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AKTUELLT 

FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN,, 

Till svenska arbetande ledamöter av historisk-antikvariska klassen valde 
akademien den 1 december 1959 styresmannen för Nordiska museet och 
Skansen, professorn Gösta Hcrg, och den 2 februari 1960 förste antikvarien 
Nils Ludvig Rasmusson. 

UR STATSVKRKSPROPOSITIONEN 1960 

Då eu översyn av riksantikvarieämbetets och Statens historiska museums 
verksamhet och organisation inom en nära framtid skall upptagas lill pröv
ning ha av akademien framförda förslag rörande personalförstärkningar, 
uppflyttning av tjänster ni. m. icke vunnit beaktande, dock med undantag av 
atl tjänsten som (textil) konservator i lönegrad Ao21 från och med nästkom
mande budgetår föreslås skola uppföras såsom antikvarie i samma lönegrad. 

Akademiens äskande om höjning av anslagen för skilda ändamål ha i hu
vudsak ej heller vunnit beaktande. Endast sådana höjningar föreslås som 
ä n direkt betingade av automatiska kostnadsökningar. 

Medel för en ny landsantikvarietjanst i Stockholms län och för en antik
varie i Västerbottens län ha ej heller medtagits i beräkningarna. 

ANSLAG UR KUNGAFONDEN 

Ur Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur ha under är 1959 
bidrag lämnats lill bland annat följande ändamål inom kulturminnesvården: 
lill restaurering av fastigheterna Pernilla 7 och 8 samt Disa 4 i Ystad; till 
restaurering m. ni. av Hedemora gamla teater; till restaurering och konser
vering av fasligheten Skanör 19 i Karlshamn; lill vård av museisamlingarna i 
Broby hembygdspark, ös l ra Broby socken, Skåne; Nordiska museet för fort
satt Inventering av herrgårdar; riksantikvarieämbetet till arvode åt instruktris 
vid Irofékonserveringen; till Iståndsättning av Sigtuna fornhems fastighet; till 
renovering av byggnad inom Cedern 2 och 3, öregrund; lill underhållsarbeten 
pä Edsbergs slott; lill iståndsättning av Flackarps mölla invid Lund; till 
isländsällningsarbetcn på Lövångers kyrkstad, Västerbotten; till vården av 
Runncvåls fornminnesområde, Stora Kils socken, Värmland. 

ANSLAG F"RÄN LOTTERIMEDELSFONDEN 

Genom kungliga brev den 25 juni och den 18 december 1959 hava anslag 
beviljats bland annat för nedan angivna ändamål : Föreningen Hedemora 
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gamla teater 7.000 kronor lill restaurering av teaterbyggnaden; Dalarnas forn-
minnes- och hembygdsförbund 12.').000 kronor som bidrag till uppförande av 
elt museum i Falun; Örebro läns hembygdsförbund ytterligare 100.000 kronor 
som bidrag lill utbyggnad av länsmuseet i Örebro; Göinge hembygdsförening 
10.000 kronor lill reparation av byggnader i hembygdsparken i Hroby, Öslra 
Broby socken. Skäne; Sollentuna köping 15.000 kronor som bidrag lill restau
rering av Edsbergs slolt; Vika-Hosjö hembygdsförening ytterligare 10.000 
kronor som slulligl bidrag lill restaurering av Gamla Stabergs bergsmansgård, 
Vika socken. Dalarna; Hede hembygdsförening ytterligare 8.000 kronor som 
slulligl bidrag lill Hyllning och restaurering av den s. k. Oppgården i Hede 
kyrkby. Härjedalen; Kirgillasliflelsen ytterligare 100.000 kronor som slulligl 
bidrag lill värme- och sanilelsinslallalioner i Vadstena kloster. 

DONATIONER OCH ANSLAG 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har lämnat ell anslag om ytterligare 
116.000 kronor och syskonen Wesséns sliflelse ytterligare 75.000 kronor lill 
byggnadshisloriska undersökningar och rekonstruktion av vissa antikvariskt 
märkliga partier av nunneklostret i Vadstena och 50.000 kronor lill fullbor
dande av Myntkabinettets inredning. — Direktören Josef Anar och hans 
hustru Gunvor Anér ha till akademiens förfogande ställl ett belopp om 
250.000 kronor såsom bidrag lill inköp av Slensjö by, Döderhults socken, 
Smaland. — Bankiren Tage Cervin har slälll ytterligare 100.000 kronor lill 
förfogande fiir konservering av Visby ruiner. — Aktiebolaget Kollneros bruk 
har enligt löfte av framlidne doktorn Svante Pålsson skänkt 25.000 kronor 
alt användas för prydande av Stålens historiska museums fasad mot Narva-
vägen med skulpturer av professorn Kror Marklund. 

SKYDDSFÖRESKRIFTER 

Skyddsföreskrifter jämlikt lagen den 12 juni 1942 om skydd för kultur
historisk) märkliga byggnader hava Utfärdats for följande byggnader och an
läggningar: kvarteret Ubbe nr 3, Yslad, en enväningslänga i korsvirke med 
legelfyllningar frän 1700-talet; Scolarebosladen på Stocke l8, Prösö köping, 
Jämtland, en liminerbyggnad från 1800-lalcls förra hälft, använd som bostad 
för elever i Frösö gamla trivialskola; Gäsene gamla tingshus, Grude socken, 
Västergötland, till sina äldsta delar härrörande från 1776; cn 1662 dalerad 
hiiggslensporlal pä busel Västerlånggatan 54, .Stockholm; kvarlerel Kaggen 
nr 2, Mariestad, en för stadsmiljön betydelsefull borgargård från 1700-talet; 
»Staket*, Lund, ell medeltida bostadsbus, nu konserverat och delvis rekon
struerat; Kräna Södergård, Agunnaryds socken, Småland, ell tvåvånings bo
stadshus i timmer frän omkring år 1800; Carl Larssongårdeu i Sundborn, 
Dalarna; Kräks herrgård. Uppförd 1790, flyttad lill Skara och invigd på den 
nya platsen 1953; Vickleby 52, Vickleby socken, Öland, Ivå boningshus frän 
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millen av 1800-lalel, belägna på ömse sidor om Vickleby bygata; Torpa slott, 
Länghems socken. Västergötland, ell Stenhus innehållande delar från medel-
liden och frän 1500- och 1600-lalel. 

GRÄVNINGAR OCH FYND 

I Kungsbnckn påträffades under senhösten 10Ö0 vid dränerings- och pla
neringsarbeten på Slora torgel lämningar av stadens äldre kyrka och kyrko
gård, som legal inom torgets norra del. Vid den eldsvåda som år 1846 härjade 
staden nedbrann den pä 1600-lalel uppförda korsformiga träkyrkan, varefter 
såväl kyrka som kyrkogård förlades lill annan plats. De ännu ej avslutade 
undersökningarna, som letts av landsantikvarien i Halmstad, ha visat, all trä
kyrkan föregåtts av en senmedeltida kyrka av sten. 

