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»Dammsugning» av kyrkvindar 
I samband med undersökningar av de öländska kyrktornen för Sveriges Kyrkor 
liar del hittills varit ett svårlöst problem med de tjocka jordlager som täcker 
valvens översidor, dvs. golven. Vid minsta försök att gräva i golvfyllningen, virv
lar nämligen tjocka, kvävande dammoln upp, som snabbi tvingar den vetgirige 
ut i friska luften. Dylika misslyckade försök lill utgrävningar har inte bara gällt 
rena byggnadsundersökningar, utan även den eventuella förekomsten av föremål. 
Flera intressanta fynd har nämligen gjorts tid efter annan, ej endast på Öland, 
varigenom förhoppningar väckts, att det skulle löna sig att systematiskt under
söka kyrkvindarnas kulturlager. Som exempel kan nämnas Hossmo kyrka, viel 
vars restaurering för 20 år sedan påträffades cn del föremål pä vinden.1 ,11111 
Älskogs kyrka, diir bl. a. uppdagades resterna efter en sadel.3 Aven i öländska kyrk
torn har enstaka föremål påträffats, vilka väckt intresse för närmare undersök
ning. 

Det länge efterlängtade tillfället att utforska vad de öländska kyrkvindarna 
gömde dröjde länge. Hösten 196g behövde emellertid 1'lf Erik Hagberg cn lämp
lig sysselsättning vintertid för riksantikvarieämbetets och arbetsmarknadsstyrelsens 
platskontor på Öland. 

Undersökningen i Föra ägde rum 1970 och blev, glädjande nog. en stor 
framgång både för ölandskontoret och för Sveriges Kyrkor. Under våren 1971 
företogs en liknande undersökning i grannkyrkan Persnäs. För de vetenskapliga 
resultaten av dessa undersökningar redovisas ingående i nästa Ölandsvolym a\ 
Sveriges Kyrkor.8 

Det är vär arbetsmetod, som fått den populära benämningen dammsugningen, 
som vi här vill presentera. 

Fig. 1. Principskiss av ejektor. R. Boström 1971. — Schcmatic drawing of tlie- cjector. 

1 A. Tuulse, Hossmo. En försvarskvrka med ösiloiu. VHAA bandi., Antikvariska serien 2, 
Sthlm 1955, s. 130. 
2 E. Lagerlöf, Älskogs kyrka (Sveriges Kyrkor, Gotland V: 2, vol. 118), Sthlm 1968, fig. 
257-258 samt s. 229. — E. Nylén, Gotländsk runstensomamentik I. Arbetet skall utges pa 
tyska i VHAA monografiserie och beräknas utkomma under 1972. 
• R. Boström, I öra kyrkor samt Rättelser och tillägg till Öland, band I (Sveriges Kyrkor, 
Öland I: 6, vol. 142, under utgivning). 
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Fig. 2. Kompressor med tryckluft- och transportslangar vid Pcrsnäs västtorn. Foto R. Bo
ström 1971. — Corapressor with compresscd-air hose and conveyor tubes. 

Som främsta hjä lpmedel har använts en kompressor av märket Atlas Copco 

samt en därti l l kopplad s. k. ejektor, u ta rbe tad av nämnda företag i samarbete 

med riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet . Metoden at t suga (resp. bläsa) 

bort jordlager har sedan nägra är med framgång ti l lämpats vid arkeologiska ut

grävningar. Pr inc ipen framgår av fig. 1. Vid utomhusgrävningar k lumpar sig emel

lertid jorden, o m den är fuktig, och förorsakar s topp i ledningen. Denna får 

därför ej vara längre än högst 10-15 m ' e f j e s t blir trycket för lågt. 

Äke Nilsson i hans egenskap av grävningstekniker fick i uppdrag att avpassa 

metoden för kyrkoundersökningarna. Tack vare det förhällandet, att kul tur lagren 

i tornen är krut torra , k u n d e transportslangens längel ökas till 50 m och mer, 

vilket är en stor fördel, då sällen vid slangens nedre ände kan placeras utanför 

kyrkogården (se nedan) . 

19—714579 Fornvännen H. 4, 1971 
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Fig. 3. Transportslangens munstycke. Foto R. Boström 1971. — Mouthpiece of conveyoi 
tube. 

En kompressor med 5—7 kg tryck placerades invid det torn som skulle under
sökas, och luftslangen stacks in genom en tornglugg (fig. 2) och genom torn
trapporna ända till undersökningsplatsen. Vid luftslangens övre ände kopplades 
ejektorn, B, och vid denna fästes transportslangens i tvä sektioner (C, D) upp
delade överdel på ömse sidor om ejektorn, se fig. i. Transportslangens neder-
del passerade ned genom tornet, ut genom en glugg och ända fram till ett 
slags skåp med tvä säll (fig. 6, 7). 

