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AKTUELLT 
FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN 

Onsdagen den 20 mars hölls i närvaro av Deras Majestäter Konungen och 
Drottningen akademiens höglidssammankomst i Riddarhussalen. Ur Hans 
Majestät Konungens band fick härvid museumsinspektör Jörgen Meldgaard 
mottaga det Loubatska priset, förste antikvarien Mals P. Malmer Oscar Mon
telii pris och docenten Inge Jonsson det Warburgska priset samt drätseldirek-
tören Artur Sandström, Ystad, och nämndemannen Axel Johansson, Ljungby, 
Gustaf Adolfsmedaljen, vilken tilldelas personer som nedlagt ett betydelsefullt 
arbete till förmån för de uppgifter som ligger inom riksantikvarieämbetets 
verksamhetsområde. Samtidigt meddelades, att det Rettigska priset tilldelats 
professorn Björn Collinder. 

På sammanträde den 7 maj 1963 utsåg akademien professorenra Sven B. F. 
Jansson och Sigfrid Svensson till medlemmar av Statens humanist iska forsk
ningsråd för tiden 1 juli 1963—30 juni 1966. Vidare tilldelades fil. stud. Lars 
Löfstrand Knut Stjernas stipendium. 

På sammanträde den 4 juni 1963 utsåg akademien professorn Greta Arwids
son till svensk arbetande ledamot av historisk-antikvariska klassen. Profes
sor Arwidsson är den första kvinnliga ledamoten i akademiens historia. 

ANSLAG FRÄN STATENS HUMANISTISKA FORSKNINGSRÅD 

Genom beslut den 6 dec. 1962 har Statens humanist iska forskningsråd ut
delat bland annat följande anslag: till Statens historiska museum för fort
satt bearbetning och publicering av material från Gollands vendeltid 4.200 
kronor, till uppordnande av grävningsfynd från Läckö slott och Värnhems 
kloster 12.700 kronor; till Kungl. myntkabinettet för fortsatt bearbetning av 
de vikingslida myntskatterna i Sverige 17.500 kronor; till runverkskommittén 
för fortsatt undersökning och publicering av Sveriges runinskrifter; till ut
givarna av Sveriges kyrkor för utgivande av detta verk 53.750 kronor; till 
Vitterhetsakademien för fortsatt utarbetande av Kalmar slotts historia 9.200 
kronor och för fortsatt vetenskaplig bearbetning av det arkeologiska materia
let frän Helgo 10.000 kronor. Vidare har forskningsrådet genom beslut den 
29 mars 1963 utdelat bland annat följande anslag: till Statens historiska 
museum för tryckning av en publikation över museets samlingar av medel
tida träskulptur 25.000 kronor, för bearbetning och publicering av material 
från Gotlands vendellid 15.200 kronor och för bearbetning av medeltidsarkeo 
logiska fyndkomplex 12.700 kronor; lill Kungl. myntkabinettet för bearbetning 
av de medeltida mynlskal terna i Sverige 10.450 kronor; till runverkskommittén 
för undersökning och publicering av Sveriges runinskrifter 26,000 kronor; 
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lill utgivarna av Sveriges kyrkor för utgivande av della verk 53.750 kronor; 
till Vitterhetsakademien för tryckning av Martin Olsson, Kalmar slotts historia, 
del III, 5.000 kronor samt för bearbetning och tryckning av det arkeologiska 
materialet frän Helgo 31.450 kronor. 

FRÄGOR RÖRANDE OMBYGGNAD AV ÄLDRE ORGLAR 

Domkapitlet i Göteborg riktade i skrivelse den 13 september 1962 Kungl. 
byggnadsstyrelsens uppmärksamhet på att vid ombyggnad av äldre orglar 
hänsyn till bestående värden enligt domkapitlets mening icke alltid togs i 
önskvärd utsträckning. Sedan skrivelsen remitterats till riksantikvarieämbetet 
för yt t rande avlät ämbetet här nedan återgivna skrivelse med därtill hörande 
promemoria: 

Till Kungl. Byggnadsstyrelsen 

Med återställande av bifogade skrivelse från domkapitlet i Göteborg an
gående behandlingen av äldre kyrkorglar får riksantikvarieämbetet anföra 
följande. 

Ämbetet, som under senare år haft tillfälle att i anslutning till aktuella 
orgelärenden diskutera berörda frågor med orgelhistoriker och andra orgel-
sakkunniga, har låtit upprätta bifogade PM angående behandlingen av 
äldre orglar av historiskt värde. Det är ämbetets avsikt att vid handlägg
ningen av kommande ärenden rörande dylika orglar i huvudsak följa de 
i denna PM angivna riktlinjerna. 

