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AKTUELLT 

UTREDNING RÖRANDE LANDSANTIKVARIEORGANTSATIONEN 

I enlighet med Kungl. Maj:ts beslut tillkallade ecklesiastikministern den 
30 januari 1953 följande sakkunniga för utredning rörande landsantikva
rieorganisationen, nämligen statskommissarien Karl Albert Lindbergson, 
ordförande, riksdagsmannen Karl Hjalmar Gustafson i Dädesjö, förste 
antikvarien Karl Alfred Gustawsson, riksantikvarieämbetet, och lands
antikvarien Gunnar Westin, Umeå. Till sekreterare har utsetts parti
sekreteraren fil. lic. Karl Lindegren. I det här nedan återgivna utdraget 
ur statsrådsprotokollet den 30 januari 1953 givas vissa riktlinjer för 
utredningsarbetet; 

»Efter gemensam beredning med cheferna för finans-, handels- och 
civildepartementen anför chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet 
Persson, följande. 

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien föreslog hösten 1948, 
att sakkunniga skulle tillkallas för att utreda frågan om landsantikva
riernas ställning inom kulturminnesvården. Akademien erinrade om att 
de s. k. kulturminnesvårdssakkunniga i ett den 9 oktober 1937 avgivet 
betänkande rörande provinsmuseernas organisation och ställning till 
kulturminnesvärden behandlat denna fråga men att sakkunnigförslaget 
icke blivit genomfört och numera ej heller kunde anses fylla dagens krav. 

För närvarande finns 23 landsantikvarier, »länsintendenten» i Gävle
borgs län inräknad. Deras verksamhetsområden utgöres i de flesta fall av 
länen, i vissa fall av landskap eller länsdelar. De är anställda hos de 
läns- eller landskapsförbund, som bildats genom frivillig sammanslut
ning av lokala fomminnes-, hembygds- och liknande föreningar. De flesta 
landsantikvarierna är föreståndare för de centrala provinsmuseer, som 
är kärnorna inom deras verksamhetsområden. Dessutom har de att 
utöva och främja den kulturminnes- och hembygdsvård inom museernas 
yttre verksamhetsområden, som är ett nödvändigt komplement till det 
inre museiarbetet. Därmed sammanhänger ocksä en betydelsefull folk
bildande verksamhet. 

Landsantikvariens verksamhet är underställd riksantikvarieämbetet, 
som utövar den högsta tillsynen över forn- och kulturminnesvården i 
riket. Landsantikvariens kompetens skall godkännas av riksantikvarie
ämbetet. Instruktion för befattningshavaren skall likaledes vara god-
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känd av ämbetet, som även har inspektionsrätt över provinsorganisatio
nens verksamhet och godkänner stadgar för denna. Landsantikvarien är 
vidare skyldig att inom sitt verksamhetsområde utföra av riksantikvarie
ämbetet påkallade utredningar eller undersökningar beträffande forn-
och kulturminnesmärken mot ersättning för rese- och traktamentskost-
nader samt att i frågor rörande sitt omräde samarbeta med andra ifråga-
kommande offentliga institutioner. 

Staten har lämnat den provinsiella kulturminnesvärden ekonomiskt 
stöd huvudsakligen genom anslag av lotterimedel. De första anslagen 
gavs under 1920-talet. År 1927 framlade vitterhetsakademien en plan 
för anslagstilldelningen, som sedermera följdes till år 1939, dä det andra 
världskrigets utbrott åstadkom ett avbrott. Planen innebar, att lotteri
medel huvudsakligen skulle beviljas dels för uppförande av ändamåls
enliga museibyggnader och dels för bildande av lönefonder, vilkas av
kastning skulle användas för att avlöna museichefer eller, som de i all
mänhet kom att kallas, landsantikvarier. När anslagen till lönefonderna 
år 1939 upphörde, uppgick dessa till sammanlagt 3 325 000 kronor, för
delade på 22 fonder å i medeltal 150 000 kronor. 

Det visade sig snart, att lönefonderna icke var stora nog för att ut
göra grundval för de lokala organisationernas ekonomi. Efter framställ
ning av vitterhetsakademien framlade Kungl. Maj:t är 1945 för riksdagen 
förslag om statsbidrag till avlöning åt landsantikvarierna från och med 
budgetåret 1945/46, vilket förslag bifölls av riksdagen. För ändamålet har 
för innevarande budgetår anvisats ett förslagsanslag av 138 600 kronor. 
Enligt de med statsbidraget förknippade villkoren skall avlöningens stor
lek av riksantikvarieämbetet prövas skälig med hänsyn tagen till tjänst
göringsförhållanden, befattningshavarens kvalifikationer och övriga på 
frågan inverkande omständigheter. Ämbetet avgör statsbidragets storlek 
i varje särskilt fall, varvid skall iakttagas, att statsbidraget jämte av
kastningen av vederbörande lönefond uppgår till 2/s av avlöningsbeloppet, 
dock högst 11 968 kronor för år. Med landsantikvarierna har i statsbi
dragshänseende likställts föreståndaren för museet i Varberg. 

Vidare må erinras om att landsantikvarierna genom det s. k. SPA-
reglementet (SFS 1949: 726) fått möjlighet till pensionering genom statens 
pensionsanstalt. 

Den provinsiella kuturminnesvårdens yttre ram, distriktsindelningen, 
torde i stort sett vara ändamålsenlig. Att vissa jämkningar i indelningen 
är aktuella, påverkar inte helhetsbilden. Den inre organisationen lider 
dock av vissa svagheter, som framträder allt starkare i samma mån som 
kulturminnesvården utvecklas i bredd och intensitet. Landsantikvariernas 
ställning såsom å ena sidan föreningstjänstemän och å andra sidan lokala 
representanter för centrala kulturinstitutioner leder icke sällan till in
tressekollisioner. Uppdragen för de centrala institutionerna är ofta både 
många och vittomfattande och kan lätt komma i konflikt med andra 
arbetsuppgifter. Arbetet blir också splittrat till förfång för kulturminnes-
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vården i dess helhet. Denna splittring blir alltmer framträdande, i samma 
mån som en ökning av landsantikvariernas arbetsinsatser kräves i sam
band med de rationaliseringssträvanden, som gör sig gällande inom olika 
områden, såsom vägväsendet, byggnadsväsendet och lantbruket. Detta 
gör, att behovet av en fastare organisation med varje år framträder allt 
starkare. Även en ekonomisk konsolidering är önskvärd. Landsantikvarie
organisationen synes därför nu böra överses, översynen torde böra ske 
genom särskilda sakkunniga. 

De sakkunniga bör eftersträva en smidig men samtidigt fast och effek
tiv organisation, i stånd att med minsta möjliga kostnader fullgöra de 
kulturminnesvårdande uppgifterna. Den nuvarande anordningen med en 
landsantikvarie inom varje provinsiellt distrikt, som samtidigt är chef 
för ortens centrala museum, torde böra i princip bibehållas. Likaledes 
synes landsantikvarien alltjämt böra vara anställd hos den lokala 
distriktsorganisationen. Jag kan sålunda för egen del icke tillstyrka ett 
förstatligande av landsantikvarieorganisationen, vilket skulle radikalt 
förändra landsantikvariens ställning inom den provinsiella kulturmin
nesvården. Eftersom landsantikvarien, såsom jag tidigare framhållit, 
mäste uppträda som representant för såväl riksintressena som den mera 
provinsiellt betonade kulturminnesvården synes emellertid hans ställ
ning behöva närmare regleras, varvid de sakkunniga i första hand bör 
söka precisera de rent statliga uppgifterna och förhållandet till den stat
liga myndigheten — riksantikvarieämbetet. 

Under hänvisning till vad jag nyss anfört, anser jag mig ej heller kunna 
förorda en inplacering av landsantikvarierna i det statliga lönesystemet. 
Däremot synes böra övervägas huruvida icke en höjning av statsbidraget 
till avlöning åt landsantikvarier är motiverad med hänsyn bland annat 
till de löneförbättringar, som jämförbara statliga befattningshavare er
hållit genom den nu genomförda tjänsteförteckningsrevisionen. De sak
kunniga bör under alla förhållanden föreslå en lämplig avvägning av sta
tens bidrag i förhållande till de lokala tillskotten. Härvid bör eftersträvas 
en lösning, som ger en stabilare ekonomisk grundval för de lokala orga
nisationerna än den nuvarande, som kännetecknas av ojämnhet och 
osäkerhet. 

De sakkunniga bör även utreda behovet av särskild amanuens- och 
biträdeshjälp, till vilken statsbidrag ävenledes torde böra utgå i någon 
form. Avgörande för statsbidragets storlek i sistnämnda fall torde dock 
böra vara omfattningen av de arbetsuppgifter, som ålägges av riks
antikvarieämbetet. 

Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten vid frågorna om lands
antikvariernas anställningsförhållanden, om tillsättningsförfarandet samt 
om kompetensfordringarna. 

I övrigt bör de sakkunniga vara oförhindrade att taga upp till pröv
ning även andra, med utredningsuppdraget sammanhängande frågor än 
de i det föregående nämnda. 
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Åberopande vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t 
måtte bemyndiga chefen för ecklesiastikdepartementet 

dels att tillkalla fyra sakkunniga för utredning rörande landsantikva
rieorganisationen och därmed sammanhängande frågor samt att utse 
en av de sakkunniga att såsom ordförande leda utredningsarbetet, 

dels ock att i den utsträckning så befinnes påkallad utse sekreterare 
åt de sakkunniga och tillkalla experter för att stå till deras förfogande 
för överläggningar och samråd. 

Härjämte hemställer jag, att Kungl. Maj;t ville bemyndiga de sak
kunniga att från ämbetsverk och övriga myndigheter infordra de upp
gifter, som för arbetet kan erfordras. 

Tillika hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte ej mindre förordna, att 
de sakkunniga ävensom tillkallade experter och sekreterare skall äga att 
för uppdraget åtnjuta ersättning i form av dagarvode enligt kommitté
kungörelsen, än även föreskriva, att kostnaderna i anledning av utred
ningen skall bestridas från åttonde huvudtitelns kommittéanslag. 

Slutligen anhåller jag, att utdrag av statsrådsprotokollet i detta ärende 
måtte få offentliggöras. 

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan behagar 
Hans Maj:t Konungen lämna bifall. 

Ur protokollet: 

Hans Bolinder.» 

Official Inquiry into the Organization of Regional Inspectors of An
tiquities. In accordance with the Resolution approved by the King in 
Council, the Minister of Ecclesiastical Affairs and Public Instruction has 
appointed five experts to inquire into the organization of regional in
spectors of antiquities. In the report of the proceedings of the Cabinet 
Council held on the 30th of January, 1953, certain directives were issued 
for the work of the Committee of Experts. 

UTREDNING OM ÄTGÄBDER FÖR SKYDD AV KULTURHISTORISKT 
MÄRKLIGA BYGGNADER 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 6 mars 1953 har justitie
ministern tillkallat nedan nämnda personer att såsom sakkunniga inom 
justitiedepartementet utreda frågan om åtgärder för att bevara och 
skydda kulturhistoriskt märkliga byggnader, nämligen f. d. landshöv
dingen Gustaf Andersson, vilken tillika skall fungera som ordförande, 
förste intendenten vid Nordiska museet Gösta Berg, förste antikvarien 
vid riksantikvarieämbetet Bertil Berthelson och lagbyråchefen Björn 
Kjellin. Att såsom experter stå till de sakkunnigas förfogande har justi
tieministern därjämte tillkallat byggnadsrådet David Dahl, förste inten-
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denten vid Nordiska museet Brynolf Hellner och sekreteraren i Det sser-
lige bygningssyn Harald Langberg, Köpenhamn. Sekreterare kommer 
senare att utses. I det här nedan återgivna utdraget av statsrådsproto
kollet den 6 mars 1953 lämnas vissa riktlinjer för de sakkunnigas arbete: 

»Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anför 
chefen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, följande. 

Gällande lagbestämmelser erbjuder endast ett ofullständigt skydd mot 
att kulturellt märkliga och värdefulla byggnader förstöres eller för
vanskas. I fråga om statliga byggnadsminnesmärken och andra offent
liga byggnader har det visserligen uppställts ganska betryggande före
skrifter, men då det gäller byggnader i enskild ägo har den nuvarande 
lagstiftningen mycket ringa effektivitet. 

För det offentliga byggnadsväsendet gäller vissa föreskrifter enligt 
kungörelse den 26 november 1920 (nr 744). Åtskilliga byggnadsminnes
märken, som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller stats
institutions omedelbara inseende, åtnjuter enligt denna kungörelse sär
skild omvårdnad. Sådant byggnadsminnesmärke får inte utan Kungl. 
Maj:ts medgivande rivas, överlåtas, flyttas, användas till ändamål, var
igenom dess kulturhistoriska eller konstnärliga värde minskas, eller 
ändras pä ett sätt som är jämförligt med nybyggnad. För ändrings- och re
parationsarbeten i övrigt lämnas tillstånd av byggnadsstyrelsen efter 
samråd med riksantikvarien. Vården av de kungl. slotten har uppdragits 
åt särskilda slottsarkitekter. Även för andra byggnader av högt kultur
historiskt eller konstnärligt värde, vilka förvaltas av myndighet, menig
het eller allmän institution eller inrättning, gäller vissa skyddsbestäm
melser enligt kungörelsen; föreskrifter och anvisningar rörande vården 
av dem kan utfärdas av byggnadsstyrelsen och riksantikvarien gemen
samt. För kyrkor och vissa andra kyrkliga byggnader gäller särskilda, 
mera utförliga bestämmelser. Även prästgård skyddas enligt i huvudsak 
samma regler som andra offentliga byggnader. 