Ejektorn kan med en enkel liknelse jämföras vid en klaff, som tvingar 
tryckluften att passera endast ät ett håll (fig. 1: B). Det bildas därför ett mycket 
starkt undertryck i den del av transportslangen, som bär munstycket (fig. 1: D, 
3). Principen är densamma som i en fixerspruta. Ju starkare lufttrycket är, desto 
kraftigare blir undertrycket. Detta medför, att man kan använda mycket länga 
transportslangar. 
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Fig. 4. J. Elovsson makar undan det grova avfallet medan A. Nilsson dammsugcr. Foto 
R. Boström 1971. — »Vacuuin cleaning». 

Ett annat mycket viktigt hjälpmedel är en stark strålkastare av samma typ som 
användt vid byggen. Den stär för sig själv på ett stativ. Tack vare dess starka 
ljus upptäcktes flertalet föremål in situ, vilket givetvis är av stort värde. 

Riktar man munstycket mot golvet, suger det i sig all lös fyllning, men även 
småsten och pinnar. Man fär dock hela tiden se till att grövre pinnar, längre 
stickor, rester av kajbon, större stenar osv. hälls undan (fig. 4), eljest proppas 
ejektorn lätt igen (fig. 5). Givetvis fär denna dä och dä rensas. Det grövre ma
terialet samlas upp för hand och läggs i säckar som bärs ut. 

Allt det material, som sugs in i slangen, transporteras ut över två såll, pla
cerade över varandra, det övre med grova, det undre med fina maskor. I Föra 
skyddade man omgivningen mot damm genom att sållen stod i elt tält ute pä 
kyrkogärden. I Persnäs hade metoden förfinats, genom att en skäpliknande låda 
(fig. 6, 7) hade konstruerats av tekniker Karl-Erik Eliasson. Lådan har tvä lock: 
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Fig. 5. Ejektorn öppnad lör rensning. Foto \. Nilsson 1971. 
clcaning. 

llie- eje-elor upened for 

upptill ett slags inspektionslucka, framtill en klaff som öppnas, när man byter 
såll. Trots lådans slutna form, kan man dock ej hindra det fina dammet att 
yra omkring och täcka den närmaste omgivningen. — Var gäng sållen mäste by
tas, stängs kompressorn av. Det sista momentet i arbetet är en manuell genom
gäng av sällens innehall. 

Golvfyllningen hade i Föra en genomsnittlig mäktighet av 30 cm, medan Pers
näs' första tornväning täcktes av 4—15 cm tunna lager och andra tornvåningens 
golv i samma kyrka doldes under 30-60 cm tjocka kulturlager. 

I båda tornen påträffades genom valven gående löphäl fiir klocklinor, säväl 
ursprungliga som sekundära. Av dem kan man bl. a. utläsa följande. Bada tor
nen byggdes ursprungligen för tvä klockor. Det saknades ursprungliga löphål 
i bottenvåningarnas valv, man ringde alltsä klockorna frän första toniväningen. 
Kanske valde man detta av säkerhetsskäl, för att ej obehöriga skulle komma ät 
att i otid sammankalla menigheten? Vi får nämligen komma ihåg, att kloc
korna även användes som signalklockor. — Sedermera har man brutit upp 
nya löphäl i de häda tornen, sä att man skulle kunna ringa klockorna från bot
tenvåningen. 1 Persnäs hade man dä fortfarande två klockor, att döma av antalet 
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Fig. 6. Sällskap. Foto Ä. Nils 
son 1971. — Wooden structure 
for two sicves. 

löphäl. Hur många klockor Föra ägde efter tillkomsten av de sekundära löp-
hälen, framgår ej, det är nämligen stora, kraterliknaiide genombrott i valven, 
utan varje spär av sturk (träholk) eller annat skydd för klocklinorna. I stället 
har dessa nött flera spär i de stenar som omger det översta löphälet. 

I Persnäs påträffades ett bomhål i kärnkyrkans gavel, när golvet tänktes. Man 
kunde konstatera, att tornrummen ej varit delade i mindre utrymmen, sä som 
fallet varit i Föra. 

Ett anmärkningsvärt stort antal lösfynd har gjorts i båda kyrkorna, i Föra 
omkring 100, i Persnäs omkring 150 stycken. I båda påträffades en myckenhet 
måltidsrester (djurben och träkol) samt andra bevis för att människor bott i tornen 
under längre perioder, säsom verktyg av olika slag, spelbrickor, britsar(?) av trärib
bor och halm, fiskeredskap samt avfall från skotillverkning (Föra), en sländtrissa 
av ben, flera fragment av träskedar samt av svarvade trädosor (Persnäs), knappar 
och pärlor från olika tider och av varierande material (frän båda kyrkorna). Spe
ciellt bör framhävas en röd glasflusspärla från Folkvandringstid, påträffad i Pers
näs och sannolikt gravfynd, en ströning av förgyllt guldbleck med en inpressad 
lilja, 1300-talets början (Föra), ett litet skulptera) hästhuvud pä ett skaft, av trä, 
(Persnäs), en yxhammare (också Persnäs) flera söljor, bl. a. en förgylld (den 
sistnämnda frän Persnäs). 