Stockholm den 28 februari 1963 

G. Selling 
Per-Olof Westlund 

PM ang. behandlingen au äldre orglar av historiskt uärde 

De frågor och problem som uppkommer i samband med restaurering eller 
ombyggnad av äldre kyrkoorglar varierar från fall till fall. Så finns t. ex. 
orglar med värdefulla, äldre fasader men med mer eller mindre värdelösa 
verk, mestadels från detta århundrade. I dessa fall finns inga skäl att yrka 
på ett bevarande av verket. Däremot kan någon gång, främst då delar av det 
med fasaden samlida verket finns i behäll, frägan om elt återställande eller 
en rekonstruktion av den ursprungliga orgeln komma upp till diskussion. 
Endast för den händelse betydande rester av verket återstår torde det dock 
ur antikvarisk och orgelhistorisk synpunkt vara angelägel alt så sker. I de 
flesla fall kan inga allvarliga erinringar göras mot att elt helt nytt verk 
bygges med bevarande av den ursprungliga fasaden i orört skick. 

Ett särskilt problem utgör orglarna från 1800-talets senare del och tiden 
kring sekelskiftet. Icke sällan är dessa orglar ur teknisk synpunkt av högsta 
kvalitet, men de motsvarar rent musikaliskt icke den nu aktuella uppfatt-
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ningen om lämplig disposition, inlonation m. m. Fasaderna till dessa orglar 
kan växla i kvalitet, från schablonmässigt utförda och för kyrkointeriören 
ovidkommande eller direkt störande, till konstnärligt och konsthistoriskt hög-
inlressanla inredningsdelaljer som är för interiören omistliga. Åtskilliga av 
de orglar som nu avlägsnas eller ombyggs hör till denna kategori. Ur antikva
risk och orgelhistorisk synpunkt är detta ett förhällande som är ägnat att inge 
allvarliga betänkligheter. Ingen tvekan behöver råda om alt den period i orgel
byggeriels och kyrkomusikens historia som dessa orglar representerar också 
bör vara representerad i våra kyrkor. Det är därför nödvändigt alt i många fall 
överväga icke endast huruvida fasaden bör bevaras utan också om verket kan 
anses vara av sådant allmänt intresse att det bör bevaras intakt. De starka 
kraven frän organisternas sida på en orgel av modernare typ kommer i 
dessa fall med säkerhet alt göra sig mycket starkt gällande och försvära 
en lösning i enlighet med här skisserade riktlinjer. Ett samarbete med orgel-
forskare, som kan avge opartiska utlåtanden om respektive orgelverks värde 
sett i ett större sammanhang är därför absolut nödvändigt vid handläggandet 
av ärenden rörande orglar av delta slag. 

För orglar före tiden omkring 1850 ger E. Ericis Försök till inventarium 
över bevarade äldre kyrkoorglar i Sverige alla mera väsentliga fakla ehuru 
det icke på alla punkter är fullständigt. För de orglar som i delta inventa
rium betecknats som synnerligen märkliga bör i princip gälla att tillstånd 
lill mera genomgripande ombyggnader icke bör lämnas annat än när så av 
någon speciell anledning är oundgängligen nödvändigt. Man bör i dessa fall 
sträva efter att bevara orglarna som kultur-, orgel- och musikhistoriska 
dokument men givetvis islåndsälta dem på sådant sätt att de fyller kraven 
som gudstjänstinstrument. De regler som med stöd av Kungl. Maj:ts kun
görelse den 11 december 1942 angående vården av vissa kyrkliga inventarier 
tillämpas vid arbeten på övriga kyrkliga inventarier, innebärande dels att 
tillstånd lill erforderliga reparations- eller restaurcringsarbeten skall begäras 
hos ämbetet, varvid ett av kompetent fackman upprättat förslag till de 
planerade åtgärderna skall inlämnas, dels alt arbetena skall stå under kon
tinuerlig tillsyn av kontrollant som förordnats av ämbetet och som skall 
beredas tillfälle att lämna alla de detaljanvisningar som kan visa sig erfor
derliga under arbetets gång, bör tillämpas också när det gäller äldre orglar. 
Hittills har konserveringsarbeten på dylika orglar enbart kontrollerats ur 
rent orgelteknisk och kyrkomusikalisk synpunkt. Detta kan ur ämbetets 
synpunkter knappast betraktas som tillräckligt. Det senast vid den nu på
gående restaureringen av orgeln i Lövslabruks kyrka tillämpade systemet 
alt ämbetet utser särskild kontrollant med erforderliga kunskaper i orgel-
historia och orgelbyggnadsleknik synes i fortsättningen undantagslöst böra 
tillämpas. 