Bevarandet av kulturhistoriskt märkliga byggnader i enskild ägo var 
tidigare helt överlämnat till vederbörande ägares gottfinnande; några 
bestämmelser till skydd för dessa kulturvärden fanns icke. Först år 1942 
tog man ett steg framåt för att fylla denna, ur kulturvårdssynpunkt myc
ket betänkliga lucka i lagstiftningen. Genom lag den 12 juni 1942 (nr 354) 
om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader skapades sålunda vissa 
möjligheter till ingripanden även beträffande enskilda byggnader. Lagen 
avser icke allenast byggnader i enskild ägo men har sin största betydelse 
i fråga om dem. På ansökan av fastighetens ägare eller med dennes med
givande kan länsstyrelsen förordna att särskilda skyddsföreskrifter skall 
gälla för kulturhistoriskt märklig byggnad jämte därtill hörande park 
eller trädgärd eller område, som eljest tarvas för att bevara byggnaden 
och bereda med hänsyn till dess art och betydelse erforderligt utrymme 
däromkring. Skyddsföreskrifterna kan, såsom närmare angives i lagen, 
ha ett mer eller mindre omfattande innehåll; i huvudsak syftar de till att 
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förhindra rivning, ombyggnad eller förändring av byggnaden utan riks
antikvariens samtycke. En förutsättning för att skyddsföreskrifter skall 
få meddelas är att dessa tillstyrkts av riksantikvarien; det är också denne 
som för register över skyddade byggnader. Lagen innehåller vissa be
stämmelser om prövningen av ansökan om tillstånd till sådan åtgärd, 
vartill enligt skyddsföreskrifterna samtycke av riksantikvarien fordras. 
Ändring som skäligen kan anses påkallad med hänsyn till ägarens be
kvämlighet får inte vägras och inte heller annan åtgärd som är nöd
vändig för att byggnaden alltjämt skall vara till nytta. Av betydelse för 
ett effektivt genomförande av skyddet torde även vara, att riksantikva
rien äger erhålla biträde av byggnadsstyrelsen för utarbetande av rit
ningar till ändringsarbeten utan kostnad för sökanden, när denne skä
ligen ej bör betungas därmed. I lagen meddelas vidare bestämmelser om 
upphävande av skyddsföreskrifter i vissa fall. Om det finns anledning 
antaga att kulturhistoriskt märklig byggnad eller därtill hörande om
råde kommer att bli föremål för åtgärd, varigenom det kulturhistoriska 
värdet helt eller delvis går förlorat, kan länsstyrelsen förbjuda åtgärden. 
Sådant förbud gäller högst sex månader och kan förlängas med ytter
ligare sex månader, om det föreligger synnerliga skäl. Vidare kan Kungl. 
Maj:t meddela dylikt förbud, om expropriation av byggnaden eller om
rådet begäres; sådant förbud gäller till dess frågan om expropriation 
blivit slutligen avgjord. I samband med 1942 års lag infördes nämligen 
i expropriationslagen ett tillägg, varigenom expropriation möjliggjordes 
för att bevara kulturhistoriskt synnerligen märklig byggnad, som ej kan 
tryggas på annat sätt, eller bereda erforderligt utrymme däromkring. Det 
finns emellertid icke särskilda medel anvisade för detta ändamål, och 
någon sådan expropriation har ej kommit till stånd. 

Vissa ytterligare bestämmelser, som är ägnade att bereda skydd åt 
kulturhistoriskt märkliga byggnader, har tillkommit genom 1947 års bygg
nadslag och byggnadsstadga. Vid upprättande av stadsplan eller bygg-
nadsplan, skall det tillses att historiskt, kulturhistoriskt eller estetiskt 
värdefulla byggnader och stadsbilder så långt möjligt skyddas och be
varas samt ej utan tvingande skäl förstöres eller skadas (26 och 117 §§ 
byggnadsstadgan). Liknande bestämmelser gäller vid upprättande av 
regionplan. Bland byggnadsnämnds åligganden ingår att vaka över att 
byggnad av historiskt eller estetiskt värde icke förvanskas och att bygg
nader, som uppföres i grannskapet av sådan byggnad, på lämpligt sätt 
ansluter sig till eller underordnar sig densamma (82 § byggnadsstadgan). 
Förekomsten av en från historisk eller konstnärlig synpunkt värdefull 
bebyggelse på område, som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, 
kan leda till nybyggnadstörbud; beslut därom meddelas av Kungl. Maj:t 
beträffande stad och av länsstyrelse i fråga om landsbygden (86 och 
122 §§ byggnadslagen). 

Vid tillkomsten av 1942 års lagstiftning om skydd för kulturhistoriskt 
märkliga byggnader ansåg man sig böra framgå med en viss försiktighet; 
de sakkunniga som utarbetat förslaget anförde, att mänga ägare av 
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dylika byggnader kunde antagas hysa intresse för att skydda dessa för 
framtiden, och man trodde sig därför på frivillighetens väg kunna vinna 
beaktansvärda resultat. Vidare erinrade de sakkunniga om att lagstiftaren 
i fråga om naturminnesmärkenas fredande använt samma tillvägagångs
sätt. Bland yttrandena över förslaget förekom dock vissa yrkanden om 
mera genomgripande åtgärder. Sålunda framhöll Nordiska museets 
nämnd, att tiden var i hög grad mogen för att genomföra en med erfor
derliga rättsverkningar förbunden obligatorisk registrering av byggnads-
minnesmärken. Ett ingripande i den enskilda förfoganderätten av den 
art, som en dylik registrering skulle innebära, utgjorde enligt nämndens 
mening en lindrigare form av statlig kontroll än många andra nyare lag
bestämmelser, t. ex. inom stadsplanelagstiftningen. Byggde registreringen 
på frivillighet, skulle det bli beroende på en slump, om för nationen dyr
bara byggnadsmonument komme att med lagens hjälp skyddas. 

Den erfarenhet, som vunnits av 1942 års lag, har givit vid handen att 
en på frivillighet grundad lag icke i tillräcklig grad tillgodoser lagstift
ningens syfte. Skyddsföreskrifter har under de gångna tio åren medde
lats endast för ett 60-tal byggnader. En del av dessa registreringar har 
tillkommit i samband med försäljning frän Kronan eller beviljande av 
anslag, varför de fullt frivilliga registreringarna varit ändå färre. Bland 
de registrerade byggnaderna finns det en, som har synnerligen högt kul
turhistoriskt värde, nämligen Ericsbergs slott i Södermanland. Även ett 
antal bland de övriga har större allmänt intresse, under det att andra icke 
är lika betydelsefulla. Uppenbart är också att det bestånd av kulturbygg
nader, som sålunda erhållit skydd enligt lagen, utgör en ringa del av de 
byggnader som borde skyddas. Härtill kommer att just de byggnader 
som i främsta rummet behöver registreras, nämligen byggnader vilkas 
ägare är ointresserade av att bevara det däri nedlagda kulturvärdet, icke 
blir skyddade. Det ligger alltså en allvarlig fara i att fasthålla vid fri
villighetens princip såsom grund för lagen, ty detta leder till att denna 
blir verkningslös för sitt syfte. Det kan för övrigt anmärkas, att den vid 
lagens tillkomst gjorda jämförelsen med naturskyddslagstiftningen även 
talar för en omarbetning av lagen om kulturhistoriskt märkliga bygg
nader, då numera frivillighetsprlncipen är övergiven i den nya natur
skyddslagen. 

Det bör erinras om att åtskilliga slott och herrgårdsbyggnader av stort 
kulturellt värde har karaktär av fideikommissegendom. Sedan läng tid 
tillbaka har frågan om avveckling av fideikommissen uppmärksammats, 
ehuru den ännu icke funnit sin lösning. Denna fråga bearbetas för när
varande av en särskild utredningsman inom justitiedepartementet, varför 
man har att räkna med att den inom kort åter kan bli aktuell. Otvivel
aktigt kan en avveckling av fideikommissen medföra risker för de kul
turvärden som finnes i sådan egendom. En splittring av de jordegendomar 
och andra kapitaltillgångar, som hör till fideikommissen, kan medföra 
att det ekonomiska underlaget för byggnaderna icke längre består och 
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att dessa utsattes för vanvård. Även med hänsyn till den tillämnade av
vecklingen av fideikommissen är det därför av vikt, att ett effektivt 
skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader skapas. 

Behovet att genom samhälleliga åtgärder skydda kulturellt värefulla 
och märkliga byggnader är naturligtvis icke ett problem endast i vårt 
land. Samma problem föreligger utomlands och har där på mänga håll 
tillmätts långt större betydelse än hos oss. Sälunda finner man att andra 
länder har stadgat stränga bestämmelser i detta hänseende och vidtagit 
ingripande åtgärder för att skydda dylika byggnader. Av särskilt intresse 
för oss är den danska lagen om 'bygningsfredning', vilken tillkom år 
1918. Enligt denna lag skall byggnader, som har ett konstnärligt eller 
historiskt värde, registreras i två klasser, för vilka gäller något olika 
bestämmelser. Frågor om tillämpning av lagen handhaves av en nämnd 
(det saerlige bygningssyn). Genom gott handlag och med endast blyg
sam insats av pengar synes denna nämnd ha nått betydelsefulla resultat 
i sin strävan att bevara värdefull bebyggelse. I Norge finnes sedan 
år 1920 bestämmelser som nära ansluter sig till de danska. I England 
har ändrade samhälleliga och ekonomiska förhållanden medfört mycket 
stora svårigheter att underhålla landets många storslagna slott och andra 
värdefulla byggnader. Här finner man därför intressanta uppslag att 
möta dessa svårigheter. En utväg som med framgång begagnats är att 
byggnaderna jämte erforderliga medel för deras underhåll överlämnats 
till en ideell sammanslutning (the National Trust). Då denna samman
slutning åtnjuter befrielse från inkomstskatt och egendomen heller icke, 
såsom blir fallet då den är i enskild hand, från tid till annan blir belastad 
med arvsskatt, skapas härigenom en form för att bibehålla byggnader 
som ägaren eljest icke förmår underhålla. I andra fall har byggnader av 
framstående värde kunnat räddas genom att de upplåtits för visning åt 
allmänheten och inkomsterna därav gått till byggnadernas underhåll. 
Förhållandena i England på detta område har behandlats i ett år 1950 
offentliggjort betänkande rörande byggnader av framstående historiskt 
eller arkitektoniskt intresse. De förslag som däri framlägges för att råda 
bot på svårigheterna att bevara sådana byggnader går bland annat ut 
på en registrering av byggnaderna, avsevärda skattelättnader, bidrag till 
underhållskostnader samt förvärv av byggnader i syfte att temporärt 
skydda dem och därefter finna en lämplig användning för dem. Även 
i Förenta staterna har genom en lag år 1949 instiftats en 'National Trust 
for Historie Preservation', vilken har till uppgift att mottaga, bevara och 
förvalta egendom och som kan mottaga gåvor och fonder för detta ända
mål. Går man därefter till förhållandena i Frankrike finner man att 
alltsedan den stora revolutionen, då nationen blev ägare till betydande 
konstskatter och värdefulla byggnader, har det ansetts naturligt, att 
stränga regler upprätthålles till skydd även för sådan egendom i enskild 
ägo. Det har också ansetts vara samhällets skyldighet att noga övervaka 
den skyddade egendomen. Metoderna att bevara denna är desamma som 
de i England föreslagna, nämligen registrering och skyddsföreskrifter 
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samt betydande skattelättnader, direkta bidrag och, då det visar sig nöd
vändigt, förvärv till allmän egendom. 

De kulturvärden som finns nedlagda i märkliga och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader måste, likaväl som vårt lands naturskönhet, be
traktas som en tillgång för hela vårt folk. Det är icke rimligt att den 
som äger en sådan byggnad skulle ha rätt att, till obotlig skada för sina 
efterkommande och för allmänheten, nedriva eller förvanska byggnaden. 
Liksom han i många andra hänseenden såsom ägare till en fastighet eller 
byggnad måste underordna sig allmännyttiga inskränkningar i den fria 
förfoganderätten, bör det vara en självklar begränsning i hans rätt, att 
stora kulturvärden icke får förstöras. Men problemet om skydd för dessa 
kulturvärden är icke löst enbart genom förbud mot rivning eller ändring 
av byggnaden. Kulturvården har, förutom denna negativa sida, också en 
positiv. En byggnad kräver underhåll, om den icke skall förfalla. Möjlig
heten att bevara den i värdigt skick står också i nära samband med att 
den får lämplig användning. Även ansvaret för positiva åtgärder till 
skydd för kulturvärdena måste i ett demokratiskt samhälle anses som en 
betydelsefull förpliktelse för det allmänna. 

