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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Lårbenen voro väl bevarade och vi kunde se att rester av båda fot
benen ännu sutto fast vid lårbenens baksidor. Detta synes åtminstone 
för mig vara en anvisning om att flickans ben ursprungligen varit upp
bundna. Ty det förefaller svårt att tänka sig att båda underbenen på ett 
framstupa liggande lik skulle falla så precis upp mot lårbenen, som här 
tydligen varit fallet. I så fall har hon väl även haft armarna fastbundna, 
men detta kan numera icke fastställas. Det ser med andra ord ut som om 
hon bragts om livet av andra människor och icke förolyckats ute i den 
vattenhaltiga kärrmark, där hon blev liggande. Det ligger då nära till 
hands att tänka på en offerhandling — såvida det inte här liksom bevis
ligen under långt senare tidsskeden helt enkelt varit fråga om avrättning 
genom dränkning i kärrmark av en >häxa> eller niding, utstött av sam
hället. 

Redan spånpilspetsen ger en arkeologisk datering — gånggriftstid. Och 
den pollenanalytiska undersökningen ger samma resultat — äldre gång
griftstid. Tidsbestämningen måste alltså sägas vara sällsynt väl i ord
ning. Men även om vi icke kunna säga precisa årtalet eller ens precisa 
århundradet, då detta drama utspelades ute på Rogestorpskärreta vatten-
fyllda yta, sä kunna vi egendomligt nog ganska noga bestämma årstiden. 
På den lätt konstaterbara ursprungliga markyta, på vilken hon legat, 
kunde nämligen iakttagas en mängd små kärnor, som av sakkunniga snart 
visades härröra från hallon. Dessa förekommo tätast i den ursprungliga 
magtrakten samt närmast däromkring. Flickan har tydligen ätit sig or
dentligt mätt på hallon omedelbart före dödsfallet (eller möjligen haft en 
påse hallon framför sig), när hon hamnade på kärrets yta. Detta bör 
ha skett någon gång i juli—augusti. 

Det synes kanske en smula förhastat med ovannämnda offer- eller av-
rättningsförklaring, som ju egentligen endast bygger på underbenens ona
turliga läge. Men om flickan från Rogestorp skulle ha gått ned sig på 
vanligt, naturligt sätt i det farliga kärret, så borde hon väl hittats i nå
gorlunda upprättstående ställning och icke liggande framstupa, platt 
på marken. Detta påpekande har jag amanuensen Louise Cederschiöld att 
tacka för. 

Axel Bagge 

»GAMMAL STADSDEL» 

Det inträffar ibland att de fornminnesvårdande myndigheterna ställas 
inför frågor, som avse bevarandet av äldre stadsbebyggelse, ett kvarter 
eller t. o. m. en hel stadsdel. Staden mellan broarna i Stockholm är ett 
det bästa exempel på ett sådant problem. Det säger sig självt att frågor 
av detta slag höra till do mest ömtåliga, som överhuvud taget förekomma 
inom fornminnesvården. 

I Finland, där så föga finnes kvar av äldre stadsbebyggelse, är proble
met särskilt aktuellt. Borgå, Ekenäs, Raumo, Kristinestad och Nådendal ha 
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Fig. 1. Torget med gamla rådhuset, numera museum, i Borgå »gamla stadsdel». 
— Märket sguare wilh lhe old town hall, now museum, in »lhe old quarter of the 

lown» of Borgå. 

sina gamla stadsdelar, delvis uppförda redan under den svenska tiden. 
Detsamma gäller Torneå, Jakobstad, Fredrikshamn, Abo och några andra, 
ehuru i mindre utsträckning. Att åstadkomma ett totalt skydd för den 
gamla stadsbebyggelsen i dessa städer iir naturligtvis ogenomförbart. 
Partiella och t. o. in. ganska långt gående skyddsåtgärder äro dock tänk
bara oeh ha på en del håll redan vidtagits. 