Efter slutförandel av en orgelrestaurering bör en noggrann på lämpligt sätt 
illustrerad och dokumenterad redogörelse för vidtagna arbeten upprät tas av 
orgelkonservatorn i samråd med kontrollanten och insändas till ämbetet 
för arkivering. 
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I vissa fall torde det tyvärr icke vara möjligt att bevara och iståndsätta 
orglar hörande till denna kategori på ursprunglig plats. I likhet med vad 
som sker med övriga kyrkliga inventarier, som av någon anledning måste 
avlägsnas ur kyrkan, bör dylika orglar väl tillvaratagas och magasineras 
i utrymmen som är härför lämpade eller deponeras i museum. Det bör fram
hållas alt demonteringen måsle utföras genom fackman och magasineringen 
ske på sådant sätt att orgeln icke löper risk att fördärvas. Särskilt viktigt är, 
att samtliga delar av det gamla verket, således t. ex. ocksä fasadpiporna, 
demonteras. Det torde också komma att uppstå fall där man bör förorda 
en demontering även av fasaden. 

Som en sisla kategori bland orglarna av kulturhistoriskt värde bör nämnas 
de som vid tidigare ombyggnader avlägsnats ur kyrkorna och som därefter 
ställts undan i någon kyrkans bod, i elt tornrum eller dylikt. Förvarings-
förhållandena är här ofta mycket primitiva och verk av framträdande värde 
löper allvarlig risk alt totalförstöras. Det synes önskvärt att genom ämbetets 
försorg en inventering av dylika orgelverk förelages och att ämbetet där
efter i samråd med lämpliga orgelbyggare i varje särskilt fall lämnar er
forderliga råd och anvisningar rörande lämpligaste sättet alt för framtiden 
bevara respektive orgelverk. 

INTERNATIONELL UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET 

Tillfälliga utställningar i internationell regi florerar mer än någonsin. 
Statens historiska museums medverkan i dylika sammanhang kräves allt 
oftare. Våren och sommaren 1963 bar bidragen till utställningar i främ
mande museer åstadkommit lätt skönjbara luckor i museets ordinarie hel
hetsbild. Ingreppen har gjorts främst för den utställning av "Trésors d a r t 
suédois", som man i samarbete med vårt Nationalmuseum och Louvre-museet 
ordnat i Paris — i Louvren — med anledning av konungens och drottningens 
statsbesök i Frankr ike den 28—31 maj innevarande år. 

Bland de ting, som ulvalts för denna ur många synpunkter krävande ut
ställning, kan nämnas älghuvudskulpturen av grönsfen från Alunda, Uppland, 
fynden från bronsåldcrsgraven i Håga-högen, Uppland, en av de tre guld
halskragarna från Västergötland, fynd från båtgravfället vid Vendel, Uppland, 
matriserna från Torslunda, Öland, madonnaskulpturen från Mosjö, Närke, 
bonaden från Skog, Hälsingland, det s. k. Motala-spännet av guld med ädel-
slensbcsättning m. m. 

En annan svensk utställning öppnades i mitlen av juni i Victoria & Albert 
Museum i London, en silverutställning ordnad av Nationalmuseum. Från 
Statens historiska museum har utlånats tvä av Riddarholmskyrkans kandelab
rar och dess musselformade dopfat, Ulrika Eleonora d. y.:s och Karl XILs 
natlvardslyg m. m. 

Enstaka föremål har dessutom lämnats från S latens historiska museum 
till andra samlingsutställningar, som ordnats i helt främmande regi. Sålunda 
befinner sig t. ex. bronsskopan från Ekerö nu i Essen. 
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serie franska ritningar, vilka sedan på Erik XIV:s tid skulle ha kommit till an
vändning i Kalmar och legat till grund för borggårdens arkitektur och ut
formningen av dess portaler samt av slottsbrunnen. Lundberg har gjort rit
ningar som visa hur han anser att det varit meningen att utforma borggården 
i fransk anda med portalerna inkomponerade i risaliter och med genom
gående horisontala listverk som sammanbindande element (bilder a. a. s. 268 
och 269). Del finnes emellertid icke den minsta antydan om att Pyhy skulle 
medfört några sådana ritningar. I fasadernas murverk finnas icke heller 
några som helst märken som kunna hänföras till de föreslagna risaliferna. 
Fönslerhålens placering snett över Kyrkportalen talar däremot bestämt mot 
förslaget, och södra längan i vilken Kyrkportalen ingår är dessutom i sin 
helhet utförd först under Johan IILs tid. Jag måste tyvärr konstatera att 
rekonslruktionsförslaget är en ren fantasiprodukt utan någon verklighets
grund. Jag medger, att jag kanske i min bok borde ha gett tydligt uttryck 
för denna mening. Jag bedömde det emellertid då såsom icke nödvändigt, 
så mycket mera som Erik Lundberg i sin bok själv framhållit, att innan 
undertecknad "publicerat sina undersökningar av Kalmar slott kan en fullt 
tillförlitlig framställning icke göras" (a. a. s. 261). Jag nöjde mig därför med 
alt visa, att portalerna äro utförda enligt Serlios system och alt konstatera 
—• utan namns nämnande — att intet franskt inflytande kunnat påvisas på 
slottels arkitektur från Jakob Richters tid. Jag ber Erik Lundberg vara över
tygad om att detta förfaringssätt icke dikterats av ovilja. 

