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AKTUELLT 

FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN 

Den 3 december 1957 valdes till hedersledamot av Akademien just i t ierådet 
Nils Vult von Steyern och den 9 j anuar i 1958 till svensk arbetande ledamot 
av historisk-antikvariska klassen professor Sigfrid Svensson. Den 4 februari 
1958 beslöt Akademien förorda r iksantikvarien Bengt Thordeman till med
lem av rådet till skydd för Stockholms skönhet. Han har sedermera av stads
fullmäktige blivit utsedd till medlem av rådet. 

Den 4 februari 1958 tilldelades Dr Phil . Lis Jacobsen, Köpenhamn, Aka
demiens större jetong i guld för sin betydelsefulla verksamhet under en lång 
följd av år för olika vetenskapliga företag av vikt även för svensk forskning. 
Vidare beslöt Akademien för insatser inom svensk kul turminnesvård utdela 
Gustaf Adolfsmedaljen till disponenten Gösta Schotte, Ämotsfors, och re
daktören Elon Dufvenbcrg, Umeå; Akademiens belöningsmedalj i silver till 
ingenjören Axel H a m m d i n , Ronneby, och direktören för Ankarsrums bruk 
Jonas Spånberg samt Akademiens jetong 1 silver till f. d. kyrkoherden i 
Locknevi Carl Ekholm, Bankeryd, och ingeniören Gunnar Hammarlund, 
Göteborg. 

UR STATSVERKSPROPOSITIONEN 1958 

De av Vitterhetsakademien framförda önskemålen om inrät tande av nya 
t jänster och uppflyttning av andra ha endast i mindre uts träckning beak
tats . Kungl. Maj:t har likväl föreslagit, att cn ny amanuenstji inst i beford-
ringsgången inrät tas , samt att t jänsten som extra ordinarie textilkonscr-
vator ordinaricsät tcs med placering i Ao 21. Medel för inrä t tande av en 
landsant ikvariet janst i Stockholms län ha icke tagits med 1 beräkningarna. 
Anslaget för vård och underhål l av fornlämningar och byggnadsminnesmär-
ken föreslås utgå oförändrat med 275.000 kronor. 

ANSLAG FRÄN LOTTERIMEDELSFONDEN 
Genom kungliga brev den 27 jun i och 20 december 1957 hava anslag från 

lotterimcdclsfonden beviljats bl. a. följande inst i tut ioner för nedan angivna 
ä n d a m å l : Falbygdens museibyggnadsförening ytterl igare 75.000 kronor för 
uppförande av en muscibyggnad för Falbygdens hembygds- och fornminnes
förenings samlingar ; Vitterhetsakademien 100.000 kronor för inköp av ett 
markområde vid Uppsala högar; Vitterhetsakademien ytterl igare 10.000 kro
nor för inlösen av ett bostadshus för lärare inom Uraniborgsområdd på 
Ven; Krist ianstads stad ytterl igare 50.000 kronor till iordningstäl lande av-
nya lokaler för stadens museum; Håcksviks hembygdsförening 20.000 kronor 
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till flyttning och restaurering av den s.k. Kloekarcgården i Håcksvik; Lunds 
stad 75.000 kronor ti l l restaurering av den i kvarteret Färgaren i staden 
belägna byggnaden »Staket»; Eksjö stad 25.000 kronor till uppförande av 
ett museum i s taden; Föreningen Södermanlands länsmuseum ytterl igare 
50.000 kronor som slutligt bidrag till uppförande av d t konstmuseum i Ny
köping; Eskilstuna stad 50.000 kronor till restaurering av cn av de s.k. 
Rademachersmedjorna samt Hudiksvalls hantverksförening 50.000 kronor till 
restaurering av den s.k. Brunska gärden i Hudiksvall . 

ANSLAG UR KUNGAFONDEN 
Till ändamål inom kul turminnesvården ha ur Konung Gustaf VI Adolfs 

70-årsfond för svensk kul tur under år 1957 utgått anslag bl. a. till inre 
restaurering av Vedenlövs gamla kyrka i Småland; till fortsatt konservering 
och restaurering av Älvros gamla kyrka i Härjedalen; till konservering av-
värdefulla äldre tak- och väggmålningar frän rivna byggnader i F)ksjö, av
sedda att omhändertagas i stadens planerade museum; till fullföljandet av 
res taurer ingsarbden i nordvästra rundtornet vid Malmö slott ; till Nordiska 
museet för fortsatt inventering av vissa mindre herrgårdar inom Stock
holms l än ; till Skånes hembygdsförbund för fortsatt restaurering av gårds
anläggningen Ballingstorp i Kviinge socken, Skåne; till vissa skyddsarbeten 
i Dalby kyrka i Uppland; till Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund för om
läggning av taket på Kalisgården i J ä rvsö ; till Stranda härads hembygds
förening till friläggnings- och konscrveringsarbeten vid Björnö slottsruin. 
Mönsterås socken, Småland. Börande anslag till Birgittastiftelsen se under 
rubriken »Anslag till Vadstena kloster». 

ANSLAG TILL VADSTENA KLOSTER 

Under år 1957 erhöll Vit terhetsakademien av Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse t i l l sammans 255.000 kronor till byggnadshistoriska undersökningar 
och därmed direkt förbundna rekonstruktionsarbeten i Vadstena kloster. 
Vidare mottog Akademien under året från syskonen Wesséns stiftelse 
125.000 kronor till vetenskapliga, ant ikvariska res taurer ingsarbden inom 
klostret. Slutligen har kungafonden till Birgiltastiftclscn överlämnat 50.000 
kronor säsom bidrag till inredande av ett studie- och gästhem med ideell 
syftning i förening med d t vetenskapligt bibliotek, ett museum m. m. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 
Skyddsföreskrifter jäml ik t lagen den 12 jun i 1942 om skydd för kul tur

historiskt märkliga byggnader hava utfärdats för följande byggnader och 
anläggningar: Villagatan 3, kvarteret Eken 9 och 10 i Stockholm; Skånd la -
holms slott, Skånela socken, Uppland; Hullgrenska gården, Pataholm, Älems 
socken, Småland; skvaltkvarn, belägen på fastigheten Kangos 74 i Junosuando 
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socken, Västerbot ten; Bötterums f. d. gästgivaregård, l,angemala socken, 
Småland; Smedstorps by. Norra Vi socken, Östergötland; byggnad på fastig
heten ö rum 19', Hörups socken, Skåne; fastigheten nr 8 i kvarteret Urväders-
klippan Mindre i Stockholm. 

FÖRVÄRV AV OMRÅDEN MED FORNLÄMNINGAR 

Enligt köpebrev den 18 december 1957 förvärvade Vitterhetsakademien 
den s. k. Norrgården på Adelsön i Mälaren. Inom det inköpta området iiro 
flera ståtliga gravhögar belägna, bland dem de tre Kungshögarna, den flata 
Tingshögen och den s. k. Skopinntull , liksom också lämningarna av 1200-
t a l spa l a t sd Alsnö Hus. Köpeskillingen, 100 000 kr., har donerats av direktör 
Josef Anér, Stockholm. 

GRÄVNINGAR OCH FYND 

I samband med grustäkt i Sojuide i Sjonhems socken pä Gotland under
söktes hösten 1957 ett antal gravar frän folkvandringstid, vilka gåvo fynd 
av rikt ornerade lerkärl . Vid Pejnarue i Leuide socken på Gotland under
söktes likaledes i samband med grustäkt 26 gravar från romersk tid och 
vikingatid. 

Under sommaren 1957 undersökte Uppsala Universitets Museum för Nor
diska Fornsaker ett fornminnesområde vid Darsgärde i Skederids socken. 
Uppland, med omkring 200 stensät tningar och högar samt cn fornborg. Grav
läggningar av äldre jä rnå ldcrskarak tä r anträffades. Inom fornborgsområdet 
framkom ett flertal husgrunder och cn väl bevarad portanläggning med del
vis i berget bruten uppfar ts ramp. Fynden ge ingen snävare datering av an
läggningen, men den torde t i l lhöra jä rnå lderns mit t . Under järnålderslagret 
påträffades en gropkeramisk boplats (omkring 34 m över havet ) . Grävnings-
ledare var fil. lic. Björn Ambrosiani . 