Hur de i byggnader nedlagda kulturvärdena skall kunna skyddas och 
därvid de krafter, som redan nu arbetar för detta syfte, bäst skall sam
ordnas och utnyttjas är ett omfattande och mångsidigt problem, som krä
ver en grundlig undersökning. För att vinna kännedom om de olika 
sidorna av detta problem och de utvägar som kan ifrågakomma har en 
förberedande utredning verkställts inom justitiedepartementet. Det är 
uppenbart, att betydelsefulla ideella värden nu står pä spel. Till följd 
av svårigheten att bevara byggnader, som tillkommit under andra eko
nomiska förutsättningar och andra samhällsförhållanden, sker en fort
skridande förstöring av kulturvärden. Det är därför angeläget att den 
närmare undersökning, som nyss antyddes, kommer till stånd utan dröjs
mål. Med ledning av vad som framkommit vid den förberedande utred
ningen inom departementet skall jag i det följande något utförligare 
angiva några av de frågor som bör upptagas och utredas vid denna 
undersökning. 

En grundförutsättning för att ett verksamt skydd för kulturhistoriskt 
märkliga byggnader skall kunna upprättas är att man har kännedom 
om vilka byggnader som är värda att skyddas, och deras närmare be
skaffenhet. Det gäller byggnader från vitt skilda tidsepoker och av myc
ket varierande slag, såsom slott och bondgårdar, boställen och torpstugor, 
köpmanshus och förrådsbyggnader. I första hand erfordras alltså en in
ventering av det värdefullare byggnadsbeståndet i landet, med beskriv
ning, mätning, fotografering samt insamlande av uppgifter om byggna
dernas tillkomst och genomgångna öden. Till stora delar finnes material 
för en sådan inventering redan insamlat, i första hand genom Nordiska 
museets arbeten. De ytterligare utredningar och bearbetningar av mate
rialet som är nödvändiga för att en sådan grundläggande inventering 
skall föreligga torde alltså kunna färdigställas inom rimlig tid. Det bör 
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alltså ankomma på utredningen att överväga, hur denna inventering 
lämpligast bör kunna slutföras. 

Det gäller sedan att på grundval av denna inventering registrera de 
byggnader som skall vara skyddade. Åtskilliga spörsmål sammanhänger 
härmed och måste närmare utredas. Det bör sålunda övervägas hur re
gistreringen skall göras, hur omfattande den skall vara och vilken rätts
verkan den skall få. En möjlighet är att byggnaderna registreras i flera 
klasser med olika verkan av registreringsåtgärden. Beträffande de vär
defullaste byggnaderna mäste nämligen gälla stränga regler till för
hindrande av att de förstöres eller förvanskas, under det att i fråga om 
andra byggnader det kan befinnas tillräckligt att samhällets organ får 
någon möjlighet att inskrida för att skydda byggnadernas kulturvärde. 
Det är uppenbart, att de mest betydelsefulla byggnadsminnesmärkena 
mäste kunna skyddas även utan ägarens önskan. I hur stor utsträckning 
skyddet för övriga kulturbyggnader skall kunna genomföras enbart på 
frivillighetens väg med stöd av upplysning och hjälpåtgärder, får när
mare övervägas vid utredningen. Beträffande omfattningen av registre
ringen är att märka att registreringen får sin största betydelse för bygg
nader i enskild ägo. Såsom jag förut framhållit gäller särskilda bestäm
melser för byggnader i allmän ägo. Erfarenheten torde emellertid ha visat 
att dessa icke alltid förmått bereda ett tillräckligt skydd för kommunala 
byggnader. Vid utredningen bör övervägas, i vilken utsträckning statliga 
byggnadsminnesmärken och andra byggnader i allmän ägo behöver om
fattas av registreringen. 

Om registreringen skall få större praktiskt värde för framtiden, måste 
man noga fastställa den beskaffenhet byggnaden har vid registreringstill
fället och angiva vilka delar av denna som icke får förändras utan till
stånd eller förutgående underrättelse. Härjämte föreligger den viktiga 
frågan vad som, utöver själva byggnaden, bör omfattas av registreringen. 
Ofta förhåller det sig nämligen så, att det kulturhistoriska värdet är 
betingat också av det kringliggande området, eller består i helheten och 
samhörigheten mellan flera byggnader, även om de icke var för sig men 
väl tillsammans har ett betydande värde. Vandalisering av en byggnad 
kan ske icke blott genom en direkt förgripelse på denna utan också ge
nom olämplig bebyggelse i närheten; många skrämmande exempel på 
detta kan anföras. Det gäller alltså att överväga i vad mån registreringen 
kan omfatta hela den miljö, i vilken byggnaden är inplacerad. Det råder 
tydligen ett samband mellan denna fråga och de möjligheter som bygg
nadslagstiftningen erbjuder att skydda kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader. Vanskliga problem sammanhänger vidare med frågan, under vilka 
förutsättningar det skall kunna gå för sig att få en registrering upphävd 
eller ändrad. Enligt gällande lag betraktas registreringen säsom en belast
ning på fastigheten, som i vissa fall kan få vika för att tillgodose inteck-
ningshavares rätt. Denna ordning kan väl vara naturlig, då det är fråga 
om en frivillig registrering. Om däremot registrering kan ske, oavsett om 
fastighetens ägare medgiver denna, torde den icke heller böra stå till-
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baka för fastighetskrediten. Frägan härom bör dock närmare utredas. 
Det kan väntas bli en svår och ömtålig uppgift att utvälja de bygg

nader som skall vara registrerade och att i övrigt handhava registre
ringen och tillsynen över registrerade byggnader. Det gäller att avgöra, 
åt vem detta uppdrag lämpligen bör anförtros och hur registreringen i 
övrigt bör organiseras. I första hand torde böra undersökas om icke re
gistreringsarbetet kan anförtros åt någon redan befintlig organisation. 
Både riksantikvarieämbetet och byggnadsstyrelsen handlägger nu ären
den, som rör byggnader av kulturhistoriskt värde. Härtill kommer att ett 
betydelsefullt vetenskapligt arbete rörande sådana byggnader utföres av 
Nordiska museet, som icke är någon statlig myndighet utan en enskild, 
statsunderstödd stiftelse. Tillskapande av något nytt fristående organ för 
arbetet med registreringen synes sälunda icke böra ifrägakomma. Men 
det bör utredas, hur redan befintliga organ skall handlägga hithörande 
ärenden och i vilka former samarbetet mellan dem lämpligast skall orga
niseras. 

Enbart genom registrering och därtill anknutna förbud att förstöra eller 
ändra kulturhistoriskt märkliga byggnader är det emellertid icke till
räckligt sörjt för att sådana byggnader skyddas och bevaras. Härtill 
krävs ocksä positiva insatser. Det förhåller sig mera sällan så, att ägaren 
saknar förståelse för sin byggnad; det är säkerligen mer vanligt att han 
önskar vidmakthålla och bevara det värdefulla han äger men finner 
ekonomiska svårigheter att genomföra sina önskningar. Skyddet för kul
turhistoriskt märkliga byggnader kan ofta erbjuda särskilda problem 
just därför att dessa byggnader är ålderdomliga och drager höga kost
nader för uppvärmning, skötsel och underhåll. Arten och omfattningen 
av de svårigheter, som härvidlag kan föreligga, torde undersökas. Utred
ningen bör därvid granska i vad mån dylika svårigheter kan anses be
tingade av samhälleliga åtgärder av olika slag. Bland annat bör under
sökas om utformningen och tillämpningen av nuvarande beskattnings
regler kan sägas i mera betydelsefulla hänseenden motverka strävandena 
att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det torde däremot icke 
ankomma på utredningen att framlägga förslag till åtgärder på det 
skatterättsliga området för ett tillgodoseende av de kulturhistoriska syn
punkterna. I annat sammanhang får undersökas om det är möjligt att 
med iakttagande av eljest godtagna skatterättsliga principer och med 
beaktande av rimliga krav på enkelhet i tillämpningen göra beskattnings
reglerna mera ägnade att bidraga till att vidmakthålla kulturminnes
märkena. 

Av det ansvar för kulturvården som ytterst vilar på samhället följer 
att även direkt bistånd i vissa fall kan bli erforderligt från det allmännas 
sida. Nu förekommer endast i undantagsfall att ritningar till ändrings
arbeten upprättas på det allmännas bekostnad. Om det allmännas organ 
skall ha framgång med sitt arbete att bevara värdefulla byggnader i 
enskild ägo, bör de emellertid i viss utsträckning ha möjlighet att ut
arbeta förslag inte blott till kulturhistoriskt motiverade konserverings-
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och ändringsarbeten utan även till sådana moderniseringar och andra 
ändringar som kan säkerställa att byggnaden får en passande använd
ning. I längden är det nämligen just detta — en lämplig användning — 
som är bäst ägnat att bevara byggnaden. Även ur rent kulturhistorisk 
synpunkt är det i regel ett angeläget önskemål, att en byggnad behåller 
en levande funktion och ej blott blir musealt konserverad. 

För att bevara särskilt betydelsefulla byggnadsminnesmärken synes i 
vissa fall möjlighet böra föreligga att av allmänna medel lämna lån, eller 
eventuellt direkt understöd, till genomförande av sådana konserverings-
och ändringsarbeten eller andra åtgärder som krävs för att bevara bygg
nader. Redan nu förekommer det att för sådant ändamål lämnas bidrag 
t. ex. av lotterimedel. Medel, som för närvarande står till förfogande för 
riksantikvarieämbetet och som i huvudsak avser vården av fasta forn
lämningar, har endast i rena undantagsfall kunnat anlitas. Det ligger i 
sakens natur, att statens bidrag i detta hänseende måste hållas inom 
ganska snäva gränser. Det bör alltså utredas, i vilken omfattning och i 
vilka former dylikt stöd från det allmänna är nödvändigt. 

Bevarandet av märkliga byggnader är ytterst en allmän kulturfråga. 
Med ökad kunskap om hembygden och det egna landets utveckling i forna 
tider följer en fördjupad känsla av samhörighet med det förgångna. Få 
ting har härvid en sådan makt över sinnena som betydande och märkliga 
byggnadsverk, som skapats av gångna generationer och än i dag tjänar 
ett nyttigt ändamål. Otvivelaktigt har denna känsla av samhörighet stor 
betydelse för många människor. Det livliga intresset för hembygdsvård, 
för det egna samhällets gestaltning och för bevarandet av minnesmärken 
visar, att det här icke är fråga om något som endast rör specialister utan 
betydelsefulla ting för stora folkgrupper. En viktig sida i arbetet på att 
bevara byggnader av kulturellt värde, vilken icke bör försummas, är att 
sprida kunskap om dessa byggnader och väcka intresse för dem. Det bör 
vid utredningen övervägas vad som kan göras härför. Om det åstad
kommes en inventering av byggnader för att läggas som grund för regist
reringen, bör resultatet av denna inventering icke blott stå till för
fogande för forskning utan även i lättillgänglig form spridas bland all
mänheten. I den mån samhället i särskilda fall lämnar stöd åt byggnads 
ägare, ligger det nära till hands att denne såsom en motprestation får 
utfästa sig att i lämplig omfattning hålla sin egendom tillgänglig för 
visning. Det är vidare angeläget, att strävandena för bevarandet av kul
turhistoriskt märkliga byggnader understödja den verksamhet som redan 
finnes på detta område och att därvid anknyta till lokala intressen och 
frivilliga krafter. Det bör alltså övervägas på vad sätt och i vilka former 
detta kan ske. 

Utredningen torde böra uppdragas åt en kommitté, företrädande sak
kunskap på olika hithörande områden. Kommittén bör i sitt arbete äga 
möjlighet att anlita experter. Under utredningen bör det pågående ar
betet med frågan om avveckling av fideikommissen beaktas. 

I enlighet med vad nu anförts hemställer jag att Kungl. Maj:t måtte 
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dels bemyndiga chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst sju 
sakkunniga för att utreda frågan om åtgärder för att bevara och skydda 
kulturhistoriskt märkliga byggnader, att utse en av de sakkunniga att 
vara ordförande samt att förordna sekreterare och experter åt de sak
kunniga, 

dels berättiga de sakkunniga att från myndigheter infordra de upp
gifter och yttranden, som erfordras för uppdragets fullgörande, 

dels förklara sig framdeles vilja meddela beslut angående ersättning 
åt de sakkunniga samt sekreterare och experter, 

och dels föreskriva att kostnaderna för utredningen skola bestridas till 
hälften från andra och till hälften från åttonde huvudtitelns kommitté
anslag. 

Tillika hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte medgiva att statsråds
protokollet i detta ärende må offentliggöras. 

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan lämnar 
Hans Maj:t Konungen bifall. 

Ur protokollet: 

Axel Nilsson.» 