Martin Olsson 

AKTUELLT 
FORNVÅRD OCH MARKVÄRD 

Är 1931 påbörjade överantikvarie K. A. Gustawsson med riksantikvarie 
Sigurd Curmans effektiva stöd de stora markvårdsarbetena på Björkö i Mä
laren, som har gjort denna plats till ett så ofta omnämnt exempel på modern 
fornvård. Härtill har han under de gångna åren kunnat lägga en rad andra 
platser, där omfattande återslällningsarbeten har skapat välvårdade fornmin-
nesområden, samtidigt som delar av det gamla kulturlandskapet med ängen, 
hagen eller heden har bevarats eller återskapats. På många av Vitterhets
akademiens fastigheter t. ex. i Skåne, på Öland, i Småland, Västergötland och 
Uppland finnas sådana iordningställda fornminnesplatser. 
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En utvidgad verksamhet av detta slag har länge varit ett livligt önskemål. 
De slora besökssiffrorna på de iordningställda platserna visar också, vilken 
uppskattning allmänheten visar detta arbete. Emellertid har denna del av 
fornvården på grund av otillräckliga medel icke kunnat få den omfattning, 
som vore önskvärt. Genom Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen har nu emeller
tid uppstått en möjlighet att bedriva återställnings- och vårdarbeten i en 
större omfattning än tidigare genom att Styrelsen i vissa län ställt arbetskraft 
lill förfogande. 

Riksantikvarieämbetet har därvid sedan nägot mer än ett år med lands
antikvarierna och i samarbete även med Skogsvårdsstyrelsen kunnat ulföra 
omfattande vårdarbeten på en rad fornminnesplatser. Detta har framför allt 
skett i södra och mellersta Sverige. Dessa arbeten befinner sig ännu på be
gynnelsestadiet och kan kanske närmast ännu betecknas som försöksverksam
het. Här finns emellertid möjligheter att länsvis iordningställa ett antal plat
ser, där för landsdelen karakteristiska och märkliga fornminnen verkligen 
kommer att framträda som delar i ett omfattande kulturlandskap och där 
förutsättningar för en kontinuerlig vård föreligger. Det är därför med stora 
förhoppningar, som man ser fram mot ett utvidgat fornvårdsarbete i sam
arbete med Arbetsmarknadsstyrelsen. 

För att effektivisera detta arbete och för att tillse att de omfattande och 
svåra problem, som är förenade med denna markvård, löses på ett rikligt 
sätt, samlade riksantikvarien under dagarna den 11—13 september 1963 de 
landsantikvarier från södra delen av landet, som hittills har utfört sådana 
ålerslällningsarbelen på en rad platser, överanlikvarie Gustawsson ledde 
denna kurs i markvård och fornvård vid exkursioner, som företogs med ut
gångspunkt i Växjö, Jönköping och Skövde. Demonstrationerna avslutades 
på Ekornavallen i Västergötland, där de hittills största och mest omfattande 
vårdarbetena i della landskap har utförts, sedan 1944 under K. A. Gustaws-
sons ledning. 

Programmet omfattade följande. l :a dagen: Växjö museum, allmän genom
gång; Inglinge hög, fornlämningsområde i ö . Torsås socken; Furuby grav
fält, Furuby socken; Gullhögarna, gravfält i Dädesjö socken; Kronobergs 
ruin och park, Växjö. — 2:a dagen: kulturlandskapet kring Råshull, Sten-
brobult socken; Kanna gravfält, Kanna socken; Replösa gravfält, Ljungby. — 
3:e dagen: Suntags ödekyrka och kyrkogård; Dimbo gravfält, Dimbo socken 
samt Ekornavallen, fornlämningsområde i Broddelorps socken. 

Denna första kurs i markvård är avsedd att upprepas nästa år, då med 
exkursioner till fornminnesplatser i mellersta Sverige. 