Vid Schaktning för nybyggnad inom kvarteret (iranilen i Jönköping på
träffades byggnadalämningar och delar av •tensättningar, vilka visade sig 
Utgöra resler av en hantverkares verkstad, belägen inom den s.k. Länge fjär
dingen vid del medeltida torget i del gamla Jönköping, som brändes den 
24 juli 1612. 

Under schaklningsarbele för den nya sträckningen av riksväg 1 vid Varpa 
skans i Hukurps socken. Småland, har bland annat ell väl bevarat tvåhands-
svärd av 1400-telsform med mindre vanlig parerslångslyp påträffats. Det är 
troligt, atl svärdet hamnat på platsen i samband med Daniel Rantzaus tåg 
genom de s, k. Himmelportarna vid nämnda skans den 5 november 1507. — De 
nämnda undersökningarna i Jönköping och vid Varpa skans ha utförts under 
ledning av landsantikvarien i Jönköping. 

RESTAURERING AV KYRKOR 

Den 6 februari 1960 återinvigdes Växjö domkyrka efler en genomgripande 
restaurering, utförd under ledning av Stadsarkitekten Kurt von Schmalensee. 
Omdaningen har bland aunal Inneburit, alt de av C. G. Hrunius omkring 1850 
uppförda yttertaken saml trappgavlarna längs nord- och lydmurarna och pä 
tornet ha borllagils och ersatts med elt högl yttertak och Ivå spetsiga torn
spiror, allt i anslutning lill kyrkans utseende före 1700-lalels och 1800-lalels 
ombyggnader. Vidare ha omfattande grund- och murförslärkningar ägt rum 
och in- och utvändig omputsning företagits, Ny sakristia och andra biut
rymmen ha anordnats i 1700-telslillbyggnaden norr om tornet. Kyrkan har 
erhållit ny inredning och Utsmyckning. 1 det stora korfönstret i mittskeppets 
fond har konstnären Jan Brazda utförl cn utsmyckning i fiirgat glas. Glas
målningar ha även utförts av konstnärerna Bo Beskow, Erik Höglund och 
Elis Lundqvist. — De i samband med restaureringen av antikvarien Evald 
Gustafsson utförda byggnadshistoriska undersökningarna ha omnämnts i 
Fornvännen 1959 sid. 157. 

I Eskelhems kyrka pä Gotland ha delar av grund och golv lill cn träkyrka 
framkommit, riven omkring är 1200, dä de äldsla delarna av den nuvarande 
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stenkyrkan uppfördes. Denna hade ursprungligen kor med absid, vilket på 
1300-talet ersattes med en större korbyggnad, (»runden till de rivna delarna 
ha påträffats, 1 långhusets valv, vilka slogos i samband med en förhöjning av 
kyrkorummet vid mitten av 1300-talet, ha framkommil ovanligt väl bevarade 
samtida målningar i form av stora dekorativa rundlar, i vilka mindre rundlar 
med ornamentala eller figurala motiv inskrivits. Pä riugkaiumarens nordvägg 
har ett runkalendariiiin i inonninenlalforniut varit målat. 

Odesluigs kyrka i Östergötland återinvigdes den 29/11 1959 efler en om-
fallande restaurering, utförd under ledning av professorn Erik Lundberg, 
under vilken bland annat koret på nytt förlagts i öster efter att omkring 
50 år ha varit beläget i väster. — I samband med restaureringen ba byggnads-
historiska undersökningar ulförts genom landsantikvarien i Linköping. Bland 
annat ha grundmurarna till elt romanskt långhus blottlagts. Detta har icke 
legal i förband med tornet och kan sålunda ha föregåtts av ett långhus av 
Irä. Några spår av elt sådant påträffades dock icke. Den romanska sten
kyrkan, som hall absidkor, har varit mycket väl byggd, och detaljer peka på 
cisterciensiskl Inflytande, Fragment av kalkmåliiingar från 1500-talet ha på
träffats i långhuset ovanför triumfbågen. 

RADHUSBRANDEN I LIDKÖPING 

På morgonen den 11 februari 1960 kom elden lös i Lidköpings rådhus. Del 
överslå lakfallet och lanterninen avbrändes hell, men bottenvåningen och 
den forna rådluisväningen kvarstå till väsentliga delar. Då branden utbröt, 
hade en utförd reparation av byggnaden, ledd av arkitekten Stig Hermansson, 
Stockholm, i del närmaste hunnit avslutas. Omedelbart efler branden beslöto 
stadsfullmäktige alt åt arkitekten Hermansson uppdraga att återställa råd
huset. 

Lidköpings rådhus uppfördes av Magnus Gabriel de la Gardie, enligt tradi
tionen ursprungligen som jaktslott, skänktes av honom lill del nyanlagda 
Lidköping och uppfördes på 1670-lalel på stadens torg. 
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AKTUELLT 

FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN 

Den 4 mars 1960 avled akademiens hedersledamot arkivrådet Herman 
Brulin och den 4 april akademiens hedersledamot justitierådet Nils Alex-
andcrson. 

På sammanträde den 3 maj 1960 valdes till hedersledamot av akademien 
förutvarande chefen för Mo och Domsjö Aktiebolag, filosofie och teknologie 
doktorn Carl Kempe. Till svensk arbetande ledamot av filosofisk-filologiska 
klassen utsågs den 1 mars 1960 professorn Sven B. F. Jansson oeh till svensk 
arbetande ledamot av historisk-antikvariska klassen den 3 maj professorn 
Krister Haneli. Till ledamöter av Statens humanistiska forskningsråd utsagos 
den 3 maj riksarkivarie!! Ingvar Andersson och professorn Dag Strömbäck, 
bägge för tiden den 1 juli 1960—30 juni 1963. 

På akademiens högtidssammankomst den 21 mars 1960 fick direktören 
Josef Anér ur Hans Majestät Konungens hand mottaga Gustaf Adolfsmedaljcn, 
som av akademien tilldelas personer, vilka nedlagt ett betydelsefullt arbete 
för uppgifter inom riksantikvarieämbetets verksamhetsområde. Vid samman
komsten meddelade akademiens preses, att Rettigska priset tilldelals riks-
arkivaricn Hertil Roethius, Reskowska stipendiet docenten Erik Cinthio och 
Warburgska priset docenten Karl-Ivar Hildeman för dennes arbete »Medeltid 
på vers. Litteraturhistoriska studier.» — Stadsarkitekten Henry William har 
tilldelats akademiens större jetong i silver för insatser på kulturminnesvår
dens område i Motala med omnejd och föreståndaren för Skövde museum 
Gustaf Gidcon Kjellman samma utmärkelse för det värdefulla arbete han ned
lagt på museiverksamheten i Skövdeorten. Knut Stjernas stipendium har till
delats fil. kand. Ragnhild Fredberger. 

Akademien har åtagit sig alt i samarbete med Nordisk numismatisk union 
från och med år 1960 utgiva Nordisk Numismatisk Årsskrift. 