Official Inquiry into Measures for the Protection of Buildings of 
Historie Interest. In accordance with the Resolution approved by 
the King in Council, the Minister of Justice has appointed seven 
experts to inquire into measures for the protection of buildings of 
historie interest in private possession. In the report of the proceedings 
of the Cabinet Council held on the 6th of March, 1953, certain directives 
were issued for the work of the Committee of Experts. 
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I serien »Svensk lagsamling» har utkommit ett band »Kulturvård och 
arkivväsen», redigerat av förste intendenten Gösta Berg och arkivarien 
Birger Linden. Det är en oumbärlig handbok för var och en som arbetar 
inom dessa områden. Den innehåller alla lagar och förordningar, som har 
avseende på kulturminnesvården, samt därjämte utdrag ur instruktio
nerna för centralmuseerna, landsantikvariernas normalinstruktion m. m. 
dylikt, allt sammanställt med stor sakkunskap och ingående kännodom 
om förhållandena. 

Omkring den 1 september i år påbörjas uppförandet av en ny bygg
nad för Norra Smålands fornminnesförenings museum i Jönköping. En 
museifråga, som länge varit aktuell, blir härigenom löst. Ritningarna äro 
utförda av arkitekten Gustaf Lettström, Stockholm. 

FRÄN RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Under de senaste decennierna har riksantikvarieämbetet satt som en 
av sina viktigaste uppgifter att söka bereda skydd och vård ät forn-
minneskomplexet vid Gamla Uppsala. Ett synnerligen betydelsefullt led 
i denna strävan har varit förvärv av ett flertal fastigheter för Kronans 
eller Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens räkning. 

Ämbetets ansträngningar har under året lett till en ny framgång. Genom 
Kungl. beslut den 13 mars 1953 uppdrogs nämligen åt Lantbruksnämnden 
i Uppsala län att för Kronans räkning inköpa stadsägan 1441 + 1442 
(förut Kungsgården l1) i Uppsala stad för en köpeskilling av 115 000 
kronor. Köpet avslutades i maj. 

Egendomen består av fyra skiften, varav två hemskiften och tvä ut-
skiften. Båda hemskiftena äro belägna i anslutning till fornminnesområ-
det, det större av dem omedelbart norr om kyrkan i Gamla Uppsala. På 
detta skifte, som åt öster gränsar mot allmänna vägen Uppsala—Danne-
mora och genomlöpes av Uppsala—Gävle järnväg, ligga boningshus, fly-

156 



A K T U E L L T 

gelbyggnad, stall- och ladugård jämte ekonomibyggnader. Professor Sune 
Lindqvist har på goda grunder kommit till den slutsatsen, att den forna 
kungsgården legat på gärdstomten. Skogsskiftena äro belägna omkring 
25 km nordväst om hemskiftena. Ett av dem gränsar till ett skogsskifte, 
tillhörande egendomen Myrby, som förvärvades av Kronan år 1949. 
Hemskiftena omfatta 21,63 hektar, allt åker och tomt. Utskiftena till
sammans 10,22 hektar skogsmark. Den sammanlagda arealen uppgår 
alltså till 31,85 hektar. 

Jordbruks- och skogskiftena omhändertagas och förvaltas av Lant
bruksnämnden att användas för rationaliseringsändamäl. Dock få jord
bruksskiftena icke bebyggas. Fastigheten i övrigt jämte äbyggnader om
händertagas och förvaltas av Vitterhetsakademien. Det åligger akade
mien att åt Gamla Uppsala och Ärentuna församling upplåta så stort 
omräde av fastigheten, som efter närmare utredning visar sig erforderligt 
för nödvändig utvidgning av begravningsplatsen vid Gamla Uppsala 
kyrka. 

En av säljarna har förbehållits rätt att i fem år få kvarbo i manbygg
naden och nyttja flygelbyggnaden. Efter denna tid är det ämbetets avsikt 
att låta riva och bortföra gårdsbyggnaderna, då de äro mycket störande 
både för kyrkan och fornlämningarna. 

I samband med restaurering av Glömminge kyrka på Öland har fru 
Ragnhild Boström utfört byggnadshistoriska undersökningar, vilka givit 
värdefulla resultat. Bl. a. påvisades rester av en stenkyrka, vars kor 
varit smalare än långhuset och troligen avslutat med absid. 

I samband med pågående eller nyligen avslutade restaureringar ha 
medeltida målningar framkommit på flera håll: i Skånela kyrka, Upp
land, bl. a. målningar från 1300-talets slut, alltså från en på monumen
talmåleri mycket fattig period; i örberga kyrka, Östergötland, mål
ningar frän 1400-talets förra hälft av Risinge-mästaren och därjämte 
sena 1400-talsmälningar av ovanlig typ, signerade med ett namn, som 
dock ännu icke lästs; i Börje kyrka, Uppland, målningar från omkring 
år 1500, sena avläggare till Tierp-skolan och av hittills blottade delar 
att döma mycket väl bevarade samt i Häggeby kyrka, Uppland, på samt
liga valv målningar från 1600-talets början huvudsakligen av ornamental 
karaktär men innehållande även en del allegoriska framställningar. 

Genom resolution den 18 april 1951 fastställde länsstyrelsen i Stock
holms län gränserna för fornminnesområdet kring Älvsnabben i Muskö 
socken, Södermanland. Sedan Kungl. Maj:t ej funnit anledning till änd
ring av resolutionen har denna nu vunnit laga kraft. Härigenom ha ga
rantier skapats för att olämpliga åtgärder icke vidtagas inom det ur 
historisk synpunkt betydelsefulla området. 

Skyddsföreskrifter jämlikt lagen den 12 juni 1942 ha bl. a. utfärdats 
för följande byggnader och anläggningar: Finspångs slott frän 1600-talet 
och 1700-talet samt kvarteret Almen i Karlstad med praktiskt taget den 
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enda återstoden av borgerlig bebyggelse frän tiden före branden 1865. 
I Finspång omfatta föreskrifterna även vissa för miljön kring slottet 
betydelsefulla områden. 

Hotet om breddning av Tullbron i Falkenberg torde nu få anses vara 
avvärjt sedan Kungl. Maj:t genom utslag den 19 december 1952 förklarat 
sig icke hava funnit skäl ändra riksantikvarieämbetets beslut att vägra 
tillstånd till breddning av bron. 

FRÄN STATENS HISTORISKA MUSEUM 

I närvaro av H. M. Konungen överlämnade Eva Bonniers Donations
nämnd den 21 december 1952 de av Bror Marklund skulpterade portarna 
för Statens historiska museums huvudingång från Narvavägen. Sam
tidigt öppnades i Myntkabinettets lokaler en tillfällig utställning av 
Bror Marklunds arbetsskisser, vilken pågick till den 1 februari. Den har 
under våren visats i ett antal städer i mellersta Norrland, i regi av 
konstnären och de lokala konstföreningarna. Ett antal representativa 
skisser ha nu tillförts Statens historiska museums samlingar. 

Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museums föreläsnings
serie har vårterminen 1953 behandlat ämnet »Medeltidens Stockholm och 
dess roll i konsten». Serien inleddes med ett föredrag av förste biblio
tekarien Adolf Schuck om Stockholms grundläggning och omfattade 
ytterligare fem föredrag, vilka behandlade olika konstgrenar, under 
medverkan av docenten Olof Byström, fil. dr Aron Andersson, fil. dr Olle 
Källström och fil. dr Per-Olof Westlund. En sista föreläsning ersattes på 
grund av sjukdomsfall av ett föredrag om det forntida Stockholm av 
museidirektören Birger Nerman. 

Medeltidsavdelningen har i anslutning till Stockholms stads 700-års-
jubileum ordnat en utställning för sommarmånaderna, benämnd Stock
holm som medeltida konstcentrum. Två föremålsgrupper dominera, hög-
gotiskt kyrkligt silversmide och senmedeltida träskulptur. Utställningen 
har möjliggjorts genom den förståelse och det tillmötesgående, som 
visats av församlingarna ute i landet, vilka i stor utsträckning ännu äro 
ägare av de medeltida Stockholms-konstnärernas arbeten. 

I juni i år hölls i Köpenhamn en utställning av nordisk medaljkonst 
efter 1914, i vilken även Sverige deltog. Kungl. Myntkabinettet har under 
hösten 1952 och våren 1953 förberett och insamlat material för svenska 
avdelningen. 

På hösten 1952 företogs av numera framlidna förste antikvarien Axel 
Bagge och fil. lic. Lili Kaelas kompletterande undersökningar av två 
tidigare utgrävda gånggrifter, belägna på Glumslövs backe, vid gården 
Victorshög, Glumslövs socken, Skåne. Fynden från undersökningen ha 

158 



A K T U E L L T 

införlivats med Statens historiska museums samlingar och äro i huvud
sak av den för gånggrifterna vanliga sorten. Vid undersökningen av 
området utanför gångmynningen ägnade man särskild uppmärksamhet 
ät fyndomständigheterna. 

Under vintern 1953 har ett större antal boplatsfynd från olika land
skap samt gånggriftsfynd från Bohuslän och Skåne undersökts beträf
fande förekomsten av förmodade växtavtryck på krukskärvor. Dessa 
växtavtryck skola undersökas av botanisten Hakon Hjelmqvist i Lund, 
vars forskningsresultat rörande de äldsta kulturväxternas historia kunna 
väntas på ett värdefullt sätt komma att belysa näringslivet inom olika 
kulturgrupper under stenåldern. En undersökning av detta slag och av 
denna omfattning har aldrig tidigare genomförts i Sverige. 

På en i senare tid torrlagd och uppodlad myr 1 km nordost om Valö 
kyrka i norra Uppland påträffade landstingsman Folke Trana vid vår
plöjningen 1953 en furuplanka med skulpterat djurhuvud. Den är nära 
2 m lång och har tydligen tillhört en gammal möbel. Grävningar på 
platsen gåvo vid handen, att där har stått en torkställning för ängsfoder, 
bestående av en på fyra stolpar vilande enkelt konstruerad plattform. 
Djurhuvudplankan har intet primärt samband med denna. Däremot är 
det högst sannolikt att den kan höra samman med några kraftigt ur-
bilade furuplankor, vilka tidigare påträffats i närheten av fyndplatsen 
och uppenbarligen äro byggnadsdetaljer. Beträffande åldern på djur
huvudplankan är man ännu synnerligen oviss. 

I mitten av juni månad 1953 påträffades vid täckdikning på egendo
men Granhammars ägor i Västra Ryd, Uppland, kraniet samt en del 
övriga skelettrester av en människa. Vid närmare undersökning visade 
sig att dessa härrörde från en man, som tydligen drunknat under äldre 
tid och nu låg helt överslammad av lera på ca 1 meters djup under 
markytan. Den senare ligger ungefär pä samma nivå som Mälarens nu
varande medelvattenyta, och området vid fyndplatsen avvattnas genom 
invallning. Ett flertal föremål av stort intresse påträffades vid skelettet, 
nämligen tvä välbevarade benprylar, en spets av älghorn (sannolikt 
spjut), en bronssyl i träskaft, en mejsel eller doppsko av brons med 
bevarat trä, ett trekantigt sandstensbryne, en svavelkistknuta samt två 
stycken flinta och dessutom ett uppspjälkat fårben. Omedelbart invid 
skelettet låg ytterligare en starkt koncentrerad samling blåmusslor. 

Statens historiska museums medeltidsavdelning har under år 1952 
nyordnat utställningen av profana medeltida föremål. Givetvis intager 
som förut fyndkomplexet från Korsbetningen vid Visby med dess unika 
rustningar den mest dominerande platsen. Därjämte har en monterserie 
konstruerats för föremålsgrupper såsom verktyg, husgeråd o. dyl., sam
manställda av material från skilda och i möjligaste mån daterbara gräv
ningsfynd, huvudsakligen från borgar och klosteranläggningar. 
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En planmässig inventering av Sveriges även internationellt sett syn
nerligen betydande bestånd av medeltida nattvardssilver har slutförts, 
en undersökning, som pågått under ett år och utgör grundvalen till ett 
corpusarbete över svenskt nattvardssilver från 1300-talet. 

Ett konserveringsarbete av både ovanligt och intressant slag har för 
medeltidsavdelningen utförts av Frobenius Orgelbyggeri i Lyngby vid 
Köpenhamn. Sålunda har Norrlanda kyrkas gotiska orgel (inv.-nr 12910) 
restaurerats — visserligen saknas pipor och bälg men både tangent-, 
väll-, ventil- och pedalmekanik har satts i funktion. 

Den 24 maj påträffade några pojkar i ett sandtag ca 300 m NO om 
Yttergrans kyrka i Uppland en skatt bestående av 1 444 mynt och tro
ligen nedlagt 1611 eller kort därefter. De fem första Vasakonungarna äro 
alla företrädda. Dessutom finns ett utländskt mynt, en dansk 2-skilling 
frän 1560. Slutåret i fyndet är 1611 från vilket år ej mindre än 69 mynt 
härröra. Högsta valören i skatten är en Karl IX:s 1-mark från 1607. 
Fyndets största intresse ligger däri, att myntskatter från denna tid äro 
mycket sällsynta. 
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AKTUELLT 

DOPFUNTEN FRÄN TINGSTAD KYRKA 

Sedan en tid tillbaka har en framställning från Tingstads församling i 
Östergötland om att återfå en är 1886 till Statens historiska museum 
försåld dopfunt tilldragit sig livlig uppmärksamhet såväl inom kultur
minnesvårdande som kyrkliga kretsar. Ärendet avgjordes av K. Maj:t 
i konselj den 12 augusti 1953. Då beslutet har en icke ringa principiell 
betydelse avtryckas här nedan de viktigare akterna med sina motive
ringar för de olika synpunkter, som kunna anläggas pä en dylik intrikat 
fråga. 