LUNDS DOMKYRKAS RESTAURERING 
Söndagen den 1 september 1963 återöppnades Lunds domkyrka efter en 

omfattande invändig restaurering, vilken ulförts under ledning av domkyrko
arkitekten Eilcr Graebe. Arbetena har pågått under många år, men tack 
vare cn omsorgsfull planläggning har domkyrkan dock behövt vara stängd 
endast under relativt korta perioder. 
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Restaureringen har i huvudsak omfattat följande åtgärder. Väggar och 
valv har befriats från sina 1800-lalsdekorationer, sedan putsen, på vilken 
dessa var utförda, börjat lossna från sitt underlag. Murpartier i tegel eller 
cement har utbytts mot sandsten. Nytt golv har inlagls och nya fönster 
insatts. Ett speciellt intresse knyter sig till korsels omdaning. Den lösning 
som presterats har framkommit som en kompromiss mellan olika alternativ 
och innebär, att det medeltida altarskåpet, som på sin tid borttogs av Helgo 
Zetlcrvall, återfått sin ursprungliga plats i absiden. Altaret, som sedan Zetter
valls lid varit placerat framme vid korsmitten, har flyttats tillbaka längre 
in i koret, medan de medeltida korstolarna dragits fram, dels för att bereda 
plats för altarskåpet, dels för att möjliggöra friläggande av de medeltida 
portalerna till kyrkans båda sakristior. Norra transeptet har apterals till 
dopkor, medan i södra transeptet ett kapell för smärre förrättningar an
ordnats . 

Den stora, från 1800-talet härrörande korlrappan, vilken arkitekten och 
domkyrkorädet med instämmande av riksantikvarieämbetet och byggnads
styrelsen ursprungligen önskade få ersatt med tvenne smalare trapplopp, har 
bibehållits. Slutligen må nämnas, att kyrkan erhållit ny uppvärmningsanlägg-
uing med värmeslingor i golvet samt ny elektrisk belysning med ny armatur . 

Under restaureringen har vikliga byggnadshistoriska undersökningar ut
förts av docenten Erik Cinthio. 

KONSERVERINGSARBETEN PÄ ÄLDRE BYGGNADSVERK I VISBY 
Konserveringsarbetena på Vishg stadsmur har varit koncentrerade till elt 

sadellorn i ös termur , där omfattande förstärkningsarbeteu måst utföras. 
Teknisk ledare har varit ingenjör Gunnar Hammarlund, Göteborg. 

Ett av de märkligaste medeltidshusen vid Strandgatan i Visby, det s. k. 
Clematishuset, har genomgått en omfattande restaurering. Huset ägs av 
Föreningen Gollands Fornvänner, som upplåtit nyttjanderälten under 25 år 
till scoutrörelsen. Bottenvåningen utgörs av en stor tvåskeppig hall, täckt 
av sex kryssvalv och öppnande sig mot Strandgatan med två välvda portar. 
Såväl i valven som på takbjälkarna i den övre våningen finns rester av 
1600-talsmålningar. 

FYND AV MÅLNINGAR 1 PROFANHUS I VISBY 
I ett hus vid S:t Hansgatan l Visby, vilket i mitten av 1800-talet beboddes 

av den kände kulturhistorikern Per Arvid Säve, har i samband med restau
rering framkommit två målade tak och rester av en väggdekoration från 
1600-talets senare del, utförda av Johan Barlsch d. y., en av de konstnärer, 
som dekorerat Burmeisterska huset. 

I fastigheten kv. Munken 3 vid St. Torget i Visby har blottats utomordent
ligt viil bibehållna väggmålningar från 1700-talets mitt i två intill varandra 
liggande rum. I det ena framställs landskap med kullar, träd och arkitektur-
motiv, i det andra rocailler och blommor. 
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TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING I STATENS HISTORISKA MUSEUM 
I samband med den nordiska arkeologkongressen öppnades den 20 au

gusti en tillfällig utställning i Statens Historiska Museum, "Från fångstman 
lill stadsbo". Utställningen, som arrangerats av antikvarie Bengt Schönbäck 
under medverkan av antikvarierna Björn Ambrosiani och Margareta Biörnstad 
samt antikvarie Ulf Erik Hagberg, visar resultaten av bebyggelsearkeologiska 
undersökningar i Sverige under senare år, t. ex. vid Skede mosse på Öland 
och från boplatserna i Norrland, men främst från områden i och kring 
Mälardalen. 

Utställningen hålles öppen till omkring mitten av november. Ell antal 
visningar ha arrangerats i september. 

Under hösten anordnas en föredragsserie under fem torsdagskvällar över 
ämnet "Svenskar i Frankr ike" . 

l l : l e NORDISKA ARKEOLOGMÖTET 

Nordiska arkeologmötet samlades i Uppsala 17—21 augusti 1963 till sin 
l l : t e session enligt beslut som fattades efter inbjudan från svensk sida vid 
närmast föregående kongress i Danmark 1959. Deltagarnas antal var 237. 