Vid Rinnela i Ödsmåls socken, Bohuslän, påbörjade r iksant ikvarieämbetet 
under november 1957 cn undersökning av ett av grustäkt berört gravfält. 
I cn av högarna, en långhög, påträffades under en röseliknande slenpaek-
ning 5 lerkärl intill varandra . Två av dessa hade dekor och voro profilerade 
med utsvängd mynningskant , de övriga voro små enkla koppar. I ett brand
lager i graven påträffades vidare en del av ett korsformigt spänne, agraffer 
till ett häktespänne, en sländtrissa, en benkam m. m. Undersökningen ut
fördes av antikvarien Bernt Einerstam. 

En omläggning av riksväg 4 föranledde under hösten 1957 en undersök
ning av cn stor gravhög vid Gunnerslad i Gamleby socken, Småland. Högen, 
som var 22 m i diameter och intill 2 m hög, bestod av en jordmante l , som 
täckte ett centralröse. På den ursprungliga markytan påträffades ett brand
lager, som var hopsopat över platsen för en uppbränd båt . I lerbottnen 
funnos avtryck av båtens köl. I brandlagret påträffades dessutom ett litet 
bronsföremål i form av ett manshuvud med en röd sten eller glasbit som 
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öga — det andra ögats sten saknades — försmälta b i tar av ett blåt t glas
kärl, spdbrickor , diverse fragment av brons m. m. Undersökningen utfördes 
under ledning av antikvarien Gunnar Ekelund och Dr. phil . Waldemar Ginters. 

RESTAURERING OCH UNDERSÖKNING AV KYRKOR 
Vid restaurering av Löuestads kyrka i Skåne anträffades vid södra sidan 

av den rivna romanska kyrkans västra långhuskvadrat en båtformig sten
kista av gråstenar och kalkstenshällar , stående i ett röse av gråstenar av 
skiftande storlek. Graven undersöktes av landsant ikvarien i Lund. I kistan, 
som var orienterad i öster och väster och utan tvivel härrörde frän medel
tiden, fanns ett väl bevarat skelett av en vuxen individ, vilande på rygg på 
d t underlag av kri tvi t t kalkbruk. Kistans sidostenar och täckhäl lar hade 
varit hopfogade med kalkbruk och blålera . 

Under 1957 återinvigdes efter mer eller mindre omfattande restaurer ingar 
Grötlingbo, Bnttle, Lojsta, Leuide, Atlingbo och Vallstenn kyrkor, samtliga 
på Gotland. I Grötlingbo, Atlingbo och Vallstcna framkommo lämningar av 
äldre romanska kyrkobyggnader. Medeltida målningar framtogos i Gröt
lingbo (1300-tal) och Buttle (1400-tal). För närvarande pågå restaurerings
a r b d e n i Etelhems, Gammdgarns och Lau kyrkor. I Etelhem och Gammel
garn ha delar av romanska dopfuntar påträffats och i Gammelgarn dess
utom rester av gotiskt masverk, som gjort det möjligt att rekonstruera kor
fönstrens ursprungliga utseende. Vid nedtagningen av det senmedeltida al tar
skåpet i Lau upptäcktes, at t delar av ett höggotiskt retabel med delvis be
varad ursprunglig målning applicerats på al tarskåpets baksida. 

UNDERSÖKNING AV ERIK XIV:s KVARLEVOR 

Sedan Kungl. Maj :t därt i l l givit t i l lstånd öppnades den 20 j anuar i 1958 
F>ik XIV:s sarkofag i Västerås domkyrka för en vetenskaplig undersökning 
av konungens kvarlevor, som pågick till den 25. Den 25 och 26 visades kvar
levorna för a l lmänheten, och den 27 slöts kistan och nedsattes åter i 
sarkofagen. 

Huvudledare var förre r iksant ikvarien Martin Olsson. För den medicinsk-
antropologiska delen av undersökningen svarade Svenska Expeditionen för 
Arkeologisk Antropologi med sin ledare professor C.-H. Hjortsjö och sin 
sekreterare ant ikvarien N.-G. Gejvall som aktiva deltagare. Expeditionen 
hade för denna undersökning knuti t till sig olika specialister, främst rä t ts -
kemisten R. Bonnichsen, tandläkaren L. Lysd l , ärf t l ighdsantropologcn T. Ro
manus, röntgcnologen A. Renander, ortopeden T. Jcrre och kirurgen A. S. Bru
zelius. Undersökningen av textil ier m. m. utfördes av intendenten Eva Berg
man med bi träde av fru Wera Olsson och intendenten S. Wall in. 

Vit terhetsakademiens fotograf N. Lagergren tog första dagen en del över
siktsbilder av innehållet i kistan, övrig fotografering ombesörjes av prc-
paratorn vid anatomiska inst i tut ionen i Lund H. Gustavsson. 
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KONSERVERING AV TEXTILIER 
Etl i flera avseenden ovanligt l i turgiskt plagg har nyligen, efter en pro-

blcmrik konservering, återgått till sin hemkyrka, Hauerö i Medelpad. Det al
en mässhake av mörkblå sidendamast — högklassig italiensk ti l lverkning 
från 1400-talets mitt — och stilfulla s. k. Kölncrbårder. Skruden var i 
mycket fragmentariskt skick och har tydligen många gånger varit föremål 
för klumpiga lagningar och ändringar. De nu fördagna åtgärderna gingo ut 
på att rekonstruera ursprunglig form oeh sammansät tn ing. Materialet var 
alltför skört och ofullständigt för att skruden skulle kunna göras användbar . 
Det hela monterades på cn stomme för att placeras under glas. 

TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING 

Under tiden den 4 januar i —den 2 februari 1958 pågick i Statens historiska 
museum en fotoutställning »Leva viel vatten — från älvar och fjällsjöar». 
Fotografierna voro tagna av Lars Bergström J : r och Olof Fikberg. Utställ
ningen anordnades av r iksant ikvarieämbetet , som härmed ville visa ett 
urval av det dokumentära fotomaterial , som t i l lkommit vid ämbetets under
sökningar i samband med sjöreglcringar och kraftverksbyggen under åren 
1956 och 1957. Utställningen avsåg att i bild och text redovisa mänskligt 
liv och arbete från forntid till nutid i de landskap, som förändras genom 
vattenkraft ut byggnader. 

Bilderna voro såväl flyg- som markfotografier och gåvo en inblick i 
aktuella arbetsområden kring Stora oeh Lilla Lule älv, Skcllefte älv, Umc 
älv, Äsde älv med Ängermanälven, Indalsälven, Ljusnan, Dalälven och Klar
älven. Den största bildsvitcn var hämtad från Gardikenområdet i Tärna 
socken i Västerbotten, där landskap, bebyggelse, liv och arbete i såväl helg 
som vardag presenterades. 

Från andra arbetsområden belystes undersökningar i samband med 
fisket. Andra bilder gåvo karakter is t iska prov på förhistoriska strandbo-
platser oeh utgrävning av sådana. 

Som ett komplement till bilderna visades i eu monter ett representativt 
urval av de tusentals fynd från norr ländska stenäldersboplatser, som ha 
tillförts Statens historiska museum under de 15 år, som arkeologiska inven
teringar och utgrävningar ha ägt rum i samband med sjöregleringar. 

Från och med februari kommer utstäl lningen att under hela våren gå 
som vandringsutstäl lning, bland annat till de norr ländska länsmuseerna. 

FÖBELÄSNINGAR M. M. 
I samband med utstäl lningen »Alvastra kloster, d t medellida svenskt 

kul turcentrum», som avslutades den 20 februari , har anordnats tre före
drag: Människor och fynd (23/1, fil. lic. Rune Norberg), Byggnader oeh 
organisation (30/1, amanuens Ingrid Swart l ing) , Myntfynden — en penning-
historisk krönika (6/2, förste ant ikvarien Nils Ludvig Basmusson) . 
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Vårens föreläsningsserie i samarbete med Kursverksamheten vid Stock
holms högskola omfat tar sex föreläsningar kring ämnet »Mälaren»: Mälarens 
runor (13/2, professor Sven B . F . Jansson) , Den forntida mälarbygden (20/2, 
ant ikvarien Folke Hallberg), Herrgårdar kring Mälaren (6 /3 , fil. dr Brynolf 
Hel lner) , Dikt kring Mälaren (13/3, docenten Magnus von P lå ten) , Malar
iaset (27/3, ant ikvarien Hans Hansson) . Eventuellt kommer cn utfärd att 
ordnas i anslutning till denna serie någon uv de första dagarna i maj . 