De återgivna akterna äro: 

1. Tingstads församlings underdåniga framställning den 15 september 
1952 angående återlämnande av en till Statens historiska museum för
såld romansk dopfunt. 

2. Utdrag ur protokoll från kyrkostämma med Tingstads församling den 
7 september 1952. 

3. Museichefen fil. dr Aron Borelius' yttrande den 3 september 1953 an
gående dopfunten från Tingstad och dess museala förvaring. 

4. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens underdåniga yttrande 
den 2 juni 1953 angående Tingstads församlings ansökning att återfå 
den är 1886 försålda dopfunten. 

5. l:e antikvarien M. Rydbecks P. M. av 18 oktober 1952 beträffande 
dopfunten från Tingstad, Statens historiska museum, inv.-nr 7983. 

6. Domkapitlets i Linköping underdåniga yttrande den 26 juni 1953 an
gående Tingstads församlings framställning. 

7. K. Maj:ts resolution av 12 augusti 1953. 

Till Konungen. 

I enlighet med beslut av Tingstads församlings kyrkostämma den 7 
september 1952 får undertecknad härmed å nämnda församlings vägnar 
i underdånighet hemställa, att den medeltida dopfunten, som av försam
lingen år 1886 överläts till Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets 
Akademien, måtte från Statens Historiska Museum, där densamma nu 
förvaras, genom Kungl. Maj:ts beslut återlämnas till Tingstads försam
ling av skäl, vilka anföras i bifogade 1) protokollsutdrag och 2) yttrande 
av museichefen i Norrköping, fil. dr A. Borelius. 
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Vidare hemställes, att, om Kungl. Maj:t finner skäl att bifalla försam
lingens önskemål, Kungl. Maj:t måtte fastställa villkoren för över
låtelsen. 

Styrstad, Norrköping den 15 sept. 1952. 

Underdånigst 

Folke Callersten 
Tingstads kyrkostämmas ordförande. 

2. 

Utdrag av protokoll, hållet vid extra ordinarie 
kyrkostämma med Tingstads församling den 7 
september 1952. 

§ 1. 
Att söndagen den 14 september 1952 kl. 12.45 i Tingstads kyrkas sak

ristia jämte ordföranden justera protokollet valdes fru Stina Almkvist, 
Restad, och fru Gertrud Oskarsson, Stora Gullborg. 

§ 2. 
Förelåg för behandling och beslut kyrkorådets förslag från dess sam

manträde den 5 september 1952, § 2 i protokollet, vilket nu föredrogs 
och befanns så lydande: 

»Upptogs till behandling frågan om återställande av Tingstads kyrkas 
år 1886 till Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien över
låtna medeltida dopfunt. Sedan ordföranden föredragit ett från musei
chefen, fil. dr Aron Borelius, Norrköping, överlämnat yttrande, beslöt 
kyrkorådet enhälligt föreslå stämman att ingå till Kungl. Maj :t med hem
ställan, att dopfunten av Statens Historiska Museum, där densamma nu 
förvaras, måtte återlämnas till Tingstads församling. Som skäl för denna 
hemställan ville kyrkorådet anföra följande. 

Sedan länge har inom Tingstads församling givits uttryck åt såväl 
blygsel som förtrytelse över att församlingen genom stämmobeslut den 
5 sept. 1886 till Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien 
enligt förslag av doktor E. Ekhoff för ett pris av 200 kr. överlät kyrkans 
förnämsta inventarium, den romanska dopfunten av Sigrafr. Kyrkorådet 
fann starka skäl föreligga att få denna för såväl församlingen som, en
ligt kyrkorådets mening, rikets fornvårdande myndigheter generande 
transaktion upphävd och dopfunten återställd för bruk på sin av ålder 
rätta plats, Tingstads kyrka. 

För det första ville dä kyrkorådet framhålla, att, såsom dr A. Borelius 
i sitt yttrande i ärendet uttalat, transaktionen på grund av den orimligt 
låga köpeskillingen icke borde betraktas under aspekten köp och försälj
ning. Hade Tingstads församling vid uppgörelsen 1886 haft samma sak-
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kunniga tillgäng vid funtens värdering som Vitterhetsakademien, hade, 
om överlåtelsen överhuvud dä diskuterats, köpesumman utan tvivel 
kommit att sättas betydligt högre. Det mest troliga är att köpet under 
sädana omständigheter icke kommit till stånd. Man kan inte heller 
komma ifrån en viss olust inför fackmännens utnyttjande av försam
lingsbornas bristande kompetens att bedöma denna fråga. Att de lag
stiftande myndigheterna i senare tid sökt förhindra dylika affärstrans
aktioner framgår för övrigt av en ändring i lagen om försäljning av 
kyrkoinventarier. Enligt KF 29 nov. 1867 ang. forntida minnesmärkens 
fredande och bevarande § 10 får i kyrka rörligt gods — däribland dop
funtar — icke utan Kungl. Maj:ts tillstånd avlåtas till annan än Statens 
Historiska Museum. Men enligt KK 11 dec. 1942 § 1 måste all överlåtelse 
av kyrkliga inventarier numera underställas Kungl. Maj:ts prövning, 
alltså även överlåtelser till Statens Historiska Museum. Det får anses 
uppenbart att denna lagändring syftar till att skänka församlingarna 
sakkunnigt stöd vid uppgörelse av här berörd art. Kyrkorådet ansåg sig 
därför väga förvänta, att även rikets fornvårdande myndigheter av i dag 
skola visa sig förstående för en hemställan, innebärande att en över
låtelse måtte upphävas, vilken kommit till stånd endast genom en kort 
tidsperiods bristande pietet och förståelse för kyrkorummets konstföre
mål och — ännu värre — i gudstjänsten av ålder brukade och ännu för 
densamma tjänliga inventarier. 

För det andra ville kyrkorådet framhålla, att stämman av den 5 sept. 
1886 handlade i strid mot såväl biskopens oemotsagda önskemål som 
församlingsbornas både pä kyrkostämma och vid prostvisitation fattade 
beslut. Vid visitationsstämman i Tingstad den 13 maj 1868 framförde 
visitator, biskopen E. G. Bring, enligt § 11 i protokollet följande önske
mål: 'Då i kyrkan för närvarande icke finnes någon dopfunt, så uttalade 
H. H. Biskopen den önskan, att den dopfunt som förvaras på kyrkans 
vind, så mycket hellre mätte nedflyttas och ställas på lämplig plats i 
choret, som densamma eger en ganska stor märkvärdighet.' Ingen an
märkning från församlingens sida framfördes enligt protokollet mot 
detta önskemål. Detsamma torde därför kunna anses som ett beslut, 
vilket pastor loci uraktlåtit att verkställa. Att församlingen ej ändrat 
mening drygt fem år senare framgår av kyrkostämmoprotokollet av den 
11 december 1873 § 7, som lyder: 'Angående fullgörande av H. H. 
Biskopens önskan, uttalad vid sista visitationsstämman att nedflytta den 
å vinden stående dopfunten i kyrkan, i avseende till flera svårigheter 
icke kunnat eller kan utföras; men Pastor framställde det förslag att 
förfärdiga en mindre, passande dopfunt att ställas inom altaret för vid 
förefallande behof begagnas. Detta pastors förslag vann för närvarande 
icke församlingens godkännande.' Vid prostvisitationen den 21 juni 1874 
var frågan om dopfunten åter föremål för behandling. § 10 i protokollet 
lyder: 'I afseende på frågan om den i förra visitationsprotokollet om
nämnda dopfunten, hvarom äfven i pastors embetsberättelse afhandlats, 
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Dopfunten från Tlngtlad, Oslergöltund. — 
7'7ie baptismal font from Tingstad, Östergötland. 

påminte visitator cm vigten af en ständig erinring såväl om döpelsens 
som om altarets sakrament, och tillfrågade församlingen, om icke en 
ny sådan borde anskaffas för att pä lämplig plats uppställas, hvarvid en 
af Herrar Assistenter upplyste derom att en sådan blifvit till billigt 
pris för en grannförsamling inköpt, och der numera utgör en prydnad 
för kyrkan. Härefter hänvisade en församlingsmedlem till ett kyrko
stämmoprotokoll, som innehöll grunderna för församlingens afslag på 
denna framställning, och instämde, på tillfrågan, församlingen fort
farande häruti.' Det synes därför kyrkorådet orimligt, att beslutet om dop
funtens överlåtelse skall behöva betraktas såsom slutgiltigt gällande. Om 
hänsyn tages till församlingsbornas vid upprepade tillfällen uttalade in
ställning till frägan om att ersätta den gamla dopfunten med en ny, 
måste stämmobeslutet av den 5 sept. 1886 anses såsom fattat av en till
fällig majoritet, vilken icke har vare sig den gångna eller efterkommande 
tidens bifall. 

Beträffande de synpunkter, som i ärendet kunna framhållas rörande 
konstföremåls placering med hänsyn till desammas säkerhet och skydd 
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vid krigsfara, deras åtkomlighet för forskningen, deras vård och beva
rande m. m., vill kyrkorådet hänvisa till dr Aron Borelius tidigare åbe
ropade utredning. 

Som det sista och tyngst vägande argumentet för dopfuntens åter
ställande till Tingstads kyrka ville kyrkorådet framhålla det frän kristen 
synpunkt anstötliga i att ett kyrkoinventarium, som alltjämt kan tjäna 
en av kyrkans heligaste handlingar, skall vara museiföremål. Det bör 
icke förtigas, att religiöst kännande människor häri se en ringaktning för 
gärningen inom den kyrka, som alltjämt står under statens ledning och 
skydd. Icke minst denna synpunkt gör, att kyrkorådet förväntar att Ting
stads församling pä högsta ort skall kunna vinna förståelse för en an
hållan, att den dopfunt, som för nära åttahundra är sedan invigdes till 
heligt bruk i Tingstads kyrka och genom århundraden där tjänat sitt 
ändamål, måtte genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut återställas till sin 
ursprungliga och rätta plats för fortsatt begagnande vid en av kyrkans 
heligaste och mest grundläggande förrättningar.» 

Sedan ordföranden föredragit dr A. Borelius av kyrkorådet åberopade 
yttrande beslöt kyrkostämman enhälligt att till alla delar ansluta sig till 
vad kyrkorådet sålunda anfört samt uppdrog åt ordföranden att med stöd 
av detta beslut jämte dr Borelius yttrande, som skulle biläggas proto
kollet, å församlingens vägnar ingå till Konungen med underdånig hem
ställan, att överlåtelsen av år 1886 genom nådigt beslut måtte upphävas 
och dopfunten åter komma i församlingens ägo. 

In fidem: 

Folke Callersten 
Kyrkostämmans ordförande. 

Justerat: Stina Almkvist 

Gertrud Oskarsson. 

Protokollsjusteringen författningsenligt kungjord i Tingstads kyrka 
söndagen den 14 september betygar Folke Callersten, kyrkoherde. 

Att förestående protokollsutdrag samt i detsamma återgivna paragra
ferna från visitationsstämmor och kyrkostämma äro rätt avskrivna 
betygar Folke Callersten. 

3. 

Efter hemställan från pastorsämbetet i Tingstads församling, vilken 
sedan den 1 januari 1952 varit inkorporerad med Norrköping, får under
tecknad härmed framlägga några synpunkter på ifrågavarande försam
lings avsikt att från Statens Historiska Museum i Stockholm återfordra 
den märkliga romanska dopfunt, utförd av den gotländske mästaren 
Sigrafr, vilken den 5 september 1886 avyttrades lill Kungl. Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitets Akademien. 
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Det faller sig då naturligt att betrakta ifrågavarande angelägenhet 
såväl ur en mera speciell som ur en mera allmän synpunkt. Om man 
helt bortser från de särskilda omständigheter, vilka ledde till kyrkc-
stämmobeslutet 1886, skulle man möjligen kunna uppfatta den beklag
liga affärstransaktionen såsom i och för sig juridiskt oantastlig, men dels 
får det anses uteslutet, att en församling överhuvud skulle ha rätt att en
dast efter eget beslut avyttra ett så betydelsefullt inventarium som sin 
kyrkas dopfunt, och dels framgår det av närslutna protokollsutdrag, att 
beslutet om försäljningen ingalunda föranletts av någon församlingens 
spontana önskan, utan har densamma därtill lockats av Vitterhetsakade
miens utsände, i detta fall fil. dr Emil Ekhoff. Doktor Ekhoff hade jämväl 
fixerat priset till 200 kronor, vilket även efter dåtida penningvärde får 
anses representera ett så lågt bud, att man egentligen inte borde be
trakta transaktionen i fråga under aspekten köp och försäljning. 