Finlands fornminnoslag av år 1883 kan icke utnyttjas för bevarandet av 
äldre stadsbebyggelse — frånsett kyrkor. Finland saknar dessutom en 
motsvarighet till den svenska lagen om skydd av kulturhistoriskt värde
fulla byggnader; icko ens statens egna byggnader äro skyddade genom 
förordning. Däremot erbjuda 1931 års stadsplanelag och 1932 ära byggnads-
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stadga vissa möjligheter, vilka förnuftigt utnyttjade kunna loda till rätt goda 
resultat. 

Stadsplanelagen stadgar helt allmänt, att vid stadsplanens gestaltning 
bura »skönhetsvärden och kulturminnesraärken samt tilltalande landskaps
bilder skyddas och bevaras». Vad därmed avses utsäges i byggnadsstadgans 
§ 83: »Där befaras kan, att tillämpningen av bestämmelserna i denna 
stadga skulle med avseende å visst planlagt område vara ägnad att för
vanska ellor förstöra värdefulla kulturniinnosmärkon eller stadsdelens 
ålderdomliga prägel, må dylikt område i den ordning, som för stadsplans 
antagande och fastställande är föreskriven, kunna förklaras för gammal 
stadsdel med de rättsverkningar nedan säges» (§§ 84—86). 

Av Finlands städer är det endast Borgå, Ekenäs och Abo, sora utnyttjat 
stadsplanelagens och byggnadsstadgans möjligheter om skyddande av 
äldre stadsbebyggelse. I Raurao är en ny byggnadsordning för don gamla 
stadsdelen under utförande, i Nådendal påtänkt. 

Då den svenska stadsplanolagen icke har någon motsvarighet till be
greppet gammal stadsdel, kan on utredning av denna för fornminnesvården 
betydelsefulla specialstadga erbjuda ett visst intresse. 

Ett stadeområdes förklarande för »gammal stadsdel» fastställes av mi
nisteriet för inrikosärenden enligt förslag av stadsfullmäktige. För områ
det utfärdas en byggnadsordning, antingen separat, eller som ett komple
ment till stadens allmänna byggnadsordning. Som exempel på en byggnads
ordning för en »gammal stadsdel» avtrycker jag delar av de två första §§ 
i »Byggnadsordning för Gamla Borgå, fastställd av ministeriet för inrikes-
ärenden den 27 februari 1937». 

§ i. 
»Gamla stadens reglering och bebyggande skall ske i enlighet med den av 

ministeriet för inrikosärendena för området fastställda, på grundvalen av 
Nils Hedengrans plankarta av år 1792 upprättade stadsplanen med där
till hörande stadsplanebestämmelser ävensom denna byggnadsordning. 

Med gamla staden avses den del av stadsområdet, som jämlikt ministe
riets den 19 april 1933 fattade beslut förklarats för gammal stadsdel en
ligt 83 § byggnadsstadgan — . 

§ 2. 
Förutom i de fall, då byggnadslov enligt 28 § byggnadsstadgan erford

ras, skall magistratens tillstånd, i fräga om byggnadsåtgärder inom gamla 
staden inhämtas: 

för användning av byggnad eller del därav till väsentligen annat ända
mål än det, vartill don förut varit använd oeh som finnes angivet å fast
ställd byggnadsritning; 

för fasadförändring; 
för avlägsnande av enstaka, värdefulla arkitektoniska beståndsdelar 

eller prydnadsformer från cn byggnad; 
för återställande av brandskadad byggnad; 
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för tomts inhägnande oeh uppförande av plank, stängsel och inkörsport; 
för rivning av byggnad; 
för schaktnings-, sprängnings-, utgrävnings- och utfyllningsarbeto samt 

fällning av träd med prydnads värde; 
för anordnande av virkes- och andra varuupplag; 
för åtgärder, som påverka stadsbilden eller byggnadsfasadens utseende, 

såsom utbyte av takboläggningsmatcrial, byggnadsomfärgning, uppstäl
lande eller anbringande av stolpar, fästen, stöd eller armatur för telegraf, 
telefon, kraft- och bolysningsledningar samt radioantenner ävensom för 
anbringande av skyltar ooh därmed jämförliga, å husvägg, hus
tak, stängsel, port, plank, ställning eller dylikt uppsatta eller målade an
ordningar för tillkännagivande eller reklam, så ock skyltskåp och belys-
ningsanordningar och skyltning.» 