FRÄN STATENS HISTORISKA MUSEUM 

Sista etappen av den under en lång följd av år planerade och utformade 
Utsmyckningen av Statens historiska museums entréfasad med skulpturer har 
nu fullbordats. Museets bronsportar, vilka beställdes och bekostades av Eva 
Ronnicrs donationsnämnd, utfördes av Bror Marklund och invigdes år 1952. 
Sommaren 1959 uppsattes ovan portarna cn skulptur föreställande en viking 
som överger sitt till undergång dömda skepp; denna del av utsmyckningen 
har bekostats av Statens Konstråd. En serie av fyra symboliska gestalter, 
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utförda i gjutjärn lill skillnad från portarna och skulpturen ovan portalen, 
vilka äro utförda i brons, har slutligen infogats i fasaden och invigdes den 
23 april 1960. Utsmyckningen i dess helhet har skapats av Bror Marklund. 

Gjuljärnssknlplurerna ha bekostats av arvingarna till majoren Svante Påhl-
son på Rollneros. Major Påhlson hade före sin död givit riksantikvarien elt 
muntlig! löfte alt ställa medel till förfogande för utförande av de fyra skulp
turerna, och hans arvingar ha med stor generositet infriat detta löfte. 

Med anledning av fasadskulplnrernas fullbordande utställdes i museet elt 
antal av Marklunds skisser till de senaste skulpturerna under tiden 23 april— 
12 maj. En utställning 'Fältarbeten och fynd år 1959», anordnad av riks
antikvarieämbetet och Statens historiska museum, pågick under tiden 
22 mars—18 april och utställningen »Från Kåsebcrga till Maavas» med flyg
bilder från riksantikvarieämbetet! kulturhistoriska undersökningar under liden 
25 mars—8 maj. 

S:T ERIKSJUBILEET 

I anslutning till 800-årsminnet av Erik den Heliges död, som enligt medel
tida tradition inträffade den 18 maj 1160, har i Statens historiska museum 
varit ordnad en mindre utställning av i museet befintliga medellida fram
ställningar av helgonet. — I Uppsala domkyrka hade S:l Eriks skrin den 
18 maj flyttats från sin plats bakom högaltaret till Finstakoret, där valda 
delar av skrinets innehåll visades för allmänheten. 1 anslutning härtill höll 
riksantikvarien Bengt Thordeman samma dag från koret i den väl fyllda 
domkyrkan ell föredrag om Erik den Heliges person och helgongestalt. 

FAST1GHETSFÖBVARV 

Enligt köpekontrakt den 8 februari 1960 inköpte akademien för elt pris 
av 500.000 kronor fastigheterna 1', l7, 1* och 28 Stensjö i Döderhults socken. 
Småland. Såsom tidigare omtalats möjliggjordes köpet bl. a. genom atl direk
tören Josef Anér ställde 250.000 kronor lill förfogande för ändamålet. Inom 
fattigheten iir den märkliga Slcnsjö by belägen. Ryn har uppstått genom klyv
ningar av tvenne gårdar med medeltida ursprung och har i endast ringa om
fattning berörts av de stora skiftena. Ett stort anlal byggnader från och med 
mitten av 1700-talet och från 1800-talet är i behåll, och byn är en av de bäst 
bevarade anläggningarna i sitt slag i riket. 

RÄTTELSE 

Under rubriken 'Aktuellt» och delrubriken »Anslag ur kungafonden» på 
sidan 59 i Fornvännen 1960, häfte 1, läses på näst sista och sista raden: till 
vården av Runnevåls fornminnesområde, Stora Kils socken, Värmland; skall 
vara: lill förvärv av Gamla tinghuset i Gamleby, Småland. 
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SKATTFYND 

I samband med sprängningsarbelen påträffades nyligen under ell stort 
flyttblock vid stranden av Käppeviken i Mönsterås socken, Småland, en sam
ling silvermynt m. m. från vikingatiden. Vid den undersökning på platsen, som 
förelogs genom landsantikvarien i Kalmar, visade det sig att skattgömmaren 
stuckit in föremålen sä långt han nådde under blocket, där ett mellanrum 
fanns mellan marken och stenens undersida. Rlockets läge nära stranden 
synes antyda, att den som nedlagt skatten kommit sjövägen och valt ut 
detta block som ett gott ögonmärke. Fyndet består av 7 armringar av silver, 
delvis hopklämda, en halsring av silver, diverse fragment av smycken — 
bland annat av en stor ringnål — ett anlal bilar av .silverbarrer samt en hel 
del hacksilver, vidare 36 hela arabiska silvermynt och 135 sönderklippta, ett 
Hedebymynt oeh elt par fragment av troligen tyska mynt. Skatten, som torde 
ha nedlagts under vikingatiden, har en mycket ofta förekommande samman
sättning men är ovanlig för smålandskusten. 

På en åker vid Lilla Tollby i Källunge socken på Gotland anträffades den 
24 april i år cn silverskatt från vikingatiden, innehållande 579 hela arabiska 
mynl och fragment av ytterligare 320 dylika, 13 plantser — av dem 3 frag-
menlariska — samt en armring och en armbygel, allt av silver. Den samman
lagda vikten uppgår lill omkring 2,5 kg. 

RESTAURERING AV KYRKOR 

I samband med den restaurering av Nyköpings östra kgrka. som för när
varande iir under genomförande efter planer av professorn Erik Lundberg, 
bar märkliga resultat vunnits. Omkring år 1580 förvandlades den medeltida 
kyrkan till en treskeppig hallkyrka med rundbågiga valv uppburna av 
loskanska kolonner av huggen kalksten. Dessa blevo vid Nyköpings brand 
1665 så svårt skadade att de lill stort men för kyrkorummet måste muras 
kring med klumpiga tegchnantlar. Dessa ha nu avlägsnats och de brand-
skadade kolonnerna ersatts med nya av samma form som de gamla. Ett av 
de märkligaste kyrkorummen i det dåtida Sverige har därigenom åler blivit 
en levande realitet. 1 samband med restaureringen ha också genom lands
antikvarien undersökningar utförts, vilka delvis kastat nytt ljus över kyrkans 
komplicerade byggnadshistoria. 

Vid en nyligen avslutad restaurering av Turinge kyrka i Södermanland, 
Utförd under ledning av arkitekten Ragnar Jonsson, ha stuckaturerna i Erik 
Dahlbergs gravkor rengjorts, originalfärgcrna på altaruppsatsen framtagits 
och en ny altarring med en planform, som återgår på Erik Dahlbergs egen 
ritning till gravkoret, ulförts. Konservator har varit Sven Dalen och som 
expert på sluekaturcr har gipsgjutaren Hirgcr Vidclius fungerat. Dessutom ha 
de praktfulla begravningsfanorna konserverats på riksantikvarieämbetets kon-
serveringsanstalt och kyrkans ursprungliga sydporlal från 1100-talet frilagts. 

I samband med restaurering av Badelunda kyrka i Västmanland ha sen-
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gotiska kalkmålningar blottals i kyrkans vapenhus genom konservatorn Nils 
Kalle, vilken ocksä behandlat till våra dagar bevarade delar av kyrkans 
märkliga barockallaruppsats. sannolikt utförd av skulptören Caspar Schröder. 