Beträffande de mera allmänna synpunkter, vilka kunna och böra läggas 
på en fråga som den nu berörda, må först framhållas, att doktor Ekhoffs 
initiativ i varje fall icke helt kan ursäktas med en hänvisning till för 
den svenska fornvården ödesdigra tidsomständigheter. Ända upp mot 
våra egna dagar ha för övrigt fornvårdsmyndigheterna i Stockholm gått 
till väga på enahanda sätt, och det är med minst sagt blandade känslor 
man vid studier i Riksantikvarieämbetets arkiv gång efter annan stöter 
pä dokument, vilka endast med den allra största språkliga generositet 
kunna betecknas som hedrande för svensk fornvård. Jag tillåter mig att 
som ett par exempel anföra, hur Johnny Roosval vid ett tillfälle föreslog, 
att de romanska målningarna i Fornåsa måtte överflyttas till Statens 
Historiska Museum eller hur Carl R. af Ugglas sä sent som 1915 verkade 
för att frånhända Appuna kyrka dess altarskåp och i sammanhanget 
angav den ifrågasatta köpesumman, kronor 3 000, såsom »förhållandevis 
hög». Inte minst denne inom sin specialitet utmärkte forskare visste 
dock mer än väl, att vi åtminstone på ett ungefär kunna ange det ur
sprungliga priset på ett medeltida retabulum, vartill numera kommer 
det i vissa fall knappast taxeringsbara antikvitets- och pietetsvärdet. 

Sedan må även redan här ett par av de invändningar bemötas, vilka 
frän håll, där man mindre nitälskar för fornvården än för det stockholm
ska centralmuseets inventariebestånd, gång efter annan plägat anföras i 
sammanhang liknande det nu aktuella. För det första åberopar man 
gärna vetenskapen, därvid man särskilt brukar framhäva betydelsen av 
att konsthistoriskt märkvärdiga inventarier finnas centralt åtkomliga. 
Som docent vid ett svenskt universitet sedan 1927 och följaktligen med 
en mycket lång erfarenhet både av forskning och undervisning vågar 
jag påstå, att ifrågavarande argument saknar allt värde. Om ett femtio
tal medeltida funtar av ett bestånd på flera hundra sammanföras på en 
plats, sä är forskningen naturligtvis inte hjälpt med detta, och inte 
heller kan man förstå varför ett dylikt arrangemang skulle behöva göras 
permanent. I fråga om våra dopfuntar har konsthistorien redan sedan 
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länge sagt både sitt första och åtminstone näst sista ord, vartill kommer 
att vi numera förfoga över de yppersta reproduktionsmetoder och att det 
ur vetenskaplig synpunkt i själva verket måste betraktas som en av
gjord fördel att det material, man önskar studera, befinner sig i u r 
sprunglig miljö. 

Det andra av de argument, vilka ovan åsyftades, saknar även det all 
bärkraft. Man brukar tala om att inventarierna förstöras i kyrkan men 
räddas i museet, och egendomligt nog plägar man i det sammanhanget 
företrädesvis hänvisa till det klimatiska. Jag vill härtill endast kon
statera, att vi ännu helt sakna tillförlitliga hållpunkter för att bedöma 
frågan om den museala luftens inverkan pä medeltida kyrkoinventarier, 
medan dessa själva erbjuda de bästa möjligheter för en empiriskt ge
nomförd kontroll av kyrkluftens skadliga respektive gynnsamma verk
ningar sedan hundratals år tillbaka. Som från huvudstaden bekvämt åt
komligt studiematerial kunde man hänvisa till exempelvis de neder
ländska altarskåpen i Strängnäs eller Västerås domkyrkor, ännu efter 
mer än fyrahundra är fräscha i ytorna som när de översändes från verk
staden, och för dopfuntarnas vidkommande, det som i föreliggande sam
manhang är särskilt aktuellt, bortfaller ju alldeles dylika farhågor. Till 
detta kommer sedan, att exempel kunna anföras, vilka visa, hurusom 
museet visst inte alla gänger vårdat sina inventarier bättre än ens 1800-
talets svenska lantkyrka. Hade ekklyvorna frän Hemse legat kvar på 
ursprunglig plats, skulle inte större delen av dem brunnit upp i Stock
holm. 

Till detta må sedan, som ett argument av annan art och betydelse, 
ytterligare noteras, att centralmuseerna numera redan genom sin storlek 
innebära en direkt fara för i dem sammanförda, ofta oersättliga inven
tarier. Det har visserligen från fornvårdens ledande kretsar i huvud
staden försäkrats, att ett sedan länge uppgjort evakueringsprogram skulle 
representera tillfredsställande garantier även mot risken av en atom
bombning, men varken undertecknad eller någon annan utanför ifråga
varande cirklar sätter någon som helst tilltro till detta. Jag upprepar 
tvärtom påståendet, att ett blixtanfall mot Stockholm med svår bomb
fällning över de mera centralt belägna kvarteren i ett enda tag skulle 
förstöra både Statens Historiska Museum, Nordiska museet och National
museum, av vilka de två förstnämnda dock inrymma något av det oer
sättligaste i hela vårt kulturarv. Inte ens en dopfunt av sten har vid en 
dylik katastrof utsikt att överleva. De svenska sockenkyrkorna däremot, 
vilka i allmänhet ligga vitt åtskilda och icke sällan relativt undanskymda, 
lämpa sig utmärkt som permanenta evakueringsplatser. 

Dessutom representera dessa den i olika avseenden finaste kultur
tradition, vartill vi i detta land kunna hänvisa, och var och en, som rätt 
fattar fornvårdens uppgift, måste livligt behjärta och understödja den 
strävan, vilken glädjande nog börjat göra sig allt starkare gällande i 
våra församlingar, att troget bevara och där så befinnes nödigt till ur-
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sprungsorten återföra de synliga vittnesbörden om den egna bygdens liv 
genom tiderna. Detta har även kommit till uttryck i lagstiftningen, och 
KK 11 dec. 1942 angående vården av vissa kyrkliga inventarier stadgar 
uttryckligen, att i kyrka befintliga inventarier, bl. a. dopfuntar, »vilka 
tjäna att bevara minnet av äldre tiders bruk och konstfärdighet», icke 
må »utan Konungens tillstånd överlåtas till annan.» Hela idén med stora 
centralmuseer är dessutom definitivt föråldrad, vilket bl. a. återspeglas i 
de jämförelsevis låga besökssiffror dessa numera förmå prestera. Statens 
Historiska Museum i Stockholm hade 1951 endast 32 862 besök, Norr
köpings museum 88 273, Nationalmuseum hade 125 149, Malmö museum 
160 668. 

Varje argument, som i förevarande sammanhang rimligen må kunna 
åberopas, talar för att Tingstads församlings önskan bör bifallas och 
Östergötlands åldriga kulturbygd därmed återförvärva det konsthisto
riskt och konstnärligt värdefullaste kyrkliga inventarium, vi överhuvud 
känna till från Linköpings stift. 

Norrköping den 3 september 1952. 

A. Borelius 
Fil. dr. Museichef. 

4. 

Till Konungen. 

I underdånig ansökning den 15 september 1952 har Tingstads försam
ling anhållit att återfå en dopfunt, som akademien är 1886 inköpt från 
församlingen och som sedan dess varit utställd i statens historiska 
museum. 

Med överlämnande av bifogade, av föreståndaren för museets medel
tidsavdelning förste antikvarien Monica Rydbeck upprättade promemoria 
i ärendet får akademien i underdånighet anföra följande. 

Dopfunten i fråga utgör museets konstnärligt sett förnämligaste före
mål av detta slag och representerar där ensam den gotländske stenmäs-
taren Sigrafs konst, en av höjdpunkterna i den medeltida stenskulpturens 
historia i Norden. Denna skulpturgrupp kan icke vara orepresenterad i 
värt lands centralmuseum för Sveriges äldre kulturutveckling, det mu
seum av vilket man alltid kommer att kräva att det skall bestå forskning 
och högre undervisning med incitament och den kulturintresserade all
mänheten med åskådningsmaterial. En institution som denna är och 
måste tillåtas förbli en levande institution med ett utställningsbestånd 
av hög kvalitet såsom nu är fallet. Detta bestånd får ej medvetet ut
armas till förfång för museets betydelsefulla uppgifter i samhället. 
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I flera fall har akademien tillmötesgått framställningar om att till 
kyrkor återlämna inventarieföremål, som uppenbarligen skulle komma 
att spela en stor roll i kyrkorummet och som museet efter prövning fun
nit sig rimligen kunna avvara. I andra fall har Kungl. Maj:t mot akade
miens avstyrkande ålagt museet att återlämna dylika föremål, som efter
lämnat kännbara luckor i museets utställningsbestånd. I intet fall har 
det emellertid varit fråga om konstverk av så prominent karaktär bland 
museets förstarangsskatter som det nu gäller. Akademien får därför på 
det bestämdaste avstyrka föreliggande framställning. Ett bifall till den
samma måste uppfattas säsom ett principiellt ställningstagande till för
mån för ett allmänt återlämnande till kyrkorna av statens historiska 
museums och därmed även av provinsmuseernas samlingar av kyrklig 
konst. Det kan nämligen på goda grunder förväntas att ett dylikt bifall 
omedelbart skulle framkalla motsvarande krav från de flesta försam
lingar varifrån föremål förvärvats till våra museer, varvid akademien 
näppeligen i något fall skulle kunna förebringa bättre skäl för ett av
styrkande än i här föreliggande ärende. Akademien önskar i detta sam
manhang framhålla, att åtskilliga av de kyrkliga föremål, som befinna 
sig i museet, äro depositioner från respektive kyrkor. Dessa kunna följ
aktligen när som helst återkrävas, vilket också efter hand sker. Så myc
ket angelägnare måste det då för akademien te sig att slå vakt om de 
föremål, som genom köp eller gåva äro museets obestridliga egendom, 
för att museets kyrkliga avdelning över huvud taget skall kunna bevara 
en representativ standard. Akademien skulle betrakta det som en oer
sättlig förlust för vårt lands kulturliv om denna samling avsiktligt ruine
rades. Akademien tillägger sålunda sitt avstyrkande av föreliggande 
framställning en viktig principiell innebörd. 

Remissakten återgår. Stockholm den 2 juni 1953. 

Underdånigst 

Sigurd Curman 

Bengt Thordeman 

j 1. A. Hedenlund 

5. 

P. M. beträffande Tingstads församlings önskan att återförvärva den 
sedan 1886 i statens historiska museums ägo befintliga dopfunten från 
Tingstad kyrka (inv.-nr 7983). 

I underdånig skrivelse av den 15 september 1952 har Tingstads för
samling anhållit att återfå sin i september 1886 till statens historiska mu
seum avyttrade dopfunt. Skrivelsen åtföljes av protokollsutdrag från 
kyrkostämmor den 7 september 1952 och den 5 september 1886 samt av 
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yttrande av museichefen i Norrköping, dr A. Borelius, daterat den 3 
september 1952. 

Dopfunten från Tingstads kyrka i Östergötland är ett verk av en av 
de största i raden av gotländska stenmästare, Sigraf, vars namn är känt 
genom en signatur på en dopfunt på Bornholm från 1100-talets slut; i 
statens historiska museums samlingar intager Tingstadfunten utan tve
kan främsta platsen ur konstnärlig synpunkt. 

Såsom skäl för sin hemställan att Tingstadfunten skulle återgå till sin 
tidigare ägare anföres i protokollsutdraget att man inom församlingen 
uttryckt såväl »blygsel som förtrytelse» över försäljningen av funten år 
1886. Man måste emellertid för församlingen betona att denna försälj
ning berodde på en för tiden karakteristisk inställning till problemen och 
ingalunda är att betrakta såsom en för Tingstad ensamt graverande lik
giltighet för vad de själva kalla »kyrkans förnämsta inventarium», som 
nämnda år var till finnandes på kyrkans vind. 1800-talets senare hälft 
var en tidsperiod, då man mötte mänga prov på bristande förståelse för 
de medeltida kyrkoinventarierna. Museerna fyllde den tiden en allmänt 
erkänd kulturskyddande uppgift, då de omhändertogo de såsom onödiga 
betraktade föremålen. Köpet av Tingstadfunten var därför icke en för 
»rikets fornvårdande myndigheter generande transaktion» utan ett led 
i arbetet för vården av landets kulturföremål. 

Dopfunten inköptes till historiska museet för 200 kronor. Protokollets 
anmärkning att denna summa är så »orimligt låg» att »transaktionen» 
. . . »icke borde betraktas under aspekten köp och försäljning» kan med 
tanke på penningvärdet vid försäljningstiden icke användas såsom argu
ment mot köpets giltighet. Köpet var ett resultat av förhandlingar in
ledda med församlingen av dr Emil Eckhoff. Dennes förfrågan angående 
möjligheten att såsom köp eller gåva med Stockholmsmuseet få inför
liva Tingstadfunten utgjorde emellertid icke första ansträngningen från 
Stockholms sida att bereda dopfunten en värdigare plats. Ar 1867 hade 
riktats en skrivelse till församlingen från riksantikvarien Hans Hilde
brand med förfrågan huruvida Tingstads församling vore villig över
lämna sin dopfunt till förvaring i statens historiska museums samlingar, 
vilket dock avslogs pä kyrkostämma den 25 augusti 1867. 