Enligt byggnadsordningen för gamla Borgå tillkommer det sålunda 
magistraten att handlägga och besluta byggnadsärenden i gamla staden. 
Magistraten bör dock inhämta utlåtande av stadsstyrelsen samt i mera 
betydelsefulla frågor av cn rådgivande byggnadsnämnd, till vilken hör 
en medlem »med insikt oeh erfarenhet på stadsplane- och byggnadskonstens 
område», en medlem, som företräder »det konstnärliga och kulturhisto
riska intresset» samt en medlem, som är representant för tomtägarna i 
gamla staden. 

Ekenäs har icke såsom Borgå en särskild byggnadsordning för sin gamla 
stadsdel, utan ingår bestämmelserna om den i stadens egen byggnadsord
ning (fastställd 1938). I stort sett innehåller byggnadsordningen samma 
föreskrifter sora do refererade i Borgå, ehuru mindre preciserade. Någon 
rådgivande byggnadsnämnd för den gamla staden föreskriver Ekenäs' 
byggnadsordning icke. 

I och med dessa byggnadsordningar synas de gamla stadsdelarna i Borgå 
och Ekenäs vara tämligen väl skyddade. Byggnadsordningen för gamla 
Borgå måste anses tillfredsställa t. o. m. högt ställda fordringar; bygg
nadsordningen torde i främsta rummet vara ett verk av arkitekt Bertel 
Jung. Vill man utöva kritik, kommer denna närmast att beröra den kul
turhistoriska kompetensen. Visserligen skall en medlem av den rådgi
vande nämnden företräda »det konstnärliga oeh kulturhistoriska intresset», 
men man kan icke utan vidare förutsätta att i en så liten stad som Borgå 
en fackman alltid står till förfogande. Ännu osäkrare är fackkunskapen 
företrädd i Ekenäs, sora saknar an rådgivande byggnadsnämnd. För att 
göra fornminnesvården i de gamla stadsdelarna fullt effektiv borde där
för Arkeologiska kommissionen, som i Finland motsvarar det svenska 
Riksantikvarieämbetet, tillförsäkras möjlighet att avge utlåtande i vissa 
viktigare frågor. 

Ett intressant projekt, i vilket Arkeologiska kommissionen tilldelats 
betydande övervakningsuppgifter, har av stadsplanearkitekten, professor 
O.-I. Mcurman uppgjorts för den gamla stadsdelen i Viborg. Enligt Meur-
mans förslag till byggnadsordning (1942), som dock aldrig hann god
kännas, skulle ifrågavarande stadsområdo i enlighet med byggnadsstad-
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Eig. 2. Kloslerbacken i Åbo enligt sladsplanebeslul förklarad för »museiområde» 
(efter modell). — The monastery hill in Åbo, declared a» »museum district» 

according lo the decision of the town plans. 

gaaa i 88 förklaras för gammal stadsdel». Men den kulturhistoriska kon
trollen föreslogs utvidgad sålunda, att ett stort antal byggnader un
derställdes Arkeologiska kommissionens uppsikt, liksom även källare och 
andra byggnadsdelar, vilka voro äldre än 1610-talet. Arkeologiska kom
missionens utlåtande skulle likaså inhämtas i vissa amira frågor. 

Ett specialfall utgör stadsplanelösningen av Klosterbackens gamla hant
verkarkvarter i Abo. Nio av Klosterbackens guidar ha nämligen gonom 
Stadsplanebeslut, godkänt av ministeriet för inrikosärendcn den 8/11 
1938, avskilts som tiiusi-iomrade oeh inlösts av släden. De nio gårdarna ha 
direkt underställts stadens iiiusoinämnd. 

