan förutsätter emellertid, all man har tillgång till en bra 
konstnär. 

Kanske kan dessa argument övertyga. Annars gäller det bara 
att man håller fast vid sin ståndpunkt. Nu är det också av största 
vikt att den princip, som jag här framfört om målningarnas in
tegritet, verkligen omfattas av sakkunskapen, representerad av 
konsthistoriker, arkitekter och konservatorer. Det vore nämligen 
mycket olyckligt om olika principer skall tillämpas i olika land
skap — det skulle skapa förvirring i konservatorernas led och 
kan leda till allvarliga konsekvenser. 

I de fall, där de framtagna målningarna är alltför skadade och 
trasiga, måste man emellertid ställa frågan, om inte interiören 
skulle vinna på att man kalkar över alltsammans. Om målning
arna direkt skadar interiörens helhet bör man förorda detla. Efter 
noggrann fotografering — och helst också i färg, gärna också 
målade kopior i färg — återstår ingenting annat än att täcka över 
den med ett tunt putslager. Medan man förr gjorde detta utan att 
bereda dekoren något skydd, bör man nu med tanke på en even
tuell framtagning i framtiden skydda den målade putsytan på 
lämpligt sätt. Kanske man snart vågar begagna plast, som man 
börjat använda på äldre pannåer för att ersätta fernissa. Men 
ännu vet vi ingenting om kalkens förhållande till plast. 

De frågor, jag här antytt, är av mera generellt slag. Men ibland 
uppstår problem av mera speciell art. Det kan hända, att mål
ningsskikten under överliggande pulslager är så tunna, att man 
kommer in på en underliggande mälningsyla. Ibland kan denna 
tyckas ha större konstvärde men är kanske mera skadad. De 
olika möjligheter, som därvid yppar sig kan i regel endast be
dömas från fall till fall. 

Man har ibland tagit fram ett äldre målningsparti och låtit det 
stå bredvid elt yngre. I regel skapar det kanske en viss förvirring 
hos åskådaren, men stundom har del visat sig mera ofarligt, 
någon gång t. o. m. intressant. Jag vill i detta sammanhang peka 
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på de metoder, som nu finnas, att överföra en kalkmålning från 
väggen lill en flyttbar, låt oss säga tavla, som kan placeras på 
annan plats. Förr gjorde man detta på en bruksgrund och åstad
kom ett cenlnerlungt och mycket tjockt konstverk. Italienarna 
fäster numera kalkmålningsskiktct på dubbel väv, som sätts på 
en slags spännram, medan dansken Eginond Lind helt enkelt 
försökt ined masonit, som också visat sig lämpligt. Här återstår 
åtminstone i Sverige en del alt lära, och eftersom metoden inte 
är svår, borde den prövas mera. 

Den framtagna kalkmålningen brukar i vanliga fall få stå 
obehandlad. Om färgen inte smetar eller flagnar är det i regel 
ingen fara för dess bestånd. Men det skadar inte att ge den ett 
fixativ, enklast i form av en stärkande yta av tunt kalkvalten, 
som strykes eller sprutas på några gänger. Kalciumkarbonatet, 
som kalken bildar tillsammans med luftens kolsyra, stärker och 
binder och spelar sedan samma roll som fernissan på en tavla. 
I danska kyrkor är man rätt försiktig med användandet av kalk
vatten på grund av att fukten i väggarna stängs inne. Här i 
Sverige är metoden mera ofarlig och därför ofta lämplig. Särskilt 
effektiv är den emellertid inte. I Danmark har jag sett flera kyr
kor, där kalkmålningarna börjat flagra av trots den kalkyta, som 
gavs dem vid framtagningen. 

I England har man varit djärvare i valet av fixaliv. Bl. a. har 
man begagnat ett slags vax, löst i sprit, som i stark förtimning 
sprutas på målningen flera gånger med torkning mellan varje på-
sprntning. Andra recept innehåller bl. a. kopalfernissa, vaxlös-
ning, en del andra ingredienser samt eventuellt linfröolja. Med 
blandningar av dessa båda slag torde risk förefinnas att mål
ningen missfärgas. Vaxet ger målningen en gulaklig ton och på 
svart blir det lätt gröna nyanser. Ännu allvarligare är i senare 
fallet att fixaliv och målningsyta ingår en förening, som vid tem
peraturförändring utvidgas på annat säll än den underliggande 
putsen, med påföljd att den spjälkar eller lossnar och flagrar av. 