MEDELTIDSGRÄVNINGAR I KUNGSRACKA 

Under april månad 1960 fullföljdes undersökningen av de hösten 1959 på
träffade byggnadslämningarna under Stora torget i Kungsbacka. Grundrester 
från Ire kyrkor ha kunnat konstateras. Den äldsta var en rektangulär trä
kyrka, vilken i etapper ersatts ined en stenkyrka med absidförsett kor. Sten
kyrkans långhus revs senare, och i dess ställde byggdes ett större, uppfört 
på ulliollningar beslående av ett ramverk av pålar och stockar. Delar av
grunden lill en t räkyrka frän 1600-talets senare hälft ha ocksä påträffats. 
Undersökningarna ha letts av landsantikvarien i Halmstad och av fil. kand. 
Eyvind Unnerbåek, 

UNDERSÖKNINGAR PÄ VARHERGS FÄSTNING 

I en del lokaler inom Varbergs fästning ha omfattande restaureringsarbeten 
Utförts under vårvintern, framför allt inom södra, östra och västra längorna. 
Sedan putsen avlägsnats kunde pä murarna iakttagas spår av olika byggnads
perioder, markerade av skiljaktigt byggnadsmaterial och av såren efter äldre 
fönster- och dörröppingar. Arbetena ha utförts av Fortifikationsförvallningen 
under kulturhistorisk kontroll av fil. dr Albert Sandklef och landsantikvarien 
i Halmstad. 

PERSONNOTISER 

Följande befattningshavare vid riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museum hava avgått med pension: den 31/12 1958 förste antikvarien och 
chefen för sten- och bronsåldcrsavdelningen, fil. dr Andreas Oldeberg; den 
31/11 1959 förste arkivbiträdet, fil. kand. Birgit Lundberg och den 31/3 1960 
försle bibliotekarien och chefen för vitterhetsakademiens bibliotek och arkiv, 
fil. lie. Maja Lundqvist. Bibliotekarien fil. dr Wilhelm Odelherg, som utnämnts 
(ill överbibliotekarie och chef för vetenskapsakademiens bibliotek, lämnade 
sin tjänst den 30/4 1959. Följande tillsättningar av tjänster ha förekommit: 
fil. dr Stig Stenström lill amanuens fr. o. m. den 1/7 1958 och till arkivarie 
fr. o. m. den 1/1 1959; fil. kand. Birgit Arrhenius lill amanuens fr. o. m. den 
1/10 1958; fil. lic. Mats Malmer till förste antikvarie och chef för sten- och 
bronsåldersavdelningen fr. o. m. den 1/1 1959; fil. lic. Ulla Ehrensvärd till 
bibliotekarie fr. o. m. den 1/6 1959; Iwar Anderson till antikvarie fr. o. m. 
den 1/7 1959 och fil. lic. Björn Ambrosiani till amanuens fr. o. m. samma 
datum samt S. E. R. Rinman till förste bibliotekarie vid riksantikvarieämbete! 
och statens historiska museum fr. o. m. den 1/4 1900. 
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RIKSANTIKVARIEÄMBETETS YTTRANDE ÖVER FIDEIKOMMISSUTRED
NINGENS BETÄNKANDE 

I skrivelse till Konungen den 15 september 1960 har r iksantikvarieämbetet 
avgivit y t t rande över fideikommissutredningens betänkande. Utredningen 
har ullörts av borgmästaren B. G. Widegren, ordförande, och hovrät tsrådet 
C. U. V. Lundvik samt ledamöterna av riksdagens andra kammare lantraäs-
laren R. A. E. Eliasson, rektorn A. O. Hammar , lan tbrukaren S. F . Hansson, 
lantarbetaren S. G. F . Persson och förutvarande statsrådet P. E. Sköld. Ut
redningen har bilrätts av särskilt tillkallade experter, bland dem förste 
antikvarien B. Berthelson. 

Riksantikvarieämbetets yt t rande har följande lydelse: 

Till KONUNGEN. 

Genom nådig remiss den 28 januar i 1960 har r iksantikvarieämbetet an
befallts avgiva ut lå tande över fideikommissutredningens betänkande med 
förslag till avveckling av fideikommissen (SOU 1959: 40). I anledning härav 
får ämbetet anföra följande. 

Frågan om fideikommissens avveckling berör i hög grad kul turminnes
vårdens intressen. Dessa intressen hänföra sig i första hand till jordbruks-
fideikommissen medan fideikommiss, som utgöras av s. k. annan fastighet 
eller kapital, ur den anförda synpunkten i al lmänhet sakna betydelse. Sko
kloster utgör i delta sammanhang ett specialfall. 

Till jordbruksfideikommissen äro ofta knutna ytterst betydelsefulla kul
turvärden av säreget slag. I ett underdånigt ut låtande den 10 januar i 1940 
angående ell då föreliggande förslag till avveckling av bestående fideikom
miss har vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien närmare berört dessa 
värdeni speciella ka rak tä r och därvid anfört bl. a. följande. 

»Bland fideikommissegendomarna finns emellertid en grupp som i all
deles lärskild grad mäsle räknas såsom nationella minnesmärken och vilkas 
bestånd mera än eljest är beroende av den art av skydd, som deras fidei-
kommissnalur innebär. Della gäller sådana egendomar, som med jord, bygg
nader, inredning, arkiv och bibliotek sedan längre tid tillbaka bilda elt 
sammanhållet helt. Del torde kunna hävdas, att denna art av kulturhistorisk 
enlul endast förekommer i tvenne större grupper av monument , nämligen 
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i våra kyrkor samt i dessa fideikommiss. I kyrkorna, framför allt lands
kyrkorna, har byggnaden med sina inventarier ej sällan en sammanhängande 
lillblivelsehisloria, som sträcker sig över åtta århundraden. Fideikommiss-
egendomar ha hos oss långt ifrån samma obrutna kontinuitet, åtminstone ej 
i sin karaklär av fideikommiss. Men fideikommisstiftclsen har i vissa fall 
i relativt sen tid fört samman så mycket av vid tidpunkten ännu levande 
äldre enheter och därtill lagt sin egen tids på elt sådant sätt, all dessa fidei
kommiss representera ett kulturvärde, som icke tillnärmelsevis kan er 
sättas av än så storslagna nya enheter av byggnader och samlingar. Det 
gäller härvid, att det säregna och värdefulla just ligger i den beslående, 
historiskt och traditionellt givna enheten mera än i enstaka, särskilt dyr
bara föremål, tagna vart för sig.» 