Den föreläsningsserie som organiserats i samarbete med Gärdets kurs
verksamhet har till ämne »Kyrka och folk i Härjedalen» och omfattar fem 
föredrag: Härjedalens kyrkliga medeltid (17/3, docenten Per Gustaf Ham
berg) , Bonaderna från Överhogdals kyrka (24/3, amanuensen Anne-Marie 
Franzén) , Kyrkan och årsfesterna (31/3, förste intendenten Albert Eskcröd), 
Storböndernas kyrkor resp. Givmildhet och kyrkoinventarier (14/4 och 21/4, 
docenten Per Gustaf Hamberg) . 

I Musikhistoriska museets regi anordnas under våren fem konserter i 
Statens historiska museums biirockhall: Gambakvartet t från Schola Cantorum 
Basilicnsis (9 /2) , Lauten-Collcgium (16/2, med komposit ioner frän renäs
sans och barock) , The Renaissancc-Singcrs (2 /3) , en cembalo-gamba-konsert 
(23/3, med komposit ioner av M. Marais, Fr. Couperin, .1. S. Bach och G. Fr. 
Te lemann) , Codex Carminum Gallicorum (20/4, kring en handskrift i Upp
sala universi te tsbibl iotek) . 

NOTES AND REVIEWS 

Inuestigatlons in Connection wilh Lake Regulations. H. Hvarfner reports 
that since 1942, the Central Office of National Antiquities has been making 
investigations in connection with tbc rcgulation of lakes and building of 
dectr ical power construetions. These investigations includc both archaeo
logical and ethnological operations. They aim, on one hand, to work out— 
from cultural-historical point of view—what would be permissible in pro
jected water-power instal lat ions, and on the other hand, to coi led docu-
mentary material from the areas where tbc instal lat ions are to be erected. 
As such instal lat ions often have the effect of highly changing tbc aspect of 
the landscape, great importance is attached to the photographie piclorial 
mater ial . Krom an achaeological point of view these investigations have 
resultcd in an increascel knowledge of the so-called Arctic Stone Age. The 
ethnological work has included the investigation of villagcs. 

Svenska Fornminnesföreningen 1957. A report on the activities of lhe 
Swedish Archaeological Association during 1957. 
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FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN 

Till representant för akademien i den svenska kommittén för internat io
nellt historiskt samarbete utsågs den 4 mars 1958 efter framlidne förste 
bibl iotekarien Adolf Schiick förste ant ikvarien N. L. Rasmusson och till ny 
svensk arbetande ledamot av historisk-antikvariska klassen professorn Arthur 
Montgomery. 

Följande priser utdelades vid högt idssammanträdet den 20 m a r s : Hjörn-
st jernska priset till docenten Kjell Kumlicn för hans arbete »Sverige och 
hansea te rna»; Loubatska priset till docenten greve Magnus Mörncr för hans 
arbete »Latinamerika» och Oscar Montelii pris till docenten Hertil Almgren 
för hans doktorsavhandling »Rronsnycklar och djurornamentik». Beskowska 
st ipendiet har t i l ldelats docenten Hugo Yrwing och Knut Stjernas st ipendium 
filosofie kandidaten Inger Zetterberg. 

KUNGLIGT BESÖK I VADSTENA 

Vid ett besök i Vadstena den 22 maj studerade Konungen de inom nunne
klostrets område pågående undersöknings-, konserverings- och restaurerings-
arbetena. Konungen tog även del av de resultat som vunnits genom de under
hål ls - och is tåndsät tningsarbeten som under vintern bedrivits i Vadstena 
slott . 

BYGGNADSHISTORISKA UNDERSÖKNINGAR I KYRKOR 
Den sedan länge planerade restaureringen av Västerås domkgrka tog sin 

början den 28 j anuar i i år. I samband härmed har man utfört omfattande 
undersökningar, vilka väntas bliva fullt avslutade omkring den 1 augusti . 
Betydande lämningar av i övrigt försvunna byggnadsdelar ha blot tats . Ännu 
har det emellertid icke varit möjligt at t draga bestämda slutledningar om 
kyrkans äldsta byggnadshistoria. Man har dock kunnat konstatera före
komsten av ett tresidigt avslutat kor och ett tvåskeppigt tvärhus med 
sakrist ia i norr, allt i tegel och troligen vid 1300-talets hörjan fogat t i l l en 
äldre kärnkyrka. Ännu står dock frågan öppen, om det före tegelkyrkan 
funnits en helt 1 gråsten uppförd kyrka från den första biskopstiden vid 
1100-talets mit t . 

Det är i regel icke nödvändigt att rubba de talrika gravarna under kyrkans 
golv, och man behöver därför icke undersöka dem. På platsen för S:t Eriks 
kor har man dock undersökt ett manligt skelett med ett tvähandssvärd vid 
sidan och en sigillstamp av silver med riksföreståndaren Svante Nilssons 
namn och ätten Natt och Dags vapen. Bland lösfynden kunna främst nämnas 
omkring 300 mynt , av dem omkring 200 medeltida. 

Vid den nu pågående restaureringen av Danmarks kyrka i Uppland har 
kyrkobyggnadens utvecklingshistoria kunnat klarläggas. Den äldsta kyrko
byggnaden har bestått av de nuvarande två västligaste travéerna, samt av 
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ett smalare och lägre kor, a l l t sammans i tegel och i god murningsteknik. 
Den första kyrkan torde böra dateras till tiden omkring 1300-talet. Vid mitten 
av 1400-talet fick kyrkan gotiska ribbvalv och i samband därmed ett nyt t 
kor i två travéer med tresidig avslutning. Ungefär samtidigt t i l lades i väster 
det mäktiga tegeltornet. 

TEXTILKONSERVERINGAR 

En samling om 11 textilier, t i l lhöriga Vadstena klosterkyrka har under 
vintern konserverats vid inst i tut ionens texti lkonservcringsanstal t . Innan 
texti l ierna i april återbördades ti l l Vadstena visades ett urval i Statens 
historiska museum, där man då hade tillfälle at t direkt jämföra ett stort 
antal arbeten, som ulgalt frän broderiverkstaden i Vadstena kloster. Förutom 
de tolv Vadstena-arbetena, som t i l lhöra museets egna samlingar, tre stycken 
från Vadstena samt den originella mi t ran från Västerås domkyrka, vilken 
pä grund av byggnadsarbetena där för närvarande förvaras i museet. 

I samband med vissa omplaceringar i Uppsala domkyrkas skrudkammare 
ha alla texti l ierna fått etiketter med svensk och engelsk text. Den bekanta 
mässhaken med Jakob Ulfssons bild har genomgått cn välbehövlig konser
vering liksom en stola, vilken sannolikt t i l lhört den skrud, som 1295 hem
fördes från Rom av ärkebiskop Nils Allcson. Det vackra, om emaljarbete 
er inrande broderiet hade stympats och troligen under 1700-talet placerats 
som kors på cn simpel mässhake av svart sammet. 

JÄRNALDERSAVDELNINGEN PÄ STATENS HISTORISKA MUSEUM I NY 
GESTALT 

I närvaro av Konungen Öppnades den 17 maj en ny permanent avdelning 
i museet för keltisk, romersk, och äldre germansk jä rnå lder . Åtskilligt som 
tidigare varit magasinerat har nu uts tä l l t och den äldre jä rnå lderns rika 
gnidskatter exponeras i värdig omrainning. Till nyheterna hör cn ganska 
rik exposé av fynden från de al l t jämt pågående, r ikt fyndförandc under
sökningarna på Helgon i Ekerö socken. Till skillnad mot vad som varit 
brukligt under senare år har man nytt jat ett system av fria glasmontrer och 
utefter skenor i taket flyttbar belysning. Systemet gör det möjligt att snabbt 
förändra rummens karaktär och at t exempelvis frigöra montrer för t i l l
fälliga uts täl lningar . Arbetet har utförts under ledning av förste ant ikvarien 
Wilhelm Holmqvist. 