Dot är dock sällan, som man kan genomföra en sa radikal lösning. För 
det första innebär en sådan åtgärd betydande ekonomiska uppoffringar 
från stallens sida. Do gårdar, vilka icko tidigare äro i stadens iigo, böra 
inlösas samt samtliga byggnader iståndsättas. Dessutom blir tointvärdet 
»infruset». Just på grund »v ekonomiska orsaker överfördes till Kloster-
backena museiområde ondast nio gärdar a\ sammanlagt U>; senare ha dock 
två gårdar ytterligare förenats med museet. För det andra kan det vara 
svårt att för ett större antal gårdar finna en naturlig användning. I Abo 
ha Klosterbackens gårdar utnyttjats för ett hantverksmuseum, som här 
funnit en den bästa tänkbara omgivning. 

I donna korta översikt har jag försökt skildra vad som i Finland blivit 
gjort för bevarandet ai äldre stadabebyggelse och visa på de möjligheter, 
som finnas lör ett fortsatt arbete på detta område av fornminnesvården. 
Det mäste erkännas alt förutsättningarna tack vare 1981 åra stadsplanelag 
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och 1932 års byggnadsstadga äro rätt goda. Dessa erfordra dock den 
kompletteringen, att Arkeologiska kommissionen tillerkänncs rätt att avge 
utlåtande i viktigare kulturminnesfrägor. Inom en nära framtid kommer 
Finlands föråldrade fornraiiineslag av år 1883 att underkastas en fullstän
dig revidering och i samband därmed skola även andra kulturminncsfrå-
gor än de, som direkt höra under fornminnesförordningarna, tagas i be
traktande. Sålunda är en lag om skydd av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader påtänkt, liksom även en förordning som fastställer vården av 
staten tillhöriga äldre byggnader. Måhända erbjuder sig då ett tillf ii lic 
att komplettera stadsplauelagon och byggnadsstadgan i ovan anförd rikt
ning. 

Nils Cleve 

PRAKTBÄTYXA FRÅN TOLSUM, RINGARUM SOCKEN, 
ÖSTERGÖTLAND 

I samband med Inventeringaarbetet för don ekonomiska kartan påträffades 
under sommaren 1946 resterna efter sannolikt tre enmansgravar ca 600 m 
NV om Tolsum Södergård i Ringaram sn, Östergötland. Gravgruppen upp
täcktes efter att jordbruksarbetaren Sture Ährlin, anställd på ägogården, vid 
upprensningsarbeto i ott grustag tillvaratagit en synnerligen elegant bätyxa. 
Samtidigt meddelades att en flintyxa anträffats i ett till Stora Norby fram
kört gruslass från samma grustag. Vid besiktning av fyndplatsen konstate
rades i grussläntens översta parti omlagrat grusmatorial bildande tre gro
par rakt ovanför den plats, där båtyxan påträffats, och i vars närhet också 
flintyxan legat. Vilken grav föremålen tillhört kan naturligtvis iekc avgöras. 
De tre gravarna lågo i NV—SÖ riktning i förhållande till varandra, pl 
högsta delen av en grusrygg, orienterad N—8. Endast mycket obetydliga 
roster funnos kvar av enmansgravarna. Den NV gravens bottenparti var nu 
0,5 m långt och 1 m brett, vid ytan 0,8 ra resp. 1,6 ni. Djupet var 0,85 ra 
under ett tidigare borttaget ca 0,1 mäktigt grästorvlager. Fyllningen utgjor
des av grus, oeh i detta iakttogos omedelbart ovanför gravens botten märken 
efter ett par stenar. I grustaget nedanför lågo flora 0,2—0,4 m stora stenar, 
som synbarligen tillhört gravfyllningen. Don orörda gruslagsslänleu innehöll 
inga dylika stenar. En smal mörk rand iakttogs i gropväggen. Möjligen 
härrörde denna från grästorv, med vilken man invändigt klätt gravgropen. 
De båda andra likartade gravarna lågo 1 m resp. 3 m SÖ om den först
nämnda. Längd och bredd var vid bottnen 0,3 m och 0,7 ra resp. 0,2 ra och 
0,5 ra. De voro orienterade i närmast N—S. Djupet var 0,7—0,8 ra under 
dot borttagna gruslagret. Inga ytterligare fynd gjordes. 

Båtyxan iir av grönsten och väl slipad, längd 21,7 cm, bredd vid skaft
hålet 6,9 cm och tjocklek 3,2 cm. Nackändan har en tydligt markerad knopp, 
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