Denna karakteristik träffar problemets kärnpunkt. Härtill kan fogas en 
erinran om den betydelse för det svenska kulturlandskapet som de lantliga 
slotts- och herrgårdsmiljöerna ha, med sin monumentala bebyggelse, sina 
slora trädgårds- och parkanläggningar, sina långa alléer och sina ofta tradi
tionellt vårdade landskapspartier med insprängd bebyggelse av ålderdomlig 
karaktär. Fideikommissen ha här varit särskilt traditionsbevarande, i del 
alt deras innehavare i allmänhet ägt större förståelse och bättre resurser då 
det gällt att bevara den karakteristiska särarten inom stora sammanhängan
de områden än vad som eljest varit vanligt. Genom det tvång, som förelegal 
all sammanhålla ett jordbruksfideikommiss, ha slutligen avstyckningar und
gåtts, varigenom denna strävan erhållit ett naturligt stöd. Vad detla betytt 
som en allmän tillgång — alldeles bortsett från den kulturhistoriska aspek 
ten — icke minst i närheten av större tätorter, torde utan vidare vara klart. 

Del är sålunda ingen överdrift att påslå att de kulturvärden, som fidei
kommissen representera, höra till de omistliga i vårt nationella kulturarv. 
Det är fideikommissinstitutets speciella natur, som skapat dessa värden och 
hittills hållit dem vid makt. Det är svårt att föreställa sig hur de skola 
kunna bevaras om fideikommissen försvinna. 

Frågan om de lill fideikommissen knutna kulturvärdena bar beaktats av 
utredningen, som framlagt ett utförligt förslag till tryggande av deras fort
bestånd, i den mån deras bevarande framstår som ett påtagligt allmänt 
intresse. Man har därvid tänkt sig att framför allt bereda ett miljöskydd 
och betonar alt de åtgärder, som skola vidtagas, i främsta rummet måste 
laga sikte på att säkerställa den ekonomiska grundvalen för kulturvärdenas 
underhåll. Denna grundval skulle beredas därigenom alt för varje kultur
bärande fideikommiss av särskild betydelse, enligt förordnande av Ko
nungen, fideikommissmedel vid avvecklingen skulle avsättas till en särskild 
fond eller slödsliftelse, vars storlek bestämmes efter fri prövning i det sär
skilda fallet. Varje fond göres såvitt möjligt så stor att dess bibehållna av
kastning kan beräknas täcka en väsentlig del av kostnaderna för kultur
värdenas underhåll. För att ytterligare garantera dessa värdens bestånd 
skulle dessutom speciella skyddsföreskrifter utfärdas. För den händelse 
de av utredningen föreslagna åtgärderna av någon anledning icke skulle 
vara möjliga aft genomföra förutsattes slutligen att expropriation av egen-
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domen skulle kunna äga rum till förmån för kronan eller kulturvårdande 
institution som Kungl. Maj:t bestämmer. 

De ovan i korthet refererade åtgärder, som utredningen föreslagit för att 
säkerställa de kulturella värdena hos fideikommissen, kunna vid elt första 
påseende i och för sig synas lämpliga och ändamålsenliga. Det förda reso
nemanget torde emellertid icke vara hållbart vid en konfrontation med 
verkligheten. 

Såsom förste antikvarien Bertil Berthelson anfört i sitt till betänkandet 
fogade särskilda yttrande skulle det sålunda i praktiken helt visst bli 
nödvändigt att strängt begränsa antalet stödjande stiftelser till de allra mest 
angelägna fallen. Ett stort antal anläggningar av betydelse i förevarande 
sammanhang, vilka nu hållas samman enligt fideikommissbestämmelserna, 
skulle efler en upplösning komma att sakna betryggande skyddsgarantier. 

Ett klart riskmoment, som vidlåder stödstiftelserna, och som Berthelson 
även framhållit, ligger vidare i svårigheten att i framtiden bibehålla stiftel
sernas realvärde. Vid fortgående försämring av penningvärdet minskas i 
motsvarande mån stiftelsernas möjligheter att garantera den erforderliga 
grundvalen för kulturvärdenas bestånd. Ännu allvarligare är på längre sikt 
den deeimering, som bl. a. genom kommande arvskiften kan väntas träffa 
den egendom, vilken det åvilar att jämte stödstiftelsen uppbära det framtida 
ansvaret för kulturvärdena. 

Utredningen utgår ifrån att de ursprungliga fideikommissegendomarna i 
framliden skola komma att brukas — och bebos — på samma sätt som 
biltills skett. Stödfonderna äro avsedda att utgöra en garanti för att en 
sådan lingens ordning skall bli möjlig. Om stödstiftelserna emellertid avse
värt försvagas blir den kulturhistoriskt värdefulla egendomen för sitt bestånd 
i huvudsak beroende av den tillhörande jordens avkastning. Nu är enligt 
förslaget avsikten den, att vid en upplösning den nu förefintliga fideikom-
misscgendomen för förste efterträdaren på en gång skall decimeras till 
hälften med tillägg av eventuell arvsandel. I framtiden kan ytterligare 
minskning av egendomen av olika anledningar — t. ex. genom arvskiften — 
med säkerhet väntas inträffa. Om då stödstiftelserna sjunkit i värde kan 
del bli omöjligt att sammanhålla och vårda de till ett tidigare fideikommiss 
hörande kulturvärdena. Svårigheterna alt underhålla och bevara sådana 
herrgärds- och slottsbyggnader, vilka helt eller delvis förlorat sambandet 
med sitt ursprungliga jordunderlag, äro allmänt kända och höra till den 
aktuella kulturminnesvårdens allra mest svårbemästrade problem. De här 
berörda förhållandena torde i själva verket äga avgörande betydelse för 
bedömningen av hela frågan om fideikommissinstitutets vara eller icke vara. 

Det kan invändas, att i sådana olyckliga fall, där den av utredningen 
anvisade utvägen med stödstiftelser icke i längden skulle visa sig tillfyllest, 
den möjligheten alltid står till buds att expropriera den kulturhistoriskt 
värdefulla egendomen och bilda ett museum av densamma. Alldeles bortsett 
från atl en dylik utväg av ekonomiska skäl knappast annat än i något 
enstaka fall kan väntas bli möjlig, är en lösning efter denna linje kultur
historiskt sett icke tillrådig. Det råder nämligen en väsentlig skillnad mellan 
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en levande bostadsmiljö, som bibehållit sitt organiska samband med jord
bruket, och en fristående, orörlig, rent museal miljö. En sådan bör under 
alla omständigheter höra till undantagen. Härför fala även rent ekonomiska 
skäl. Driften av ett dylikt museum är i hög grad kostnadskrävande och 
torde icke i allmänhet om ens någonsin kunna genomföras genom att ba
seras på inkomster av enlrémedel o. dyl. Ekonomiskt stöd av det allmänna 
blir ofrånkomligt och med tiden skulle säkerligen behovet av dylikt stöd 
alltmer komma att öka. I verkligheten kunna inga, än så djupt ingripande 
och kostnadskrävande åtgärder från det allmännas sida bereda tillnärmelse
vis det skydd för kulturvärdena som fideikommissinstitutet i sig självt utgör. 