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR I STATENS HISTORISKA MUSEUM 

Från den 20 mars utstäl ls i modeller tre förslag till restaurering av 
Uppsala domkgrka, tvenne utförda av arkitekt Bengt Romare samt ett av 
arki tekterna Sigurd Lcwerentz och Peter Celsing. 

Mcddhavsmuscct hade i Statens historiska museums lokal för tillfälliga 
uts tä l lningar under tiden den 12 april till den 8 maj ordnat cn utstäl lning 
av etruskiska fynd från svenska Rom-inst i tutets utgrävningar i San Giovenale 
i södra Fllrurien och av fgnd från en etruskisk kammargrav 1 Monte Abatone-
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nekrnpolen vid Cevdcr i . Den senare utgrävdes med hjälp av den av ingeniör 
C. M. Lcr id praktiserade sonderingsmetoden, som demonstrerades pä uts tä l l 
ningen med t i l lhjälp av fotografier och diagram. I anslutning därt i l l visades 
en samling av arkeologiska flygfotografier, huvudsakligen från Medelhavs
länderna. Utställningen som var mycket talr ikt besökt demonstrerades av-
Olof Vessberg i ett televisionsprogram, som visades i Stockholms TV den 14 
april och senare i Malmö och Köpenhamn. I samband med utstäl lningen hölls 
i Vit terhetsakademiens hörsal en serie om tre föreläsningar om etruskisk 
kultur . 

Den 17 maj öppnades utstäl lningen »Konservering — Rekonstruktion, den 
europeiska byggniidsminnesvårdens aktuel la problem». Utställningen vill 
genom fotografier åskådliggöra främst de krigshärjade ländernas problem, 
men även andra för varje kul tur land aktuella uppgifter, säsom omgestalt
ningar, framtvingade av samhällsutvecklingen, samt konserverings- och 
is tåndsät tningsarbeten av äldre, värdefulla byggnader. 

FÖRELÄSNINGAR M. M. VID STATENS HISTORISKA MUSEUM 

Följande föredrag ha på inbjudan av Riksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museum anordnats under våren 1958: Dr Glyn Daniel, London, 
om »Recent archaeological discoveries in Britain* (17 mars , i samarbete med 
Arkeologiska samfundet) , — Mag. ar t . Thorkild Ramskou, Köpenhamn, om 
»Den kunstneriske viking» samt visning av den tecknade filmen »Gribcdyrct» 
(15 april , i samarbete med Föreningen Norden), — Prof. Richard Hamann-
MacLcan, Marburg, om »Herowingisch oder fruhromanisch?» (25 april , i 
samarbete med Stockholms högskola) , •— Generalen dr Yigael Yadin, Jerusa
lem, om »Three years excavations at the bihlical city of Hatzor» (12 maj , i 
samarbete med Arkeologiska samfundet) , —• Dr. phil. .1. Morper, Ramberg, 
om »Drottningholm und Pommcrs fddcn , Ein Beispiel schwedischen Ein-
flusscs auf die deutsche Architcktur» (21 m a j ) . 

Som avslutning på föredragsserien »Mälaren» företogs på Kristi Himmels
färdsdag den 15 maj cn bussfärd runt Mälaren. Därvid besöktes bl. a. Ragn-
hildsborg (det gamla Täl jehus) , Kärnbo kyrkoruin. Toresunds kyrka, grav
fältet vid Äsa i Yt te r sdö socken Svinnegarns källa och ruinen av Enköpings 
f randskanerklos ler . 

Inspelningen av televisionsprogram har fortsatt i medd t idsavddn ingen 
under ledning av chefredaktör Gustaf Näsström och fil. kand. Lennart Elhren-
borg, Sveriges Radio. 

RUM FÖR SVENSKA FORSKARE I »PALAIS DE SUÉDE» I ISTANBUL 

Svenskar, som önska studera i Is tanbul , ha numera möjlighet att på 
mycket förmånliga villkor erhålla bostad i staden. I svenska beskickningens 
nyrestaurerade hus finnes nämligen en dubblett med badrum och pentry, 
fullt inredd med säng- och köksutrustning, som kan få disponeras för 
4 turkiska pund per dygn eller för närvarande omkring kronor 7 :40. Ytter
ligare upplysningar lämnas av Svenska Inst i tutet , Stockholm 3. 
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blödande lekamen. Ernst Spanuth har år 1956 publicerat cn kort notis*1 

ined anledning av atl han i en myntsamling påträffat ett pi lgrimsmärke 
med en schematisk och grov krucifixframställning, infattad i en cirkelram, 
prydd med en förvanskad upplaga av den på Nyköpingskannan läsbara 
inskriften. Spanuth efterlyser fler exemplar av det för honom tidigare 
okända märket. I Liibecks St. Anncnmuseum förvaras en nära motsvarighet, 
funnen i nämnda stad;-1 inskriften är även här missförstådd, dock pä ell 
annat sätt. Ett fragmentariskt märke i ytterligare en variation hä rs tammar 
från Bergen. I samtliga fall är årtalet , som syftar på vallfartsortens grun
dande, totalt förvanskat och dessa originalmärken torde båda t i l lhöra sent 
medeltida upplagor, medan Nyköpingskannans lockrelief ännu bevarar in
trycket av 1300-talets utformning av pilgrimsmärket Iran den hessiska kyr
kan. Kannan behöver i och för sig icke garantera, att den svensk, som en gäng 
var dess ägare, vallfärdat till Gottsbiiren; att orten var välbekant för 
nordiska pilgrimer antyder emellertid bl. a. ett sådant faktum som atl 
Magnus Erikssons och hans drottnings testamente från år 134(1 bland de 
pi lgrimsmål, som skulle begåvas med en guldkalk, upplager även »Gotlies 
byrth» jämsides med centrala kultorter som Aachen och Giistrow.-'3 

Manien Bydbeck 

• Ein unbekanntes Wallfahrlszeichen von Gottsbiiren (bei . Kassel), Ber
liner Numismatische Zeitschr. 1956:22, s. 227 1'. Undertecknad har av dr 
Busso Peus, som identifierat det ifrågavarande tyska exemplaret, blivit upp-
märksamgjord på notisen, för vilket han härmed tackas. 

" Avbildade men icke klassificerade hos J. Wurncke, Mittelalterliche Pil
gerzeichen aus Liibeck und Lauenburg, Nordelbingen VIII, s. 172, fig. 8, resp. 
hos S. Grieg, Middelalderlige Byfund, s. 17, fig. 8 a. 

• S. D. 4069. 

AKTUELLT 
HYGGNADSMINNESMÄBKEN UNDER VITTERHETSAKADEMIENS VÅRD 

Genom en nyligen träffad överenskommelse övertar Visby stad frän och 
med den 1 oktober 1958 förvaltningen av Gamla Apoteket i Visby. Vården 
utövas givetvis i samråd med r iksantikvarieämbetet . — Under sommaren har 
den från slutet av 1800-talet härrörande plåtbetäckningen på Enångers 
kgrku i Hälsingland utbyt ts mot spän. Detta har bekostats genom en dona
tion av framlidne major A. Amundson. — Inom Aholmens trädgård och park i 
Bgllerns socken i Västmanland har en kontingent vapenfria värnpliktiga 
fortsatt de under förra året påbörjade röjnings- och planeringsarbetena. 
Dessutom ha reparationerna av byggnaderna igångsatts. Sålunda ha samtliga 
yt ter tak försetts med ny tegelbeläggning och ytterväggarna ha satts i stånd. 
I torpstugan ha även vissa invändiga reparat ioner utförts . 
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GRÄVNINGAR OCH FYND 

Vid Kullsläde i Lärbro socken på Gotland undersöktes på grund av väg
arbete en större gravanläggning, använd från stenålderns slutskede in i 
yngre bronsålder. Fynden utgjordes av tandpärlor , d räk tnå lar av ben, 
hängen, pryl samt flintpilspets från s tenåldern; från bronsålderns äldre 
del ett stort spänne och från övergången till jä rnåldern en skålnål . Under 
graven utbredde sig ett boplatslager från stenåldern med yxor från ett äldre 
skede av öns stenålder. — Vid Buekbagen i Tingstäde socken utgrävdes på 
grund av grustäkt ett röse sannolikt från mitten av romersk järnålder . 
Bland fynden märkes en fingerring av guld. — VM Sojvide i Sjonhem socken 
undersöktes ett 20-tal gravar från tiden kring Kristi födelse, vilka skadats 
vid vägarbete. — Professor Greta Arwidsson har fortsatt sina undersökningar 
på stenåldersboplatsen vid Ihre i Hangvar socken samt påbörjat undersök
ning och restaurering av ett skadat bronsåldersröse vid Kgrkebols i Hellvi 
socken. 