Om det viktigaste här blivit antytt om frågor i samband med 
kalkmålningarnas restaurering och framtagning, vill jag avsluta 
med några önskemål. 
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Det första önskemålet är att den antikvariska sakkunskapen 
mera allmänt skall ansluta sig till principen om målningarnas 
inte gritet och hindra utförandet av störande kompletteringar. 
Om denna ståndpunkt konsekvent kan fullföljas av antikvarier 
och konservatorer, kommer den kanske småningom att kunna 
omfattas även av allmänheten. Skulle verkligt vägande skäl före
bringas, som kan ge anledning till viss komplettering, bör sådan 
bestämmas i samråd mellan flera experter. 

Ett annat viktigt önskemål är fullt betryggande värmeanord
ning. Väggradiatorer med snabb uppvärmning till söndagarna 
åstadkommer damm och sot, som smutsar målningarna. Det enda 
fullt tillfredsställande systemet är uppvärmning i golvet, som inte 
ger för hög temperatur men mera kontinuerlig värme. 

Slutligen kan man också önska intensivare forskningar pä det 
tekniska området. Förbättrade metoder för framtagning av kalk
målning och nya prov på lämpliga fixaliv för att skydda fram
tagna målningar hör till de angelägnaste uppgifterna. 

Sedan detta skrivits har förfallaren tagit del av professor 
Gunther Grundmanna artikel, »Gnmdsätze der Denkmalpflege 
uber Restaurierung von Wandmalerlen» i St. Marien Jahrbuch 
1955/56 des St. Marien Bauvereins, Oldenburg 1955, s. 67 f. 
Grundmann, som anses som Tysklands främste fackman på om
rådet — han är ordförande i Vereinigung der Dcnkmalpfleger och 
chef för Dcnkmalschutzmat i Haiuburg-Altona — kommer här 
med utgångspunkt från de berömda förfalskningarna av kalk-
målningarna i S:t Marien i Lubeck lill samma slutsatser som ovan 
antytts. Han summerar sina krav på följande sätt: fullständigt 
underordnande Inför uppgiften, absolut respekt för originalver
ket och hundraprocentig samverkan mellan konservator, upp
dragsgivare och kulturminnesvårdare. 

SUMMARY 
Some Urgent Problems in Connection with the Protection of 

Antiquities. 
At a meeting arranged at the Central Office of National Antiquities with 

the Regional Inspeclors of Antiquities certain problems of current interest 
relating to the protection of antiquities were ventilated. Dr. K. A. Gustawsson, 
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Head of the Department of Prehistoric Monuments, gave an address in 
which he warmly advocatcd an intensification of the protection accorded 
to the most remarkable of Sweden's ancient monuments . This increased 
vigilance as regards their maintenance might suitably be achieved wi th 
lhe co-operation of the Hegional Inspectors, who were requested to draw 
up lists of par t icular ly remarkable ancient monuments . Dr. P .O . Westlund, 
of the Department of Historical Monuments, touched upon the problems 
arising in dealing wi th graves found in the course of church restorat ions. 
As the objects mainly concerned here have never been associated wi th 
publie worship and cannot therefore appropriately be preserved in the 
churches, it is generally best to let them lie where they were found after 
photographing and describing them where necessary. Dr. B. Berthelson, 
Head of the Department of Historical Monuments, spöke of the special 
problems affecting finds of skeletons. As the skeletons are only excep-
t ionally dug up for scientific reasons, as at Korsbetningen for instance, 
it is most proper from all points of view to leave the coffins, e t c , untouched 
as far as possible. In cases where they have to be removed and examined 
for various reasons, they should, however, be re-interred after the final 
examinat ion. Dr. B. Cnatt ingius, Hegional Inspector, concluded by giving 
an account of some technical discoveries that had resultcd from work on 
the uncovering and conservation of mural paintings in church restorat ions. 
He stressed the importance of avoiding any supplementat ion of portions 
of uncovered paintings. He also emphasized the desirabil i ty of baving maxi 
mum collaboration between restorer, commissioning author i ty and custodian 
of ant iqui t ies in these extremely delieate and difficult questions of restora
t ion. 
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