Att den till vinden förvisade dopfunten uppmärksammats frän stock
holmsinstitutionens sida har förmodligen givit anledning till att den 
under de kommande åren ett flertal gånger namnes i församlingens 
protokoll. 

Ar 1868 uttryckte sålunda biskop Bring vid en visitation såsom sin 
önskan, att dopfunten måtte nedflyttas från vinden. 1873 hade funten 
icke återförts till kyrkorummet; pastor väckte detta år förslaget att man 
skulle anskaffa en mindre dopfunt, vilket dock icke »vann församlingens 
godkännande»; prosten återupptog nyssnämnda förslag är 1874, men för
samlingen avslog åter framställningen om inköp av dopfunt. 

Det är möjligt, att orsaken till att den medeltida dopfunten icke blev 
återförd till gudstjänstrummet mellan åren 1867 och 1886 berott på ren 
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oföretagsamhet från församlingens sida — protokollet av 7 september 
1952 framhåller att »ingen anmärkning från församlingens sida» fram
förts mot biskopens tanke att åter taga den gamla funten i bruk. Att 
praktiska svårigheter bidragit till denna oföretagsamhet skulle möj
ligen kunna utläsas av ett brev från kyrkoherde Alfr. Gustafson i Ting
stad till dr Eckhoff (förvarat i ATA), skrivet efter försäljningen i no
vember 1886 och preciserande att »funten är en tung pjes och vi hade 
mycken möda att få ner honom utför trapporna, men det gick dock lyck
ligt». Men även om församlingens negligerande av dopfunten på kyrk
vinden skulle kunna förklaras med hänsyn till nerflyttningens praktiska 
svårigheter har man svårt att karakterisera beslutet om försäljning den 
5 september 1886 såsom fattat av en »tillfällig majoritet»; något större 
intresse från församlingens sida för dopfunten uttrycker det samman
lagda händelseförloppet icke. 

Den i Antikvariskt-topografiska arkivet befintliga kyrkobeskrivningen 
av år 1830 nämner vid uppräknandet av Tingstads kyrkas inventarier 
intet om någon dopfunt. Icke heller hos C. F. Broocman, i Beskrifning 
öfver . . . Östergötland, 1760, omförmäles dopfunten på tal om Tingstads 
kyrka (s. 537 f.) och dess olika inventariers härkomst och typ. Man gripes 
därför av misstanken att den redan på 1700-talet förvarades på kyrk
vinden. Det kan sålunda icke finnas något skäl för »religiöst kännande 
människor» att se en »ringaktning för gärningen» i en kyrka däri, att 
Sigrafs dopfunt, då den icke fyllde sin ursprungliga funktion i kyrkan, 
i stället i landets centrala historiska museum fått vittna om den konst
närligt högtstående nivå som gångna tiders kyrkliga inventarier repre
senterade och om den kontakt med kulturcentra, som vårt avlägsna land 
förstod att upprätthälla. 

Eftersom rikedomen hos statens historiska museums dopfuntsamling så 
ofta åberopas i olika sammanhang må det vara tillåtet att här lämna 
följande upplysningar. I centralmuseet förvaras sammanlagt femtiotvå 
stycken dopfuntar och dopfuntsfragment. Av de sistnämnda kunna minst 
tio helt lämnas ur räkningen då de äro obrukbara även såsom utställ
ningsföremål. 

Trettiotre av de femtiotvå dopfuntarna äro så till vida helt bevarade 
att både bas och cuppa existera, fastän nästan halva antalet även av 
dessa naturligt nog förete ganska avsevärda defekter. Tjugoen stycken 
av de »helt bevarade» äro placerade i museets utställning säsom repre
sentativa antingen för en hel provins produktion eller för en individuell 
mästares. Dessutom har i utställningen beretts plats för fem stycken 
cuppor utan samt en med mycket defekt bas, då föremålen trots sin 
ofullständighet mäste brukas för att beteckna bestämda utvecklings
faser inom dopfuntstillverkningen. Gotlands kanske mest originelle funt-
skulptör, Hegwald, representeras uteslutande genom en cuppa frän Rone 
kyrka, medan hans lärjunge Majestatis numera icke alls finnes företrädd 
i museet. Sigrafs konst illustreras enbart genom den här ifrågavarande 
Tingstadskulpturen. Observeras bör därjämte, att cuppan till denna sist-

234 



A K T U E L L T 

nämnda »helt bevarade» dopfunt företer sprickor av den allvarliga art, 
att man utan tvekan vill rubricera skulpturen säsom ömtålig, lämpad 
för museal förvaring och icke för praktiskt bruk. 

Beträffande förvärvssättet kan anmärkas, att av de hela dopfuntar 
som genom köp kommit till statens historiska museum ha samtliga utom 
en vid förhandlingarnas upptagande antingen befunnit sig pä kyrkans 
vind, i dess sakristia, på kyrkogärden eller, i ett flertal fall, i en privat 
ägares trädgård. Beträffande tidpunkten för förvärven kan antecknas 
att samtliga hela dopfuntar — utom två i sen tid i trädgårdar påträffade 
och en icke i kyrkan brukad — inkommit till museet före 1900-talet, 
huvudparten under 1860- och 1870-talen, den period då underhandlingar 
om Tingstadfunten upptogos. 

Dr Borelius hävdar i sitt yttrande att idén med stora centralmuseer 
definitivt är föråldrad. Deras ur kulturminnesräddande synpunkt vik
tigaste period ligger kanske före år 1900 och huvudparten av nyförvärven 
till historiska museets medeltidsavdelning har under innevarande år
hundrade ändrat karaktär, därom råder ingen tvekan. Föremål tillhö
rande medeltidens profana kulturområde jämte sådana kyrkliga föremål, 
som av olika anledningar, ömtålighet, fragmentariskt tillstånd o. dyl., 
icke kunna tillfredsställande vårdas av församlingarna, är vad som om-
händertages musealt. 

Att karaktären hos museets tillväxt ändrats innebär emellertid icke 
att dess gamla bestånd bör decimeras. Rikets huvudstad bör fortfarande 
kunna representativt illustrera gångna seklers kulturgärning och konst
utveckling. Tingstadfunten har tydligen icke sedan 1830, eventuellt icke 
ens sedan år 1760, haft någon funktion i sin kyrka men har sedan år
tionden trots sitt skadade skick utgjort museets främsta prov på medel
tida dopfuntskonst. Forskning, undervisning och modern kulturpropa
ganda böra fortfarande i statens historiska museum finna ett mångsidigt 
och representativt arbetsmaterial även från svensk medeltid. Tingstad
funten fyller en så viktig plats i historiska museet då det gäller att till
godose dessa krav, att församlingens önskan att återförvärva funten bör 
kunna lämnas utan avseende. Stockholm den 18 oktober 1952. 

Monica Rydbeck 

Till Konungen. 

Jämlikt remiss på nådigste befallning har domkapitlet fått sig anbe
fallt att avgiva underdånigt utlåtande i ärende angående framställning 
från Tingstads församling om tillstånd att återfå en församlingen till
hörig medeltida dopfunt, som för närvarande förvaras i statens histo
riska museum och får domkapitlet med remissaktens återställande i 
underdånighet anföra följande. 

235 



A K T U E L L T 

Domkapitlet finner det städse vara från principiell synpunkt mycket 
delikat att väga museala behov mot församlingssynpunkter. Endast fall 
för fall torde sådant bedömande kunna ske. Det är emellertid uppenbart 
att det livliga intresse som i vår tid visas för vården om och iståndsät-
tandet av våra kyrkor och de väsentliga kostnader, som även de mindre 
församlingarna vidkännas för kyrkorestaureringar, i sin män ändrat de 
förutsättningar, som tidigare funnos för museernas räddande och om
händertagande av kyrkliga inventarier. Sådan aktion från museernas 
sida torde numera endast föreligga beträffande värdefulla inventarier 
som på grund av defekter eller av andra skäl icke äro lämpade för det 
nutida gudstjänstrummet. 

När det gäller återbördande av kyrkoinventarier från museer till det 
ursprungliga kyrkorummet är i mänga fall att observera att moderna 
kommunikationer på ett helt annat sätt än förr göra det möjligt för den 
konsthistoriska forskningen och undervisningen att studera ifrågavarande 
föremål i levande miljö, därest de ånyo komma i bruk i kyrkorummet. 

Domkapitlet vill och kan emellertid icke bortse från den intressekon
flikt, som här kan uppstå, och från de legitima krav, som ett museum 
måste ställa på sina samlingars tillräckliga material för studier och 
åskådning. 

Med tillfredsställelse har domkapitlet tagit fasta på Kungl. Akade
miens anförda synpunkt att den nu aktuella Tingstaddopfunten bör bibe
hållas i museets samlingar på grund av att den ensam representerar den 
gotländska stenmästaren Sigrafs konst. Domkapitlet utläser här en möj
lighet för museet att i de fall då ett föremål ingår som variant i en serie 
av liknande, församlingssynpunkten kan givas företräde, medan försam
lingssynpunkten bör vika så snart det kan uppvisas, att det föremål, som 
museet förvärvat, är ett unicum i museisamlingen. 

Domkapitlet saknar möjlighet att bedöma Sigrafsfuntens ekonomiska 
värde — framförallt vid det tillfälle, då köpet ägde rum — men måste 
förmoda, att dess nutida höga värde beror av forskningsresultat från 
långt senare datum. 

Av nu angivna skäl och då museet icke äger annan representant för 
Sigrafs konst, vill domkapitlet förena sig med Kungl. Akademiens yr
kande att dopfunten får förbliva i museets ägo och vård. 

I ärendets slutliga handläggning hava deltagit undertecknad biskop, 
föredragande, domprosten Johansson, kontraktsprosten Dahlquist, rek
torn Ekholm, godsägaren Sporring och kontraktsprosten Qvarnström. 

Underdånigst 

På domkapitlets vägnar: 

Torsten Ysander 

Nils G. Lundblad 

Linköping den 26 juni 1953. 
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Till Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. 

Hos Kungl. Maj:t har Tingstads församling anhållit, att en år 1886 av 
nämnda församling till statens historiska museum försåld medeltida dop
funt mätte återlämnas till församlingen på de villkor, Kungl. Maj:t 
funne skäl fastställa. 

I ärendet hava utlåtanden avgivits den 2 juni 1953 av vitterhets-, 
historie- och antikvitetsakademien och den 26 juni 1953 av domkapitlet 
i Linköping. 

Kungl. Maj:t finner ej skäl bifalla ifrågavarande ansökning. 
Detta får jag, på nädigste befallning, härigenom meddela. 

Stockholm den 12 augusti 1953. 

Ivar Persson 

j Inga Bäcklin 

SUMMARY 

The Tingstad Font 

For some time past a request from the parish of Tingstad in Östergöt
land for the return of a baptismal font sold to the Museum of National 
Antiquities in 1886 has attracted much attention in ecclesiastical circles 
as well as in those concerned with the preservation of our cultural 
heritage. The matter was settled by a Cabinet Council decision on the 
12th of August, 1953. The petition of the parish for the return of the font 
was not granted. The Cathédral Chapter of Linköping, to which the 
matter was remitted by the Crown, had not felt able to support the 
application of the parish, to some extent owing to the fact that the 
Tingstad font is the sole exhibit in the Museum of National Antiquities 
representing the 12th century Gotland master Sigraf. Furthermore, when 
the font was acquired by the Museum it was not in the interiör of the 
church but had long been stored in the roof-space. — The decision is of 
no small significance as a question of principle; consequently the most 
important documents with their arguments have now been published. 
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FRÄN RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Undersökningarna i samband med norrländska sjöregleringar ha under 
sommaren fortsatt inom Indalsälvens, Fjällsjöälvens och Ångerman-
älvens källområden. Mindre rekognosceringar ha utförts utmed Skellefte 
och Lule älvar. Ett stort antal stenåldersboplatser ha utgrävts och rikliga 
fynd framkommit. De arkeologiska undersökningarna inom Bergeforsens 
dämningsområde ha avslutats. Den etnologiska genomgången av fisket 
inom samma område har fortsatts och kommer att avslutas under 1954. 

Ruinen av Undersåkers gamla kyrka har under de båda senaste åren 
undersökts och konserverats. Kyrkan har tillhört den enkelt rektangu
lära plantypen från medeltidens senare del. Arbetet har huvudsakligen 
bekostats av församlingen och efter riksantivarieämbetets anvisningar 
utförts i lokal regi med landsantikvarien i Östersund som kontrollant. 