Biksantikvarieämbetets fornminnesavdelning har under sommaren 1958 
ul lör t ett antal grävningar i Mellansverige. Av dessa kan nämnas under
sökningen av en skärvstenshög vid Igelstu, Östertälje socken, Södermanland, 
Utförd av fil. kand. Birgitta von Heland. VM undersökningen framkom en 
metkrok av brons samt ett intressant kcramikmaterial från övergången mel
lan bronsålder och järnålder . — Med anledning av en vägomläggning vid 
Arsunda kyrka i Arsunda sucken, Gästrikland, undersöktes och borttogos två 
större högar på det stora gravfältet därstädes. Högarna voro från tiden 
omkring 900 c. Kr. och innehöllo bl. a. flera vackert slipade pärlor av agat 
och bergkristall , rester av bronssmycken in. m. Gravkonstruktionen visade, 
alt högarna måste ha byggts i förväg, sannolikt redan i de dödas livstid, 
varefter gravarna uppifrån grävts ner i högarna. Undersökningen utfördes 
av fil. lic. E. Baudou. 

RESTAURERING OCH UNDERSÖKNING AV KYRKOR 
De 1957 påbörjade undersökningarna under golvet i Växjö domkyrka av

slutades i maj 1958. Av äldre grunder ha endast obetydliga rester ant räf fa ts ; 
det är dock klart, alt den äldsta stenkyrkan på platsen varit en enskeppig 
absidkyrka. Stora mängder lösfynd ha gjorts, bland dem åtta sigill frän 
medeltiden och omkring 1.600 mynt, av vilka en betydande del härrör frän 
1200-talet. Undersökningarna av kyrkans murverk fortgå al l t jämt. 

Under sommaren ha bland andra Gammelgarn» och Boge kyrkor på Got
land återinvlgts efter omfattande restaureringar, bägge Utförda efter förslag 
av länsarkitekten Olle Karth. I Gammelgams kyrka har den tidigare kring
murade, svårt brandskadade miltkolonnen i långhuset framtagits och ersatts 
med en ny, formad i huvudsaklig överensstämmelse med den gamla; vidare 
ha grunder påträffats av en kyrka från 1200-talet, bestående av långhus 
och rakt avslutat kor. I Boge kyrka framtogos väl bibehållna kalkinalningar, 
i koret från 1200-talet och i långhuset från 1400-talet. 

I Mosjö kgrka i Närke har i samband med pågående inre restaurering i 
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koret och långhusets östra del påträffats en svit renässansmälningar , da
terade 1617 eller 1627. På vissa ställen äro målningarna helt eller delvis 
utplånade, på andra åter ganska väl bevarade. Bland de bibliska scenerna 
märkes en ganska ovanlig: Jonas och valfisken med en kul turhis tor iskt 
märklig bild av ett skepp. Målningarna visa frändskap med det i Närke 
florerande renässansmåleriet (Kungsstugan, Göksholm, Glanshammars och 
Knista kyrkor m. fl.), men det är ännu för tidigt att a t t r ibuera dem till 
någon bestämd skola. Målningarna konserveras för närvarande av konser
vator Gösta Lindström. 

Tisdagen den 22 jul i återinvigdes Malörens kapell, uppfört 1780 och för
sett med intressant nyrestaurerad inredning, delvis äldre än själva byggna
den. Officianl var biskop Ivar Hylander. Kapellet är ett av de intressantaste 
i övre Norrlands skärgård, en åt tkantig hög byggnad, som på sin tid även 
tjänade som landsmärke för sjöfarande till Torneå. 

Lördagen den 16 augusti firades 350-årsminnet av Jukkitsjärnl äldsta 
kgrka» anläggande. Den nuvarande, uppförd 1726, har som gåva av Luossa-
vaara-Kiirunavaara AB erhåll i t cn ståtlig a l tarpryduad, tre stora målade 
reliefer skurna och färgrikt bemålade av Bror Hjort. Belieferna skildrar den 
väckelserörelse, som Lars Levi Laestadius åstadkom i övre Norrbotten. 

RESTAURERING AV RUINER OCH PBOFANA BYGGNADEB 
Tack vare cn förnyad donation av bankir Tage Ccrvin ha ruinkonser-

ueringiirnu i Visby kunnat fortgå i oförminskad omfattning. De ba 1958 
berört S:t Clemens och S:t Nicolai ruiner samt stadsmuren mellan Öster
port och Söderport. — Genom anslag ur Kungafonden har cn omfattande 
yttre restaurering inletts av ett medeltida stenhus vid St, Sojdeby i Fole 
socken. Därvid blottades bl. a. en tidigare okänd gotisk portal . Fastigheten 
ti l lhör Föreningen Gotlands Kornvänner. En samma förening tillhörig (listig
het invid Domkyrkan t Visby, bestående av tvä hopbyggda medeltida sten
hus, har under pågående restaurering avslöjat ett flertal ursprungliga portar 
och fönsteröppningar. 

Under sommaren 1958 bar elt antal stugor inom Löuångers kyrkstad i 
Västerbottes konserverats och restaurerats . Företaget har möjliggjorts genom 
att Kyrkornas världsråd förlagt ett arbetsläger till platsen och det har ståt t 
under kul turhis tor isk kontroll av landsantikvarien i Umeå. Principförslag 
till stugornas is tåndsät tning har upprä t ta ts av byggnadsingenjören Bengt 
Lidström, Umeå. Ekonomiska bidrag ha lämnats av kommunen, enskilda 
företag och r iksantikvarieämbetet . 

INVENTERINGAR 
Den genom riksant ikvarieämbetets fornminnesavdelniiig bedrivna inuen-

leringen av fasta fornlämningar för den nya ekonomiska kar tan har under 
den gångna säsongen omfattat följande områden: i Södermanland ett om
råde inom landskapets sydöstra del, omfattande Daga, Hölebo och Rönö 
härader samt södra delen av Vlllåttlnge härad och östra delen av Jönåkers 
hä rad ; i Västergötland ett område inom norra delen av Skaraborgs län, om-
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fattande Vadsbo domsaga samt i Västerbotten socknarna Burträsk, Bygdeä, 
Lövånger, Nysätra och Sävar samt Holmön. 

Genom riksant ikvarieämbetets fornminnesavdelning ha i anslutning till 
planerade vattenregleringar kul turhistoriska inuenleringur utförts inom de 
flesta större vattendragens områden från och med Torne älv i norr till och 
med Mörrumsån i söder på sammanlagt mellan 40 och 50 platser. Som 
exempel på vunna resultat kan nämnas , att inom Busforsens dämnings-
område i anslutning till Umc älv, omfattande 37 mil strand, påträffats över 
60 stenäldersboplatser. På ett flertal ställen ha stenäldersboplatser grävts 
ut. Liksom tidigare ha föremål från järnåldern påträffats i s tenåldcrsmiljö. 
I anslutning till utgrävningarna vid Hornavaii ordnades en utstäl lning, som 
visades i Umeå och Arjeplog. De etnologiska undersökningarna ha bland 
annat omfattat cn undersökning av byn Souksjokk vid Lule ä lv ; detta 
arbete utfördes 1 samarbete med Folkmåls- och folkminnesundcrsökningen i 
Övre Norrland. En motsvarande undersökning av byn Valmåsen i Härje
dalen har avs lu ta t s ; i detta arbete deltog även Jämt lands läns museum. 