Det torde icke tillkomma riksantikvarieämbetet att närmare ingå på de 
av utredningen anförda skälen för en avveckling av fideikommissen. Ämbetet 
kan dock icke underlåta att understryka det faktum att sedan 1810 fidei
kommiss i fast egendom ej kan instiftas. Fideikommissen tillhöra sålunda 
ett avslutat skede i vår historia — och ha för övrigt även därigenom sitt 
kulturhistoriska intresse. Antalet fideikommiss kan icke anses vara särskilt 
stort. Några större allmänna olägenheter av att bibehålla dem torde knap
past kunna påvisas. Man frågar sig om icke vårt land har råd att bevara 
den relikt av en äldre kultur som fideikommissen utgöra. Då betänkandet 
uttalar att fideikommissen »vanligen tillkommit för att gynna viss släkt 
eller vissa släkter» vill ämbetet ifrågasätta om en sådan uppfattning täcker 
hela sanningen. Mången gång har säkerligen, ehuru ibland kanske omed
vetet, en motivering med kulturminnesvårdande syfte varit vägledande för 
stiftaren av fideikommisset, som insett att sunda ekonomiska förutsätt
ningar måste skapas för atl hindra söndersprängningen av en kulturhisto
riskt värdefull miljö. Det torde alltid ha befraktats som cn fundamental 
rättsprincip i vårt land att teslamentariska dispositioner av enskild egen
dom icke utan tvingande skäl må rubbas. Det synes ämbetet att ett upp
hävande av fideikommissinsitutet skulle strida mot denna regel. 

I samband med en tidigare utredning av spörsmålet om en upplösning av 
fideikommissen har förslag framkommit alt bibehålla elt visst mindre anlal 
sådana egendomar till vilka siirskilt framträdande kulturvärden äro knutna. 
Denna utväg att lösa frågan har icke vunnit beaktande. Alt utvälja ett be
gränsat antal fideikommiss, som skola bevaras, är för övrigt ytterst vansk
ligt. Risk föreligger alltid att ur här aktuella synpunkter värdefulla an
läggningar bli ställda utanför. Framför allt skulle del i sådant fall bli omöj
ligt att bevara en rad ur den allmänna miljöns och kulturlandskapets syn
punkt mycket betydelsefulla anläggningar, vilkas fortsatta bestånd icke 
torde kunna garanteras på annat säll än genom deras bibehållande som 
fideikommiss. Fideikommissbandet påverkar i verkligheten bela kulturland
skapet i långt högre grad än genom att blott skydda manbyggnaden med 
Iriidgärd och park. 

Då riksantikvarieämbetet för sin del förmenar, att en avveckling av 
fidcikommissinstitutet icke skulle vara till något betydande gagn för del 
allmänna utan fastmera innebära svårbedömbara ölägenheter och skador 
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ur kul turminnesvärdens synpunkt får ämbetet bestämt avstyrka det här 
framlagda förslaget. 

I handläggningen av della ärende har, förutom undertecknade, deltagit 
byrådirektören 1. A. Hedenlund. Stockholm den 15 september 1060. 

Underdånigsl 

Bengt Thordeman 

Per-Olof Westlund 

NOTES AND REVIEWS 

An obseruntion in connection with the publication of the Saetrang-find. 
In supplementatlon of lhe review of tbc Saetrang publication, Gunnar Ek
holm points out certain mistakes which he considers to have been made 
by lhe authorei l , Wencke Slomann. While agreeing with her rcjeclion of a 
Western origin for the glass beaker, which does in fact belong to lhe great 
group of Oriental glass objects in Norway, he cannot accept her view that 
Ihis glassware came to the Baltic along the River Oder. A study of lhe 
distribution of these beakers has shown their d o s e connection with the 
Vistula route. During the Roman and Migration periods Norway had very 
BCtlve relation! with the region at the mouth of this river. 

XI. Symposion fiir Snchsenforschung in Schleswig 1959. B. Stjernquist 
conlributes a report on the XL Symposion fiir Sachsenforschung in Schles
wig 1959 with lectures and discussions in connection with the appointed 
subject: Cultural groups in Schleswig-Holstein from Late Celtic period to 
Early Christian lime. Introductory are the composition and purpose of the 
Symposium staled. 

W. Holmqvist has reviewed W. Slomann's book "Sictrangfunnet", in which 
she bas re-examined one of lhe most important of the early Norwegian grave 
discoveries. In doing so she has concentraled ber attentions in the task of 
porlrnying the milieu of the Saetrang grave. By means of a thorough analysis 
of tbc forms of the ancient finds she reaches the conclusion that the grave 
was established in the period around 357 A.D. The important elan which was 
living in Saetrang al that time derived its wealth in the first place from its 
I rade with the farmers and fur-traders in the settlements further up in the 
mounlains. The produets were then transported via the coastal regions of 
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NY RIKSANTIKVARIE 

Kungl. Maj:l beviljade den 5 maj 1960 riksantikvarien Bengt Thordeman 
avsked med utgången av september månad och utnämnde den 17 augusti 
sladsantikvarien i Stockholm Gösta Selling till Thordemans efterträdare. 
Thordeman har varit riksantikvarie sedan 1952. 

FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN 

Till svensk arbetande ledamot av filosofisk-filologiska klassen utsåg akade
mien den 1 juni 1960 professorn Alf Lombard och lill svenska arbetande 
ledamöter av historisk-antikvariska klassen den 6 september professorn Bengt 
Hildebrand och den 1 november överintendenlen och chefen för National
museum, professorn Carl Nordenfalk. Till ledamot av akademiens antikvariska 
nämnd Utsåg akademien vid sistnämnda sammanträde riksantikvarien Gösta 
Selling. 

ANSLAG 

Ur Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur bar lill riks
antikvarieämbetets förfogande ställts elt anslag om 30.000 kronor för vård 
av den kulturhistoriska bebyggelsen inom akademiens faslighet Stensjö by, 
Döderhulls socken, Småland. — Knul och Alice Wallenbergs stiftelse har lill 
akademiens förfogande ställt elt anslag om 75.000 kronor för vetenskaplig 
undersökning av fyndplatsen Skede mosse, Gärdslösa socken, Öland, avsedd 
alt pågå under cn tid av fre är. 

TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING 

1 Statens historiska museum har under tiden 26 augusli—31 oktober 1960 
pägält en utställning »Rikets vapen och flagga», ordnad av museet i sam
arbete med Kungl. l ivruslkammaren i anslutning till den elfte internationella 
historikerkongressen och den femte internationella kongressen för genealogi 
och heraldik, vilka bägge ägde rum i Stockholm. För belysande av utställ
ningens ämne har ett stort anlal föremål av skilda slag sammanförts från 
olika håll, även från utlandet. Det är första gången dessa rikets symboler 
gjorls lill föremål för en samlad utställning ined historiskt och utvecklings-
historiskt syfte. 

Till utställningen har utgivits en rikt Illustrerad skrift med en av utsläll-
ningskoinmissaricn fil. lic. Evald Gustafsson sammanställd beskrivning av ut-
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ställningsmaterialet samt uppsatser rörande riksvapnets och svenska flaggans 
historia, författade av fil. dr N. L. Rasmusson respektive fil. dr Svante Svärd
ström. Under september och oktober hölls i anslutning till utställningen en 
serie föreläsningar. 