Under året har Hargs kyrka i Uppland genomgått en grundlig restau
rering, vilken även ur antikvarisk synpunkt givit mycket intressanta 
resultat. I samband med en restaurering vid seklets början blottades 
rika medeltida målningar, vilka genom en inskrift, som var bevarad på 
Peringskiölds tid, daterades till 1514. Målningarnas tillstånd ansågs 
emellertid icke tillfredsställande. Efter att ha tagit kalkeringar kalkade 
man över målningarna och överförde dem på den nya ytan. De sålunda 
åstadkomna målningarna hade givetvis mycket ringa värde som original
dokument. Konservatorn Sven Carlsson i Gimo har nu avlägsnat förra 
restaureringens målningar och blottat de ursprungliga, vilka visade sig 
vara bevarade i sådant skick, att de enligt vår tids uppfattning kunde 
stå blottade utan nämnvärda retuscheringar. Konservatorn har använt 
en metod, som givit honom möjlighet att draga av överkalkningen i stora 
flak och som måste betecknas som mycket skonsam mot originalmål
ningarna. Arkitekt för restaureringen är intendenten Ä. Noreen. 

Flera av Stockholms kyrkor hålla för närvarande på att restaureras 
eller komma att inom en nära framtid bli föremål för restaurering. I 
Storkyrkan och Katarina kyrka ha arbetena redan pågått bortåt ett år, 
i Kungsholms och Spånga kyrkor äro de nyligen igångsatta. Oscarskyr
kan förbereder en grundlig restaurering, medan Adolf Fredriks kyrka 
hittills fått nöja sig med något mindre omfattande åtgärder. För tillfället 
påkalla arbetena i Katarina kyrka och Storkyrkan största intresset. Ar
kitekt är i båda fallen Erik Fant. 

Storkyrkoförsamlingen har haft att ta ställning till en mycket viktig 
fråga, nämligen om kyrkan alltjämt skall vara röd invändigt eller om 
man skall återgå till förhållandet före 1908, då kyrkan var helt vitputsad. 
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Riksantikvarieämbetet hävdade vid sin handläggning av restaurerings-
ärendet energiskt att kyrkan åter borde putsas, icke minst med hänsyn 
till sitt inventarium — S:t Göran, kungsstolarna, predikstolen och de tal
rika epitafierna, vilka alla ha en rik färgskrud. Församlingens ansvariga 
myndigheter ansågo sig dock icke kunna frångå det röda teglet. Stor
kyrkan förblir sälunda röd invändigt. — Viktiga arbeten i samband med 
restaureringen utgöra framtagningen av originalpolykromeringen på 
kungsstolarna. Dessa liksom övriga viktigare konserveringsarbeten ut
föras av ateljé Alfred Nilson. Predikstolen har även en välbebevarad 
originalpolykromering under sin vita påmålning och nyförgyllning. Det 
är dock ännu så länge ovisst av ekonomiska skäl om de ursprungliga 
färgerna här kunna tagas fram. Undersökningarna rörande Storkyrkans 
äldre byggnadshistoria äro ännu ej avslutade, och en utförligare anmälan 
om resultaten får därför anstå till ett senare tillfälle. 

I Katarina kyrka kommer Jean de la Vallées kyrkorum att så långt 
det går återställas. Vägg- och valvdekorationerna från 1890-talet ha 
borttagits. Putsen, på vilken de utförts, visade sig på stora områden sitta 
så löst, att den fick lov att avlägsnas. Särskilt viktigt för kyrkorummets 
arkitektoniska verkan har varit att golvet kunnat sänkas till sin ur
sprungliga nivå. Altarprydnadens, predikstolens, orgelläktarens och 
orgelfasadens originalfärger framtagas genom konservator Sven Dalen. 

I Ystad har under en följd av år ett antal korsvirkesgårdar, huvud
sakligen genom stadens försorg och med bidrag ur lotterimedelsfonden, 
undersökts och restaurerats för fortsatt praktisk användning. Den 22 
augusti invigde Konungen den senast iståndsatta gården, Hans Raffns 
gård, vars olika delar äro byggda vid slutet av 1500-talet och under 
1600-talets förra del. De i anläggningen ingående husen benämnas van
ligen Änglahuset och Skomakarlagets hus. De ha iståndsatts för bostads-
och affärsändamål. Gårdsbildningen har kompletterats med nya längor 
i allmän anslutning till den ursprungliga stilen. 

När man i mitten av 40-talet skulle anlägga ett pansarskjutfält på 
ägorna till Kräks säteri i Mölltorps socken visade det sig nödvändigt 
att riva mangårdsbyggnaden, uppförd år 1790. Sedan Västergötlands 
fornminnesförening bett att få förvärva byggnaden för att flytta den till 
Skara och där inreda den för museiändamål erhöll arméns fortifikations
förvaltning år 1946 Kungl. Maj:ts bemyndigande att med äganderätt 
överlämna byggnaden till föreningen. Byggnadstomt ställdes till för
fogande av Skara stad i stadsträdgården mitt emot museet. 

På grund av svårigheterna att i rådande tidsläge erhålla byggnads
tillstånd drogo arbetena ut på tiden. Sedan stommen slutligen färdig
ställts under ledning av professor Erik Lundberg och landsantikvarien 
Gunnar Ullenius, kunde emellertid inredningsarbetena påbörjas, och 
herrgården har i färdigt skick återinvigts söndagen den 7 juni 1953. 
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Herrgården har möblerats och utrustats med inventarier ur Väster
götlands fornminnesförenings samlingar. Dessa arbeten ha stått under 
ledning av landsantikvarien Ullenius. Som konservator har Olle Hell
ström medverkat. I källarvåningen — vilken är helt nybyggd — har en 
restaurang inretts. 

Kostnaderna för byggnadens flyttning, återuppförande och inredning 
ha belöpt sig till i runt tal 250 000 kronor. Härav har av lotterimedel 
beviljats 120 000 kronor och av landstingsmedel 59 700 kronor. Fortifika
tionsförvaltningen har anslagit 15 400 kronor, Grevilliifonden 10 000 kro
nor, övriga medel utgöras av gåvor samt tillskott av Västergötlands 
fornminnesförening. 

I samband med uppförandet av en ny skola i Funäsdalen överläm
nade Tännäs församling 1939 platsens äldsta, år 1847 byggda skolhus 
till Härjedalens fornminnesförening. Huset är nu återuppbyggt inom 
föreningens friluftsmuseum och har efter ett förslag, som upprättats av 
professor Erik Lundberg, inretts såsom lokal för föreningens samlingar, 
vilka ordnats av folkskolläraren Olof Jansson. Skolhuset invigdes för 
sitt nya ändamål vid en högtidlighet den 2 augusti. 

FRÄN STATENS HISTORISKA MUSEUM 

Som en efterskörd till medeltidsavdelningens sommarutställning av 
medeltida stockholmskonstnärers verk eller som en extra tillfällig ut
ställning kan antecknas att, på grund av Stockholms Storkyrkas pågå
ende restaurering, Bernt Notkes »prinsessa» och krucifixet ur samme 
mästares verkstad hela vintern komma att exponeras i medeltidsavdel
ningen; därjämte utställes i barockhallen, med Storkyrkoförsamlingens 
goda minne, kyrkans praktfulla silverljuskrona, vilken genomgått en 
grundlig konservering på institutionens konserveringsanstalt. Kronan 
härrör från 1600-talets andra fjärdedel, är utförd i Augsburg av Andreas 
Wickhardt d. ä. och kom genom Ebba Brahes testamente år 1674 i Stor
kyrkans ägo. 



AKTUELLT 
Vid konstituerande sammanträde den 16 april 1953, vid vilket närvoro 

H. Maj:t Konungen, statsrådet I. Persson samt ett stort antal chefer och 
tjänstemän vid sådana vetenskapliga institutioner, som kunde tänkas 
draga nytta av dateringar medelst den radioaktiva kolisotopen C-14 
eller lämna expertis för upprättandet av ett organ för detsamma, bil
dades den kommitté, C-14-kommittén, som närmare skulle utreda frägan 
Dess ordförande är riksantikvarie B. Thordeman. övriga ledamöter äro: 
fil. dr O. Arrhenius, överdirektör P. Geijer, överdirektör N. H. Magnus
son, professorerna K. Siegbahn, R. M. Sievert, J. Tandberg, E. Veländer 
och F. Wickman samt antikvarie N. G. Gejvall dess sekreterare. 

Tack vare två frikostiga bidrag ur Konung Gustaf VI Adolfs 70-års-
fond för svensk kultur har kommittén dels kunnat utsända tvenne spe
cialister, tekn. dr C. Mileikowsky från Nobelinstitutet och fil. lic. G. 
Widmark frän Stockholms Högskola på en studieresa till samtliga de 
institutioner runt om i Europa, där försök pågå med radioaktiv datering, 
dels ock såsom ett resultat av denna rekognoscering nu kunnat påbörja 
uppbyggnaden av en mätstation för radioaktivt kol, C-14. Tack vare 
tillmötesgående frän professor Siegbahn kommer denna att under upp
byggnads- och intrimningstiden ställas upp inom Tekniska Högskolans 
institution för fysik. Den beräknas vara körklar någon gäng under våren 
1954. 

FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET 
Invid Vägförvaltningens grustag vid gården Torslunda 33 i Torslunda 

socken, Öland, har under sommaren undersökts åtta gravar, varav fem 
voro mer eller mindre väl bevarade hällkistor. Dessa innehöllo obrända 
ben i varierande mängd. Det ovanligt rika gravinventariet daterar gra
ven till stenålderns slutskede och är i det närmaste utan motsvarighet 
i det öländska fyndmaterialet. Det torde över huvud taget vara märkligt 
att finna hällkistor från denna tid samlade i grupp sä som förhällandet 
var här. Undersökningarna vid Torslunda ha utförts av antikvarie E. B. 
Lundberg, fil. mag. C. O. Rosell och amanuens K. G. Petersson. 

Under år 1953 har amanuens Ulla Silvén, Uppsala, undersökt två från 
bronsåldern härrörande gravhögar eller snarare stora stensättningar, 
nr 2 och 3 inom fornlämningsområde 45 vid Brunneby i Vreta Kloster 
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socken, Östergötland. I hög 2 anträffades icke mindre än tolv sekundär
gravar, säväl skelettgravar som brandgravar, medan hög 3 innehöll blott 
fyra dylika gravar. De gjorda fynden kunna dateras till förra hälften av 
bronsåldern och de äro av ett betydande vetenskapligt intresse, särskilt en 
i hög 2 funnen dubbelknapp, som egentligen utgör en blandform mellan 
en vanlig dubbelknapp och en bältekupa. Likaledes är ett i hög 3 funnet 
hundskelett av stort intresse, eftersom nägot dylikt tidigare icke är känt 
från bronsåldern. 

I östervåla kyrka i norra Uppland ha av konservator Sven Carlson, 
Gimo, framtagits kalkmålningar frän tidigt 1500-tal. Kyrkan är visser
ligen i sin nuvarande gestaltning en ren empirekyrka men då mål
ningarna äro av hög kvalitet och delvis mycket väl bevarade har det 
ansetts motiverat att låta dem stå synliga. Iakttagelser av stort intresse 
för kyrkans byggnadshistoria ha ocksä kunnat göras i samband med 
restaureringsarbetena. 

Synnerligen väl bevarade äro också målningarna i Börje kyrka strax 
väster om Uppsala, framtagna av konservator Sven Dalen. Målningarna 
ha också här tillkommit under medeltidens slutskede. Såväl Börje- som 
östervåla-målningarna bidraga väsentligt till att öka vår känndom om 
det uppsvenska monumentalmåleriet under tiden efter Albertus Pictor. 

Av betydande intresse för den konsthistoriska forskningen äro också 
de av konservator Dalen framtagna 1400-talsmälningarna i Björksta 
kyrka i Västmanland. De tillhöra tiden före Albertus och synas ha sina 
närmaste fränder inom den s. k. Strängnäs-skolan. Även i Björksta ha 
iakttagelser av stort värde för kännedomen om kyrkans byggnadshistoria 
kunnat göras. 

FRÅN STATENS HISTORISKA MUSEUM 

Historiska museets medeltidsavdelning har såsom deposition från Håbo-
Tibble kyrka, Uppland, mottagit en helgon- eller Mariabild-krona av 
förgyllt silver. Trots sitt fragmentariska tillstånd utgör den låga kronan 
med sin sällsynta utformning av de krusigt flikiga gotiska bladställ
ningarna ett synnerligen värdefullt tillskott till centralmuseets guld-
smidesavdelning. 

Såsom ett praktiskt argument i den ständiga debatten om modern 
konst i våra kyrkointeriörer har nyligen i historiska museets barockhall 
såsom »veckans föremål» utställts skulptören Olof Ahlbergs i trä sni
dade, reliefprydda dopfunt, avsedd för Borgvattnets kyrka, Jämtland. 

Det ur medicinsk-anatomisk synpunkt synnerligen intressanta, under 
oktober månad framgrävda, skelettmaterialet från Kronobäcks kyrko
ruin, Mönsterås socken, Småland, vittnesbörd om Johanniterordens hospi
talsverksamhet under medeltidens slut, har likaså tillfälligt utställts i 
museet såsom »veckans föremål». 
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