FÖRELÄSNINGAR M. M. VID STATENS HISTORISKA MUSEUM 
Två föreläsningsserier ordnas. Den ena »Sörmlands kyrkor» — i sam

arbete med Gärdets kursverksamhet — omfattar följande föreläsningar: den 
6 oktober »Strängnäs domkyrka» av Erik Bohrn; den 13 oktober »Stormakts
tidens landskyrkor» av Bertil Berthelson; den 20 oktober »Från S:t Eskil 
till Cort Rogge. »Kyrkor och kyrkoinventaricr» av Aron Andersson; den 27 
oktober »Sörmländskt kyrksilver» av Carl Hernmarck och den 3 november 
»Barockskulptur i sörmlandskyrkor» av Ake Nisbeth. Den andra serien har 
kallats »Arkeologisk sommar 1958. Från Riksantikvarieämbetets fältarbeten» 
och omfat tar följande föreläsningar: den 6 november »Upptäckter i Vad
stena kloster» av Bertil Berthelson; den 31 november »En roslagsgård för 
2000 år sedan» av Björn Ambrosiani ; den 20 november »Stenålder ovan barr
skogsgränsen» av Harald Hvarfner och den 27 november »Forntidsbygd i 
nutidsland. Inventeringen för den nya kartläggningen» av Gunnar Ekelund. 

— I december komma filmer att visas med motiv från medeltidens konst
historia, den 4 »Damen med enhörningen» med inledning av Anne-Marie 
Franzén och den 11 »Images médicvales» med inledning av Evald Gustafsson. 
— Under tiden 15 november 1958—15 januar i 1959 pågår cn utstäl lning, 
kallad »En gustaviansk samlare», av bilder ur Schering Boscnhanes bibliotek. 

LANDSBYGDSSAMHÄLLETS MILJ» 
På Värmlands museum hölls den 11—12 september i samarbete med 

länsavdelningen av Landskommunernas förbund en utstäl lning, kombi
nerad med cn kurs kring ämnet landsbygdssamhällets miljö. Därvid disku
terades vad som skulle kunna kallas de glömda faktorerna i modern sam
hällsplanering, d. v. s. hänsynen till miljön och därigenom också till in
vånarnas trivsel. I utstäl lningen förekom förutom avsnitt om husgrup
pering, industribyggnaders inpassning i samhällsbilden, grönskans betydelse 
m. m. även en avdelning, som sökte klargöra vikten av att t i l lvarata be-
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fintliga miljövården i form av äldre bebyggelse, vackra natur- eller terräng
formationer, vegetationsgrupper m. m. Denna utstäl lning kommer under 
1958—59 att såsom den femte i raden av museets vandringsuts täl lningar 
cirkulera i länet. 

PERSONNOTISER 
Till ant ikvarie vid Statens historiska museum från den 1 december 1957 

har utsetts fil. lic. Per Lundström, lill amanuens vid riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museum från den 1 april 1958 fil. lic. Margareta 
Biörnstad, till förste bibliotekarie vid r iksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museum m. m. från den 1 juli 1958 fil. lic. Maja Lundqvist och 
till bibliotekarie sammastädes från den 1 september fil. dr Wilhelm Odclberg 
samt till ordinarie texti lkonservator från den 1 juli fil. dr Agnes Geijer. Till 
innehavare av cn nyinrät tad tjänst som amanuens hos landsantikvarien 1 
Kalmar har från den 1 januar i 1958 utsetts fil. kand. K. G. Petersson, vilken 
tidigare tjänstgjort vid r iksantikvarieämbetet . 

NOTES AND REVIEWS 

.4 presumiiblg Elrnscnn bronze uessel. B. Nerman publishes a small bronze 
bowl, fig. 1, which had been acquired in non-professional circumstanecs at 
Hau, in Flcringe parish in Gotland, and is said to have been found by a 
t rcasurc-huntcr in a grave in the neighbourhood of a cairn which was 
plundered by the same Ircasure-sceker, and which containcd a pottery vessel 
and a bronze knife from tbc end of the Bronze Age (il lustrated in "Forn
vännen" 1906, p. 283, figs. 127, 128). The bowl rcsembles certain types of 
Boman vessels, but this has a rivet in the bottom, a fcature which never 
ocean in those types. The wri ter puts the question, whether this picce ought 
not ra ther be placed as Etruscan or associated vessels, which were fastened 
like bowls at tbc tops of eandclabra. It would then date from Scandinavia's 
last division of the Bronze Age; in favour of which possibility the circum
stanecs connected with its finding might also agree. 

Odin's Eye. In recent years it has fairly gencrally been assumed that the 
three large figures farthest to tbc left on the Skog Tapestry represent Odin, 
Thor and Frey. Tbc figure with tbc most readily idcntifiable attributcs—Odin 
—carries an axe and a shield, and, besides, seems to be one-cycd. However, 
in an examination recently undertaken by the present writer, Anne Marie 
Franzén, it has been shown, that in the ground weave there are disccrnable 
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Eljest är — som bekant — materialets urval i Sveriges Kyrkor ett anna t än 
i de kontinentala inventeringsverken. Men oavsett att Feldkirch presenterar 
även bestånden av högreståndskultur i borgar, slott och städer, ha kyrkorna 
av naturl iga skäl fått dominera. Vallfärdsorten Bankweil har för Feldkirch 
haft en viss betydelse, främst för skulptur och guldsmedskonst och bland 
dessa föremål saknas ej sådana som har sina fränder högt uppe i Norden. 
För det typografiska svarar Schrollförlaget med sin välkända precision. Sär
skilt må framhållas att bi ldmaterialet är förstklassigt. 

Armin Tuulse 

AKTUELLT 

FBÅN VITTEBHETSAKADEM1EN 

Till hedersledamot av Vitterhetsakademien valdes den 3 jun i 1958 doctor 
phil. Herbert Bett ig; till arbetande ledamöter av historisk-anlikvariska klas
sen den 3 jun i professor Arne Furumark och den 7 oktober professor Sture 
Bolin samt till korresponderande ledamöter den 4 november ingenjören Anders 
Diös, Uppsala, och byggmästaren Olle Engkvist, Stockholm. 

FÖBELÄSNINGAB M.M. VID STATENS HISTORISKA MUSEUM 
Under våren 1959 komma följande föreläsningsserier att o rdnas : Under 

rubriken »Suerige i krig, fest och vardag» hållas tre specialvisningar av 
Schering Rosenhanes samling den 15, 22 och 29 januar i (bibliotekarie Wilh. 
Odelbcrg). »Västsvsnska kgrkor» — i samarbete med Gärdets Kursverksam
het — omfat tar följande föreläsningar: »Västkustens medeltida stenkyrkor» 
26/1 ( l : e ant ikvarie Bertil Ber the lson) ; »Västsvensk mcdelt idsskulptur» 2/2 
(antikvarie Aron Andersson) ; »Träkyrkor i Värmland och Dal» 9/2 (pro
fessor Armin Tuu l se ) ; »Medcltidsmålningarna i Södra Båda» 16/2 (antik
varie Åke Nisbe th) ; »Barockens kyrkokonst» 23/2 ( landsant ikvarie Sven Axel 
Hal lbäck) ; »Från nyklassicism till våra dagar» 2/3 ( l i e ant ikvarie Bertil 
Berthelson). »Tradition och forskning. Märkliga öden kring märkliga fynd» 
— i samarbete med Kursverksamheten vid Stockholms högskola. »Skatt
sökare och forskare i Konungarnas Dal» 5/3 (professor Torgny Säve-
Söderbergh); »Homeros och Mykene» 12/3 (docent Olof Vessberg); »Den 
förlorade floden. Med svenska arkeologer i Indien» 19/3 (professor Holger 
Arbman) ; »Vinda i sägen och verklighet» 2/4 (professor Holger A r b m a n ) ; 
»Medeltida släktklenoder» 9/4 (r iksant ikvarie Bengt Thordeman) . 