Uppsalamölets arbetsprogram var upplagt efter andra principer än före
gående möten, med parallellt arbetande diskussionsgrupper och ämnen ord
nade efler två linjer: bebyggelsearkeologi respektive specialproblem. Inom 
vardera gruppen hölls fem diskussioner, inledda av korta anföranden. Mötet 
öppnades i Uppsala universitets aula av professor emeritus Sune Lindqvist, 
varefter professor Mårten Stenberger i egenskap av mötets ordförande höll 
hälsningsanförande och professor Greta Arwidsson föreläste om Bebyggelse-
arkeologi i Mälarlandskapen. Därefter vidtog diskussionerna enligt följande 
tvådagarsprogram. 

Bchyggclsearkeologiska gruppen: Bebyggelsearkeologi.sk forskning. Samver
kan mellan skilda forskningsgrenar. Inledare professor Greta Arwidsson. — 
Högfjällsuiulersökningarna. Inledare förste antikvarie Sverker Janson och 
professor Anders Hagen. — Gård och by under järnåldern. Inledare professor 
Björn Hougen (uppläst; förf. förhindrad närvara) och antikvarie Björn 
Ambrosiani. — Kulturlandskapets vård och bevarande. Inledare överanlikvarie 
K. A. Gustawsson. — Marknadsplatser—stadsbildningar. Inledare konservator 
Asbjörn Herteig. 

Specialproblem: Publiceringsrätl till arkeologiskt material. Hur länge får 
man ligga på fynd? Inledare professor Holger Arbman. — Senneolilikum i 
Norden. Inledare professor C. J. Becker och inlendenl Lili Kaelas. — Brons-
åldcrsproblem i Norden. Inledare docent Bertil Almgren och försle-konser-
valor Sverre Marstränder. — Arkeologisk grävningsmetodik. Inledare antik
varie Erik Nylén och museumsinspektor Olfert Voss. — Mossfynd, datering 
och stratigrafi. Inledare museumsinspeklor Mogens Orsnes och antikvarie 
Ulf Erik Hagberg. 

Efter diskussionsdagarna i Uppsala följde tre exkursionsdagar: lill Stock-
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bohn för museistudier, främst Statens historiska museum där utställningen 
"Från fångstman till s tadsbo" öppnades av riksantikvarien Gösta Selling, 
varjämte föredrag om aktuella arkeologiska frågor i grannländerna hölls av 
professor Ole Klindt-Jensen, docent C. F . Meinander och underbestyrer dr 
Thorlcif Sjövold; vidare längs norra Mälarstranden, där Enköpingstraktens 
hällristningar demonstrerades av docent Bertil Almgren och direktör Einar 
Kjellén, Anundshögens fornminnesområde av professor Sune Lindqvist och 
landsantikvarie Sven Drakenberg samt ett nytt båtgravfält vid Köping av 
professor Greta Arwidsson och antikvarie Erik Nylén; och slutligen till 
Helgo på Ekerö, där grävningarna demonstrerades av förste antikvarie Wil
helm Holmqvist och antikvarie Birgit Arrhenius. 

Uppsala stad gav mottagning för mötesdeltagarna på Uppsala slott, där 
även kongressens högtidsmiddag avhölls i Rikssalen. Mötet avslutades i 
Stockholm med supé i Historiska museets bildslenshall, given av Vitterhets
akademien, varvid professor Ella Kivikoski inbjöd mötet att förlägga sin 
nästa session till Finland år 1967. 

Mötet kompletterades av två valfria exkursioner till Björkö och Gotland 
22—23 augusti, i vilka 105 respektive 42 personer deltog. 

En sammanställning av de tio föregående arkeologmötcna har publicerats 
i TOR 1963. Samtliga föredrag och diskussionsinlägg under mötet 1989 jämte 
redogörelse för mötefs förlopp kommer att införas i TOR 1964. 

SYMPOSIUM OM STADSGRUNDANDET KRING ÖSTERSJÖN 
Med ekonomiskt stöd av Svenska Institutet anordnades i Visby 11—17 

aug. ett symposium med temat Stadsgrundandets tid i östersjöområdet . Ett 
25-tal forskare från in- och ullandel representerande skilda historiska ämnes
områden hade inbjudits. Föredrag hölls av professor Erik Lönnroth, Göte
borg, museumsinspeklör Olaf Olsen, Köpenhamn, professor Herbert Jankuhn, 
Göttingen, dr L. Leciejevicz, Warszawa, stadsantikvarie Ragnar Rlomqvist, 
Lund, konservator Asbjörn E. Herteig, Bergen, professor Paul Johansen, 
Hamburg, förste antikvarie N. L. Rasmusson, Stockholm, professor W. E b d , 
Göttingen, professor Aksel E. Christensen, Köpenhamn, professor Vilbo 
Niilemaa, Abo, intendent C. J. Gardberg, Abo, och professor Paul Grimm, 
Berlin. Symposiet hölls i Gotlands Fornsal. Under exkursioner på Gotlands 
landsbygd och rundvandringar i Visby fick deltagarna tillfälle alt lära känna 
viktigare minnesmärken från forntid och medeltid. Symposiet arrangerades 
av en bestyrelse under ordförandeskap av landshövding Marlin Wahlbäck, 
Visby. 