GRÄVNINGAR OCH FYND 

Fornminnesavddningens undersökningsverksamhet i området kring Stock
holm har fortsatt i ungefär samma omfattning som under föregående år. 
Bland de till ett 30-tal uppgående undersökningarna märkas följande. 

Vid Ekebo på Stockholmsåsen nära Upplands Väsby i Hammarby socken 
inom ett område, som skall utnyttjas för grustäkt och där grävningar tidigare 
utförts vid flera tillfällen under 1930- och 1940-talen, har fil. kand. Lennart 
Lundborg undersökt den sista delen av elt fornlämningskomplex från brons
ålder och äldre järnålder. 64 anläggningar ha undersökts, mestadels ovanligt 
väl byggda och bevarade med fina kanlkedjor, gruspackningar, mittstenar 
och resta stenar. Bland de intressantaste var en domarring. Fynden datera 
denna anläggning till folkvandringstiden. En annan anläggning var utformad 
som ett solhjul. I förhällande till det stora antalet gravar voro fynden ytterst 
sparsamma men bekräfta en datering för större delen av gravfältet till slutet 
av romersk järnålder och folkvandringstid. 

Fil. kand. Sven Mdins undersökning av några rosen intill Arlanda flygplats 
i Lunda socken har givit fynd från bronsåldern: tre oornerade rakknivar och 
en nål med dubbelt skivhuvud. 

En praktgrav från tiden omkring 600 e. Kr. har påträffats på Eds präst
gårds marker invid Upplands Väsby i Hammarhg socken. Brandlagret inne
höll delar av elt svärdsfäste med silvernitar och strierade guldringar, beslag, 
remlöparc och sölja med sköldtorn lill ett bälte eller gehäng samt andra 
ornerade bronsbeslag. Graven var anlagd på ett keramikförande boplalslager 
från järnåldern. Undersökningen utfördes av fil. stud. Eva Mattson och Hilkka 
Andersson, vilken sistnämnda vid Bällsta i Vallentuna socken även påträffat 
en fragmentarisk bildsten av sandsten i en grav från äldre järnålder. 

Vid Vilan i Danmarks socken nära Bergsbrunna station i Uppland ha delar 
av ett sedan länge genom odling förstört gravfält undersökts. Fynden, bland 
vilka märkas hängen och pärlor från 700-talet och elt svärd från 800-lalet, 
dalera gravfältet till vendel- och vikingatid. Undcrsökningsledare var fil. kand. 
Tiiu Mels. 

Fil. kand. Ingeborg Tilander har undersökt delar av ett äldre järnälders
gravfält vid Rogsta i Tystberga socken, Södermanland. Gravarna synas ligga 
på etl boplatslagcr och ingå i ett slörre bebyggelseområde uppe på en grusås. 

På Södertörn ha under hösten undersökts delar av ett gravfält med pryd
ligt anordnade gravar med yttre kantkedjor, utvalt stenmaterial och bland 
annal rcsla stenar, dels vid Huddinge, där fil. lic. Evert Baudou påträffat fynd 
frän folkvandringstiden, dels vid Lövlund i Grödinge socken, där fil. stud. 
Monica Modin funnit en bältchakc av jä rn med spiraler. Bältehaken dateras 
till period I av järnåldern. 
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I samband med en grustäkt vid Borg i Norrala socken nära Söderhamn 
bar riksantikvarieämbetet genom antikvarien Claes Varenius lålil undersöka 
delar av ett sedan länge skadat gravfält. Därvid påträffades en kista med 
en mansgrav med vapen från 500-talet e. Kr. På grund av olämpliga väder
leksförhållanden byggdes graven in i en trälåda och flyttades till statens 
historiska museum för slutlig undersökning och konservering. 

Bland undersökningar utförda med särskilda anslag och donationsmedel 
märkes framförallt den av rådman Gustaf Veländer i Sundsvall bekostade 
undersökningen av en tredje storhög på Högom-gravfältet i Selångers socken 
intill Sundsvall. Vid den av fil. kand. Rolf Petré ledda undersökningen på
träffades cn brandgrav med pärlor från folkvandringstiden. Högen var an
lagd över resterna av en byggnad med till ett par decimeters höjd bevarade 
flätade väggar. 

Med anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har fil. kand. U.-E. 
Hagberg fortsatt undersökningarna i Skede mosse, Gärdslösa socken. Oland. 
Förutom en sjunde guldring ha två s. k. katsor, d. v. s. fasta anläggningar 
av flätverk för fångst av fisk jämte andra fiskredskap påträffats. Katsorna 
synas vara väsentligt äldre än de under romersk järnålder nedlagda vapen-, 
smycke- och häsloffren. 

Vid arbele på en åker vid Fridhem i närheten av Laholm påträffades i 
oktober en hällkista. Den låg omkring 4 dm under markytan, mätte 1.25 X 2,3 
m och var orienterad i öster och väster. Då landsantikvarien i Halmstad 
besökte platsen visade det sig, alt takhallarna delvis hade lyfts bort. Dessa 
återställdes i ursprungligt läge i avvaktan av en vetenskaplig undersökning. 
Några fynd gjordes inte. 

Under juli och augusti undersöktes ett bronsäldersröse i Väckclsångs 
socken, Småland. Rosets diameter var ungefär 16 m och höjden en dryg 
meter. I ett tunt asklager över hela ytan funnos brända ben utspridda. Endast 
obetydliga rester av kol hittades. Förutom de brända benen anträffades två 
krukskärvor av ett tunt välbränt lergods, 2 lerpärlor och en spjutspets av 
brons frän bronsålderns 4 period. Undersökningen leddes av amanuensen 
C.-G. Forsberg. 

Genom landsantikvarien i Kalmar ha under sommaren bland annat ut
förts undersökningar på två gravfält, berörda av grustäkt. Det ena gravfältet 
iir beläget vid Nyby i Källa socken på Oland. Det består av vida, låga, runda 
slensättningar med väl lagd kanlkedja och mittröse, innehållande brandgravar 
och i enstaka fall skelettgravar. Bland fynden märkas cn fingerring av guld 
och två fibulor, den ena av silver med pressbleck på fotplattan. Gravfältct 
bär rör huvudsakligen från folkvandringstid. — Det andra gravfältet ligger på 
Törnbottcn i Algutsrums socken på Öland och består i stort sett av runda, 
låga slensättningar ulan kantkedja. Gravgömmorna utgöras i regel av små 
kistor av kalkstensflisor med cn flisa som botten och cn som täckhäll. De 
innehålla en samling brända rena ben inom cn hartstälningsring. Bland fyn
den, som kunna dateras lill förromcrsk järnålder, märkas en nål av järn . 
typ som Bröndsted, Danmarks Oldtid III (1940), fig. 7 g, och en sköldbuckla 
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med slora nitar som Nerman, Ältere Eisenzeit Gotlands, Abbildung 98—99. 
— Undersökningarna ha utförts av antikvarien K.G.Petersson och fil. stud. 
Ebba-Stina Carlson. 