I samband med öppnandet av den nya permanenta avdelningen för svenska 
besi t tningsmynt i Kungl. Myntkabinettet kommer 1 :c ant ikvarien Nils Ludvig 
Basmusson att under senare delen av april hälla tre föredrag. 
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Under hösten har hörsalen u t rus ta ts med ridå och ny filmduk samt Ijud-
filmsprojektorcr för visning av såväl 35 mm- som 16 mm-film. Installa
tionen har utförts av AGA, Lidingö. 

FASTIGHETER UNDER VITTERHETSAKADEMIENS VÄRD 

Aruslöus gamla kgrka i F"ärlövs socken, Skåne, vilken sedan början av 
1700-talet nyt t ja ts som magasin och år 1950 av de dåvarande ägarna skänktes 
till Vitterhetsakademien, har under det gångna året till det yt tre restaurerats 
efter planer, utarbetade av arkitekten Torsten Leon Nilsson. Sålunda ha bl. a. 
yt ter taken helt förnyats och fönstren försetts med ny glasning. Konser
veringen av de invändiga mura lmåln ingarna återstår . 

GRÄVNINGAR OCH FYND 

På Nybyåsen i Källa socken på Öland har under september—oktober 
undersökts ett gravfält från 300—400-talcn efter Kristus. Bland anna t på
träffades ett antal brandgravar , i markytan markerade endast genom små 
gropar. I bottnen på några av groparna låg en stenskoning omkring ett med 
mörk jord fyllt stolphål, utvisande att gravarna ovan mark ursprungligen 
varit u tmärk ta med t räpålar . — I samband med omläggningen av riksväg 4 
mellan Oskarshamn och Västervik ha några rosen och stensät tningar vid 
Stjärneberg i Hjorteds socken undersökts . Fynd av pincett och stängknapp 
av brons t i l l sammans med brända ben, krukskärvor och har ts tä tning datera 
gravarna till bronsålderns senare del. Undersökningarna på Nybyåsen och 
vid Stjärneberg har utförts av antikvarien K. G. Pettersson. 

Genom Gotlands fornsal har bl. a. undersökts en hällkista vid Ardags 
i Ek tbg socken på Gotland, innehållande fynd från sen romersk järnålder , 
däribland ett större rikt ornerat lerkärl, som i sig inneslöt ett mindre kärl, 
bägge praktiskt taget helt oskadade, samt vidare vid Gottskalks i Träkumlu 
en tredubbel gravläggning i två hällkistor från sen vikingatid ined fynd av-
pärlor, mynt, armbyglar av brons samt nålar . 

Vid grävning av grunden för d t nybygge vid Strandgatan i Visbg bar 
källaren till elt stort medelt idshus med tvådelad grundplan påträffats . 
I vart och ett av rummen har en rund mittpelare bildat stöd för valven. 
Huset har kunnat identifieras som det i äldre l i t teratur omtalade »Segel-
huset», förmodligen ett gilleshus för sjöfarande. 

VM sommarens undersökningar på Helgon i Mälaren, vilka såsom tidigare 
letts av förste ant ikvarien Wilhelm Holmqvist och som även i år gällt d d 
mellersta av de tre tidigare konstaterade byggnadskomplexen, har man för 
första gången stött på kulturlager av ända upp till 1 meters tjocklek. Fynden 
inom detta område t i l lhöra i utpräglad grad det äldre avsnittet i platsens 
bebyggelsehistoria, således 400-tald och 500-talet, ja , en del går möjligen 
ned i romersk järnålder . Inom det nya området har man kommit i omedel
bar kontakt med gravar, såsom en treudd med insvängda sidor och stora 
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stensät tningar av mera obestämd natur . Bland fynden märkes keramik av-
rik och omväxlande karaktär , däribland skärvor till vilka hit t i l ls ingen mot
svarighet kunnat påvisas. Den ut ländska keramik som påträffats synes 
representera typer, som i huvudsak äro äldre än vikingatiden. Bland fynden 
i (ivrigt märkes ett stort antal smycken och redskap. 

I september anmäldes till r iksant ikvarieämbetet , att en silverskatt på
träffats vid förbättring av en väg vid Kärven i Hållnäs socken. Uppland. 
Vid en efterundersökning utförd av fil. lic. Evert Baudou och antikvarien 
Gunnar Ekelund anträffades ytterl igare en del föremål. Skatten, som torde 
ha lagts ned under 1100-talet, innehöll en refflad silverskål med ornament
fris, ett antal flätade halsringar, en armbygcl och fi l igranpärlor. 

RESTAURERING OCH UNDERSÖKNING AV KYRKOR 

I Lunds domkyrka pågår sedan 1954 en genomgripande restaurering av 
Interiören, planerad och ledd av domkyrkoarki tekten Eiler Graebe. D d 
dåliga t i l ls tånd, i vilket de av Svante Thulin vid sekelskiftet utförda dekora-
t ionsmålningarna på valven befunno sig, framtvungo vittgående åtgärder. 
Då det knappast var tekniskt möjligt att rädda målningarna, ha dessa av
lägsnats och valvkapporna i stället försetts med en följsam putshdäggning. 
I de övre delarna av murarna , som vid Zettervalls restaurering lagades med 
tegel och cementputs, ha sandstenskvadrar insat ts . Under arbetena har man 
bland annat kunnat konstatera, att mittskcppsvalven frän 1200-talet äro 
bevarade i större uts träckning än man tidigare trott samt at t dessa valv-
varit de förslå som slagits i mittskepp och t ransept . I öppningen till Peder 
Lyckes kapell, rivet i början av 1800-talet, ha framkommit rester av kalk-
målningar frän två perioder under 1400-talet. 

Vid en för någon tid sedan avslutad restaurering av Räpplinge kyrka på 
Öland iakttogos inom den nuvarande kyrkan grundrester, som bekräfta, att 
kyrkan ursprungligen haft k lövsaddform, d. v. s. varit försedd med torn 
såväl i väster som öster. I det nuvarande långhusets nordvästra hörn finnas 
rester av elt till k lövsaddskyrkans långhus fogat kapell med romanska, 
mycket smala fönster med dageröppningen i murens ytterliv. Ett sådant 
fönster är bevarat i långhusets västmur. I tornets södra mur har upptäckts 
en väl bevarad murt rappa med en skattegömma. 

På Gärdslösa kyrka på Öland, vilken för någon tid sedan återinvigdes 
efter en av arkitekten Nils Carlgren ledd restaurering, ha intressanta bygg
nadsdetaljer från kyrkans byggnadstid — 1200-talets förra hälft — åter
ställ ts . Sålunda framträda äter tvärskeppsgavlarna med sina förnäma por
taler i ursprungligt skick. Under ledning av fil. lic. Ragnhild Boström 
framgrävdes under golvet resterna av det äldsta koret, som varit försett med 
en ovanligt smal absid. Konservator Sven Wahlgren bar blottat och kon
serverat kalkmälningar från 1200-talet, 1400-talet och 1600-talet. Wahlgren 
har också tagit fram predikstolens målningar från 1666 av Kalmar-konst
nären Jacob Bundie. 
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De i lamband med restaureringen av S:t Lars kgrka i Linköping frilagda 
grandi-esterna härröra frän en kyrka, som kan dateras till tiden 1170—1190 
och som revs under åren 1800 och 1801. Kyrkan bestod av långbus med 
absidförsett kor i öster och ett något senare tillfogat torn i väster, identiskt 
med det ännu kvarstående. Rester av valvpelare och i rasmassorna talr ikt 
förekommande valvribbor liksom också en del fragment av dekorativ kalk
målning visa, att kyrkan välvts vid mitten av 1400-talet. Genom en t rappa 
och under den nuvarande kyrkans golv ordnade gångar komma grund
resterna al t även i framtiden vara tillgängliga för s tudium. Undersök
ningarna ha letts av landsantikvarien Bengt Cnalt ingius. 

I samband med en nyligen avslutad restaurering av Asby kgrka i Öster
götland ha även de nedre delarna av de hit t i l ls endast ovan valven synliga 
senromanska väggmålningarna blot tats . Härvid avlägsnades tvenne ovanpå 
de romanska målningarna anbragta malningssviter, den ena från 1400-talets 
senare hälft och den andra från 1500-lalets. Av de sist nämnda målningarna 
har dels ett större part i kunnat lösgöras och överföras på väv, dels äro de 
delar bevarade in situ, som äro målade på kyrkans valv. Arbetet har utförts 
av konservator Bertil Bengtsson, Linköping. 