I Föra tillvaratogs flera rester av bultläs och nycklar, i Pennas endas) en bult-
läsnyckel. Av stort värde som stöd för dateringen av tornens byggnadsperioder 
är de medeltida mynten, som påträffats i båda kyrkorna. — Fragment har påträf-
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Fig. 7. De två sållen bakom 
sällskapets främre klaff. Foto 
R. Boström 1971. — The two 
sieves, one above the other. 

lats av glasmålningar i båda kyrkorna, bl. a. frän 1300-talet och från medeltidens 
slut (Föra). Dessutom har man i båda kyrkorna funnit en mängd trädymlingar, 
huggspån samt bandsmidda spikar med stora skallar. 

Bearbetningen av fynden är emellertid endast påbörjad. — Utan tvekan har 
de tjocka kulturlagren utgjort ett mycket effektivt skydd av de ganska sköra 
murbruksgolven, vilka nu efter dammsugningen ligger bara. Det återstår nu att 
finna pä en lämplig metod att skydda dem fiir framtiden. 

Det är vår förhoppning att under kommande år få fortsätta att pä liknande sätt 
undersöka mänga andra öländska torn och andra utrymmen frän medeltiden. 
Med hjälp av lösfynden, framför allt mynten, hoppas vi att med allt större 
säkerhet kunna tidsbestämma de olika byggnadsdelarna samt att få en allt klarare 
bild av hur livet gestaltade sig i försvarskyrkorna. 

Vi vill ocksä rikta uppmärksamheten på det hittills ej tillräckligt beaktade ma
terial, som fortfarande ligger kvar på valven i vara gamla kyrkor. Undersök
ningarna visar nämligen bl. a. att kullurlagren i de båda öländska kyrktornen 
Föra och Persnäs ostört har fått växa sedan medeltiden, pä liknande sätt som i 
Hossmo (not 1) och Älskogs (not 2). 

Vi hoppas ocksä, att de båda här presenterade undersökningarna skall in
spirera vara kolleger till undersökningar av besläktad art. 

Vi vill ocksä rekommendera den arbetsmetod, med vars hjälp de överraskande 
goda resultaten har vunnits. »Dammsugning» förefaller oss att vara ett hjälp
medel, som inte bara är tidsbesparande och skonsamt mot byggnader och föremål, 
utan även mot de personer som arbetar i de tränga och svärventilerade utrym
mena. 

Åke Nihson 
Ragnhild Boström 
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Summary 

The two authors describe a new method for conducting investigations above the 
vaulting of medieval buildings, familiarly known as "vacuum cleaning". lhe 
layers of dust and rubbish, the accumulation of centuries, are sucked up through 
a tube and transported to a sieve enclosed in a small wooden structure. This 
method is kinder not only to the buildings but also to the investigators, who 
would otherwise have to inhale all the dust stirred up by convcntional methods, 
digging. 

Translated by R. Cox 

Rundbågsgavlarnas epok 

Apropå ett nyutkommet arbete av Eyvind Unnerbäck 

Fä epoker i den nordiska arkitekturens historia torde ha blivit noggrannare be
handlade än 1500-talets mitt. Adelns och framför allt kungamaktens hektiska borg-
byggande under detta skede iir påfallande ofta viil dokumenterat i bevarade 
arkivalier, och flertalet av de mänga monografier över skilda byggnadsverk, som 
kommit ut under årens lopp, har kunnat stödja sig pä omfattande skriftliga 
källmaterial. 

Aven kontinental konstforskning har sysslat mycket med detta skede, eftersom 
elet i de flesta länder norr om alperna just är vid denna tid, som den ita
lienska renässansens former mera allmänt börjar accepteras av byggherrar och 
arkitekter. I samtida nordeuropeiskt språkbruk gär dessa söderifrån importerade 
formelement ofta under beteckningen »välska», och »välska gavlar» har därför 
inom konstforskningen kommit att bli den gängse termen fiir de mer eller mindre 
klassicistiska gavlar, som trän och med nu blir vanliga inom monumentalarki
tekturen. När Eyvind Unnerbäck gett sitt nyutkomna arbete titeln Welsche Gie
bel (Antikvariskt arkiv 42, 1971), så har han emellertid därmed endast avsett cn 
av de många gaveltyper, som i samtida och nutida litteratur brukar betecknas 
på detta sätt. Unnerbäck behandlar således endast de ur anciennitetssynpiinkt 
kanske intressantaste av dem, rundbågsgavlarna, och nämner överhuvudtagel inte 
med ett ord de »välska» gaveltyper, som via den nederländska renässansen kom 
att spridas i Norden, och som kanske för mänga iir vad som närmast avses med 
termen. 

Skandinaviska och nordtyska rundbågsgavlar har av forskningen sedan länge 
satts i samband med norditaliensk och särskilt venetiansk 1400-talsarkitekmr. 