I Jönköping har landsantikvarien undersökt vid galuarbelcn under augusti 
månad i hörnet av Kyrkogatan och Västra Storgatan anträffade lämningar 
av gamla stadskyrkan och kyrkogården samt utmed norra delen av Rädlius-
parkcn rester av cn mur till slottets förborg. Då staden brändes är 1012. 
förstördes kyrkan men återuppbyggdes ej . Ruinen bröts ned 1639 och då 
staden på 1600-talet flyttades öster om Vindbron fick tomten ligga öde. Då 
bebyggelsen under 1800-lalels början återuppstod väster om bron, kom kors
ningen mellan den västra och den södra infartsgalan all ligga just över plat
sen för slädens medeltida kyrka och kyrkogård. 

MÄRKLIGT GULDFYND I VADSTENA 

Vid grävningar inom klosterområdet i Vadstena på den s. k. »Gräsgården» 
påträffades under september månad i matjordsfyllning på vid pass tre kvarts 
meters djup en medeltida fingerring av guld, starkt sliten och lagad. Den 
rektangulära klacken är tr iplykarlat indelad. 1 mittfältet urskiljes tydlig) 
S:ta Anna själv tredje; sidofälten upptagas av var sitt slående kvinnligt 
helgon, lill vänster S:ta Elisabet med rikt profilerad kanna och lill höger 
en geslall, som möjligen är S:la Magdalena. Klacken flankeras av ängla
huvuden med vingarna utformade som stöd för ringen och omkretsen som 
en molnslinga, vars vågband en gång varit genombrutet. Ringen härrör otvi
velaktigt från 1400-talet, men en närmare datering är dock svår all göra pä 
grund av ringens starka nötning. Fastän de stående figurernas dräkt företer 
remiscenser från en tidigare period, torde ringen böra dateras lill århundra
dets andra fjärdedel. Den utgör ett värdefullt tillskott lill den serie likartade 
fingerringar, som tidigare påträffats i svensk jord, helst som ingen av dessa 
företer en så rik rdiefkomposition. 

MYNTSKATT ANTRÄFFAD PA MÖRKÖ 

När gossen Rauno Lnukkanen den 22 oktober lekle i skogen omkring 
200 m väster om Uggletorp på Markan i Södermanland, såg han eu fasan
höna komma ut under en sten. När han undersökte hålet under stenen, fann 
han en mynlskalt. Denna, som nu befinner sig i Kungl myntkabinettet, har 
rengjorts och preliminär! sorterats. Den var utställd som veckans föremål» 
under tiden 27 nov. — 11 dee. Skatten består av 669 silvermynt saml nägra 
fragment, alla svenska med undanlag av en hvid från Visby. De i fyndet 
representerade valörerna äro 1-örcn, öringar och halvörtugar ( = fyrkar). 
De äldsla mynten äro 23 örlugar från Erik av Pommern. Yngst iiro en del 
daterade mynl frän Gustav Vasa med årtalet 1531; skatten har alltså kommit 
i jorden tidigast delta är. Majoriteten av mynten äro från Gustav Vasas 
regering, däribland samtliga 1-ören. Präglingsortcrna Stockholm, Västerås 
och Abo äro representerade, men däremol ej de mer sällsynta Arboga och 
Uppsala. 
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RESTAURERING AV KYRKOR 

Då Lau kyrka på Gotland den 28 augusti 1960 återinvigdes efter en om
fattande restaurering, påbörjad vid årsskiftet 1957—58, hade ett av de märk
ligaste återställningsarbetena under senare år i Sverige nått sin fullbordan. 
En genomgripande restaurering av Lau kyrka hade länge stått som ett ofrån
komligt krav, men det var uppenbart , att den lilla församlingen aldrig skulle 
kunna skaffa de betydande belopp som krävdes för genomförandet av den 
stora uppgiften. De ekonomiska förutsättningarna kunde emellertid skapas 
genom alt betydande belopp av allmänna medel fingo anvisas för ändamålet. 
Arbetena ha dragit en total kostnad av omkring 330.000 kronor. Härtill har 
riksantikvarieämbetet av sina statsanslag enligt bemyndigande av riksdagen 
bidragit med omkring 150.000 kronor, Visby domkapitel av kol lcktmedd med 
40.000 kronor och arbetsmarknadsstyrelsen med omkring 58.000 kronor och 
slutligen Lau församling med omkring 82.000 kronor. Byggnadsstyrelsen bar 
svarat för kostnaderna för arbetsledning och teknisk kontroll. 

Restaureringen har utförts efter planer av arkitekten Ake Porne. Ytter
taket, som i sin helhet belagts med kopparplåt , har givils en spänstigare res
ning genom aft taket över korpartiet försetts med förhöjt mittparti , var
jämte en ny takryltare för klockorna uppförts invid västra gaveln. Interiören 
har återfått sin ursprungligen avsedda arkitektoniska verkan och fria rymd 
genom att biinkiiiredningen och den skrymmande orgeln avlägsnats. Behovet 
av sittplatser fylles nu genom ett anlal lösa stolar; i norra sidoskeppet har 
den gamla orgeln ställts upp i ett nygjort, mycket litet orgelhus. Varmlufts-
uppvärmning har installerats. På väggfältet i den igenmurade tornbågen 
bar konservatorn Erik Olsson framtagit ur ikonografisk synpunkt mycket 
intressanta kalkmålningar, daterade 1520 och föreställande Yttersta domen. 

Lau kyrka framträder efter restaureringen ovcdersägligen som ett av de 
skönaste kyrkorummen på Gotland. 

I Tumbo kyrka i Södermanland har på kyrkvinden upptäckts en målad 
bård av romansk typ. Detta är det andra fyndet av romansk målning i Söder
manland. Det första finns i Torpa, en grannkyrka till Tumbo. 

Vid restaureringen av Norrby kyrka i Uppland, vilken fick sin nuvarande 
Utformning vid en ombyggnad på 1880-talet, har det visat sig, alt kyrkans 
murar till stor del här röra från medeltiden. Under golvet ha påträffats 
grunder till en medellida stenkyrka, vilken bestått av rektangulärt långhus 
och smalare rakt avslutat kor. På norra sidan av koret fanns en liten sakristia. 
Långhuset har under medeltidens senare del täckts med två ribbvalv, upp
burna av väggpilaslrar, av vilka de nedersta skiften påträffats. Även koret 
var välvt. Sannolikt i samband med alt gruvdriften upptogs i Sala silvergruva, 
utvidgades långhuset mot norr, och senare uppfördes i hörnet mellan koret 
och långhusets tillbygge på norra sidan cn större sakristia, varigenom kyrkan 
fick den alltjämt bevarade planformen, dock med undanlag av tornet oeh 
den nuvarande sakrislian i öster, vilka härröra från ombyggnaden på 1880-
lalet. Undersökningarna av grundhållningarna ha utförts av fil. kand. Eyvind 
Unnerbäck. 
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