Vid restaurering av Mosjö kyrka i Närke har man Ovanför d t innertak 
från 1709-talet, vilket nu avlägsnats, blot tat målningar från 1600-talets förra 
del. Till skillnad från de tidigare framtagna målningarna i koret och lång
husets östra del ha dessa målningar - - bilder av Spes, Fides och Caritas 
samt yppig vegetativ dekor — aldrig varit överputsade. 

På midsommardagen återinvigdes Kung Kurls kyrka i Kungsör efter en 
restaurering, där nyt i l lsatserna belt präglas av modern formuppfat tning 
men ändå underordna sig den tessinska helheten. Byggnadens gcnomsiktlig-
het har framhävts, och ljuset spelar nu fritt över varje detalj i interiören. 
Originalfärger ha återstäl l ts , bl . a. den utvändiga röda. Arkitekter: Hampus 
Bergman och Sven Söderholm; konservator Helge Christensen. 

Alla Helgons dag återinvigdes Västerlövsta kyrka i Uppland efler cn 
genomgripande restaurering. Yttertaket har återgivits den högre resning som 
det fick vid en restaurering år 1788 men som ändrades under 1870-talet. 
Kyrkan har fått ny bänkinredning, varjämte samtliga äldre inventarier 
konserverats. En »gapskulle» i koret har delvis rekonstruerats . De märkliga 
kalkmålningarna från 1500-talets början t'koret ha rengjorts. Icke minst den 
sis tnämnda åtgärden har bidragit till a t t kyrkorummet nu äter kommer 
helt till sin rät t . Restaureringen har letts av slottsarkitekten Bågnar Jons
son; konserveringsarbetena ha ulförts av Sven Dalen. 

Till friluftsmuseet Guinmlia i Umeå har flyttals den gamla kyrkan från 
llnlinön i Bottenhavet. Kyrkan, som är uppförd av t rä — t immer och vrak
gods — byggdes år 1802. Under en lång tid har kyrkan använts som loge. 
I samband med återuppförandel har kyrkan i möjligaste män återstäl l ts 
till sitt ursprungliga skick. På sin nya plats användes kyrkan flitigt för 
gudst jänslbiuk, bl. a. fiir s tudenlprästens verksamhet. 
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RESTAURERING AV RUINER OCH PBOFANA BYGGNADEB 

Buinen av Nedraby kyrka i Övraby socken i Skåne har under året kon
serverats. Kyrkan — en liten gråslcnskyrka från 1200-talet - - bar beståt t 
av långhus och smalare rakslutet kor. Till denna byggnad fogades mot 
slutet av medeltiden d t torn av gråsten och sandsten. Detla torn bar nu 
lagts under tak och dess murverk bar komplet terats och förstärkts . F"ör 
arbetena erforderliga medel ha ställts till förfogande dels av r iksant ikvarie
ämbetet, dels hopbragts av cn lokal kommit té . Denna avser at t under 
näs tkommande år fullfölja arbetena genom att konservera långhusets och 
korets mura r . 

Vid de fortsatta undersökningarna i Vadstena ha nya intressanta iakt
tagelser gjorts rörande den norra nunneklosterlängan» byggnadshistoria. 
D d har visat sig, att längans östra hälft visserligen såsom tidigare konsta
terats är sekundär i förhållande till den västra, från kungsgårdstiden här
rörande västra hälften men att den likväl t i l lkommit före den senmedeltida 
period, då längan fick sin slutliga utformning fiir klostrets behov. Pä längans 
östra gavel har frilagts dels en högt si t tande trefönstergrupp, dels två lägre 
si t tande tvådelade fönster. Under arbetena väster om den västra nunnc-
klustcrlängan ha blottats grunder till ett flertal ekonomibyggnader, möj 
ligen delvis hä rs tammande från kungsgårdstiden. Västra längans utvändiga 
restaurering har slutförts i och med den i höst verkställda putsningen; 
endast avfärgningen återstår . 

Vid den al l t jämt pågående restaureringen av Örebro slotts borggård har 
bakom murytan i borggårdens nordvästra hörn påträffats cn tidigare okänd, 
i tegel uppförd, spetsbågig portal , vilken torde Utgöra en återstod av cn i 
övrigt utplanad byggnad från folkungalid. 

I Högbo bruksherrgård i Högbo socken, Gästrikland, vilken nyligen re
s taurerats , har Sandvikens stad fått en representationsbyggnad av stort kul
turhistoriskt intresse. Uppförandet av den nuvarande herrgården påbörjades 
1737. Av de målade innertak, som 1739 utfördes av målaren Johan Nordman 
från Stockholm, hade stora salens tak redan tidigare frilagts, medan några 
kammar tak med synnerligen väl bevarade färger blottats och konserverats 
under den nu avslutade restaureringen. Möbler, tavlor och andra inventarier 
från senare ägares tid ge ett särskilt intresse åt interiörerna. Landsantik
varien i Gävle har utövat den kulturhistoriska ledningen; konserverings-
arbetena ba utförts av konservator Sven Dalen. 

Sturehovs slott i Botkyrka socken i Södermanland, sedan 1899 i Stock
holms stads ägo, har genomgått en nyligen avslutad restaurering, genom 
vilken anläggningens enastående kul turhis tor iska värden äter fatt komma 
till sin rät t . I huvudbyggnaden, uppförd på 1780-talet efter r i tningar av-
Carl F'1'edrik Adelcrantz för (iustav Ill tS f inansminister Johan Liljencrantz, 
ba de ursprungliga eleganta inredningarna med boascringar, målade vägg
fält, skulpterade och förgyllda överstycken, väggfasta speglar m. m. åter
ställ ts . För den kul turhis tor iska ledningen nv arbetena bar Stockholms 

30G 



A K T U E I. L T 

stadsmuseum svarat och för konserveringsarbelena konservator Sven Dalen. 
Anläggningen användes nu för representat ionsändamål och visas dessutom 
fiir a l lmänheten. 

NOTES AND REVIEWS 

l i l h Century Silver in Eslunu. Aron Andersson records two addit ions to 
the list of Swedish communion silver of 14th century date, published in 
his book "Silbcrne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV Jah rhunder t " 
(1956).—In the church in Annehärnd in Västergötland is preserved a com
munion chalice of Baroque type, the base of which carrics a medieval 
medaliion with a Calvary group in relief of the same type as those on the 
chalices in öja and Norrlanda churches in Gotland (see op. cit., p . 195 f., 
Pl. 61).—-In F)stuna church in Uppland there is a chalice prescrving a 
medieval knob, and a medieval patén (F^igs. 1—2), which may be dated to 
the second quar ter or middle of tbc l l t h century, and which have d o s e 
paral lel l in communion silver in the churches of the district (see op. cit. 
Pl. 39, 40). 

A Liturgical Cloth as a Ränner. M. Wirgin describes a remarkable banner 
belonging to Suensku Slutens Trofésamling. In the process of restoration and 
careful examinat ion its use as a standard is shown to have been secondary. 
Tbc banner was originally a medieval liturgical cloth—a "subs t ra tor ium" 
(Germ. "mit tds l i ick")—of that type of which a number of specimens bas 
been preserved in the Church of Saint Mary in Danzig. The substra tor ium is 
made of while linen cloth with an embroidered representat ion( see fig. 1) . 
The wri ter places the provenance of this piece in Poland or East Germany 
and dates it around 1500. This piece of textile is listed as a tropby in the 
inventory of Suensku Bustkammaren (Royal Armoury) of the year 1685. It 
was presumably captured by the Swedish army during one of the many 
engagements which it foughl with the Poles during tbc first half of tbc 17th 
century. The t ransformation into a banner, which consisted of the appliquéing 
of two equal-armed crosses in red fricze cloth (Poland's national colours : red 
and whi te! ) was doubtless made by the Polish troops in a bard-pressed 
si tuation, after they bad been despoiled of their real banner . 
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