SYMPOSIUM OM PRIMITIV JÄRNHANTERING 

Elt symposium om primitiv järnhantering ägde rum i Älvdalen den 8—13 

juni med Dalarnas fomminnes- och hembygdsförbund som arrangör. I sym

posiet dellog 15 personer: dels svenska arkeologer med speciellt intresse 

för direkt järnframställning, dels särskilt inbjudna, nämligen dr Radomir 
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Pleiner från Prag och mag. art. Irmelin Mårtens från Oslo samt tekniska 
experter, nämligen professor Sven Eketorp, Stockholm, fil. dr Olof Arrhenius, 
Grödinge, och överingenjör Sven von Hofslen, Lidingö. 

Programmet upptog följande föredrag med efterföljande diskussioner: 
docent Wilhelm Holmqvist, Den primitiva järnhanteringen och de arkeolo
giska fynden, docent Erik Nylén, Järnets äldsta uppträdande i skandinaviska 
fynd, mag. art. Irmelin Mårtens, Jernulvinningen som grunnlag for en fast 
bosetning i norske fjelltrakter i tidsrommet 550—1350, antikvarie Margareta 
Biörnstad, Järnet i vikingatidens Jämtland, fil. dr Inga Serning, Förhistoriskt 
dalajärn, docent Evert Baudou, Elt vikingatida gravfynd med myrmalm och 
slagg från Arsunda i Gästrikland, dr Radomir Pleiner, Das Härten von 
Schneiden in der Schmiedetechnik des Alterlums und des Mittelalters, lands
antikvarie Harald Hvarfner, Smidesteknikernas regionala fördelning, fil. dr 
Olof Arrhenius, Jä rn (proveniens och åldersbeslämning), rost och återstäl
lande av järn, professor Sven Eketorp, Olika ämnens inverkan på järnels 
kvalitet, och intendent Ewerl S. Ähs, Älvdalen som forskningsområde. 

Symposiet företog även en exkursion till blästor och slaggförekomster i 
Älvdalens socken och gjorde två provsmältningar i den på friluftsmuseet 
Rots skans rekonstruerade blästan. Slutligen undersöktes under dr Sernings 
ledning en anläggning för direkt järnframställning vid Dysdalen. 

Förhandl ingarna kommer att publiceras i Dalarnas fomminnes- och hem
bygdsförbunds handlingar. Elt resultat av symposiet blev att åt en forskar
grupp uppdrogs att samordna de fortsatia undersökningarna rörande direkt 
järnframställning i Sverige. 

NOTES AND REVIEWS 

Berta Stjernquist reviews Volumes 4, 5 and 6 in the series entitled Die 
Urnenfriedhöfe in Niedersachsen. The scheme for dealing with certain 
definile periods of time which was given when the series was commenced 
in 1911 has been altered, inasmuch as the different parts are now being 
published in detached order. Karl Waller 's publication of the finds from 
lhe burial ground at Wehden (Vol. 4) gives an account of the excavations 
and an annotated catalogue of the finds from this site. These finds consist 
mainly of richly decorated pottery from the period c. 200—500 A.D. The 
circumstanccs surrounding the finds are very little known and lhe typo
logieal details of the pottery are therefore made the basis of the dating. 
In lhe subsequent volumes (Vols. 5 and 6) Willi Wegewitz presents new 
finds from his excavations of burial grounds at Dohren, Daensen and 
Ehestorf-Vahrendorf. This material covers the period from the early Iron 
Age to the time of the Emperors . The two volumes represen! a stage in 
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AKTUELLT 
FRÄN VITTEBHETSAKADEMIEN 

På sammanträde den 3 september 1963 tilldelade akademien förre riks
antikvarien Bengt Thordeman sin belöningsmedalj i guld för dennes mång
åriga och betydelsefulla insatser för svenskt museiväsen och för kulturminnes
vården i riket, och vidare professorn Carl-Herman Hjortsjö sin större jetong 
i guld och folkskolläraren Sigfrid Eyton sin belöningsmedalj i silver. — På 
sammanträde den 5 november valde akademien professorn Torgny Säve-
Söderbergh till arbetande ledamot av historisk-antikvariska klassen samt be
slöt att såsom ledamöter i rådet till skydd för Stockholms skönhet föreslå 
försle antikvarierna Per-Olof Wesllund och Sverker Janson. 

