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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

RESTAURERING GENOM STILIMITATION MILDRAD AV 
KONSTNÄRLIG FRIHET 

Om detta berättar professor Paul Ganz i Zeitschrift fUr Schweizerische 
Archaeologie und Kunstgeschichte 1940. Saken är alltså nu redan gam 
mal, men så viktig, att ett för 8 år sedan nedskrivet och bortglömt refe
rat icke bör läggas i papperskorgen. 

Tobias Stimmer målade på 1560-talet fresker på ett patriciorhus i 
Schaffhausen. Nu ha de förbleknade, avflagrande, i mångfaldiga restaure
ringar övermålade figurerna på svartnad grund räddats genom avskilj-
ning av hela färgskiktet. Denna svåra operation utfördes av den italien
ske specialisten Franco Stefanone från Bergamo. De avlösta skikten kunna 
studeras i Schaffhausens museum; på skiktens baksida är Stimmers färg 
bevarad i sin friskhet. 

Huset, som efter den gamla målningens huvudfigur kallats Haus zum 
Hitter stod nu liksom hudlöst. Hur skulle det behandlas? Man beslöt att 
i möjligaste mån låta Tobias Stimmers verk återuppstå. 

Konstnären Karl Roesch fick i uppdrag att utföra nya fresker, tecknade i 
enlighet med kalkeringar efter originalen på fasadon före konserveringen och 
målade i enlighet med de konserverade »baksidorna». Konsthistorisk sakkun
skap ställdes till Roeschs förfogande för att, när en hand eller ett ben all
deles försvunnit, servera förebilder ur Stimmers övriga verk. När dot visade 
sig svårt för konstnären att underkasta sig de historiskt-stilistiska fordring
arna, gav man honom fullkomligt fria tyglar. »Tolkningen av Stimmors 
konst är alltså», skriver Ganz, »helt och hållet konstnärens eget arbete». Av
bildningar i Ganz' artikel visa att den väldiga freskens kompositionella ske
lett nu liksom 1567 fullkomligt samverkar med arkitekturen, under det att 
utförandet i enskildheter röjer konstnären från 1940. Den förhånade stilimi-
teringen synes ha löst problemet på ett tillfredsställande sätt. Det är icke 
principen som avgör vad som är rätt eller orätt i restaureringsfrågor, utan 
det malt av förstånd sim begagnats vid principens tillämpning. 

J. R. 

HVAD VAR L^G^ST, GULDHORNETS MESTER, 
MAGIKER, PR.EST ELLER GULDSMED? 

I iiierv. tidsskrift 1946 s. 290—93 gor Gösta Langenfelt sig til talsinand 
for, at indskriften på guldkornet fra Gallehus er förfallet af en anglor 
og dermed i vestgermansk sprogform, en anskuelso, Langenfelt allerede 
har fremsat i Englische Studien LXVI 1931—32. s. 161 ff. Samtidig heevder 
L. som sin mening, at hollijaz betyder prffist (egl. som horer til den heilige 
lund) og sogor for denne opfatlelse stötte i Lis Jacobsens ssertolkning af 
guldhornsindskriften i »Danmarks Runeindskrifter» (ved Lis Jacobsen 
og Erik Moltke, i det flgd. forkortet DR.) 
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