ANSLAG FRÄN FONDER 
Från Konung Gustaf VI Adolfs 80-ärsfond för svensk kultur har över

lämnats elt belopp om 20.000 kronor att av riksantikvarieämbetet användas 
för vissa specialundersökningar rörande byggnadsminnesvården. — Hans 
Majestät Konungen har godkänt, att den disponibla avkastningen av Bogislaw 
Klingspors donationsfond — 10.500 kronor —• får användas till undersökning 
av överplöjda gravhögar i södra Halland. 

BIKSANTIKVABIEÄMBETETS ABBETEN I SAMBAND MED SJÖBEGLE-
BINGAR OCH KRAFTVERKSBYGGEN. 

Arbeten har under fältarbetssäsongen 1963 pågått på ett tjugotal platser från 
Stora Lule älv i norr till Helga å i söder. Arbetena har omfattat såväl in
venteringar som arkeologiska och etnologiska undersökningar. 

Inventeringar har skett i södra Sverige för Norreforsens planerade kraftverk 
i Krokan, Knäred socken, Halland, för Genastorps kraftverk i Helge å, Osby 
socken, Skåne och för nya Hemsjö övre och nedre kraftverk i Mörrumsån, 
Ringamäla socken, Blekinge. 1 norra Sverige har de mest omfattande inven
teringarna skett kring Ljusnan, där en sträcka av 6 mil har undersökts. Huvud
delen av de inventerade sträckorna ligger inom Arbrå. Undersvik och Järvsö 
socknar, Hälsingland. Sammanlagt påträffades här ett tiotal stenåldersbo
platser, vilka icke tidigare har varit kända, samt ett stort antal platser med 
slaggförekomsfer längs s tränderna av älven och de sjöar, som den genom
flyter. 

De arkeologiska utgrävningarna har under sommaren ägt rum kring Stora 
Lule älv, Skellefte älv, Ume älv, Ängermanälven och dess biflöden samt 
Ljungan. 

Kring Stora Lule älv har utgrävningar ägt rum dels på en liten ö Luoto-
suollo i sjön Satisjaure dels på två platser vid sjön Kårtjejaure mellan Suorva 
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och Stora Sjöfallet, inom Vietas kraftverks byggnadsområde. Vidare har ut
grävningar skett av fångstgropar i dalgången mellan Stora Sjöfallet och 
Satisjaure. 

Vid inventeringen av sjön Salisjaure år 1958 påträffades inga stenäldersbo
platser, och det blev därför en överraskning, när etl par skrapor av kvartsit 
hittades på ön Luotosuollo i samband med utgrävningen av lapska lämningar 
där under sommaren 1962. Vid de fortsatta undersökningarna år 1963 har flera 
betydelsefulla fynd gjorts, som visar alt platsen har varit utnyttjad under 
förhistorisk lid. Bland annat har två stenklubbor med skaflränna och en 
samling skärvor av asbeslkeramik framkommit. 

Vid Kårljejaure påträffades två boplatser vid 1962 års inventering, och på 
båda des.sa platser har utgrävningar skett under sommaren 1963. Särskilt en 
av platserna har givit rika fynd, framförallt av pil- och spjutspetsar samt 
skrapor. Redskapen har lill övervägande del tillverkats av olika slag av 
kvartsit, bl. a. I, k. sjöfallskvartsit, som förekommer på platsen. 

Inom Skellefte älvs område har de arkeologiska undersökningarna varit 
koncentrerade lill en av älvens källsjöar, Rebnisjaure i Arjeplog socken, 
Lappland, där flera stenåldersboplatser grävts ut. Dessutom har några fångst
gropar i etl storl fångslgropssyslcm längs Bebnisslrömmen undersökts. Vid 
sjön Rebnisjaure finns också lämningar efter lapsk bosättning, och utgräv
ningarna har också omfattat sådana lämningar, bl. a. en kåtaplats och ett 
par s. k. sommargravar. Vid Rebnisjaure har också utförts en etnologisk 
undersökning, vilken har inriktats på atl belysa förhållandet mellan den 
lapska befolkningen och nybyggarna vid sjön. En fullständig fotografering 
har utförts. 

Undersökningarna vid Ume älvs källsjö, cWruninn, Tärna socken, Lapp
land, vilka har pågått under en följd av år, har i och med sommarens ut
grävningar avslutats. Härvid har utgrävningen av den sällsynt rika fängstbo-
platsen vid Vilasund fullföljts. Redan vid 1962 års undersökningar påträffades 
här nära 1.000 föremål, mest spetsar av olika slag förutom stora mängder 
avslag och avfall frän redskapslillverkningen. På boplatsen fanns också 
asbeslkeramik. Vid årets undersökningar har ytterligare mellan 400 och 500 
föremål hittats. 

Längre ned i Ume älvs dalgång har riksantikvarieämbetet tack vare en 
donation kunnat utföra en undersökning på en rikt givande boplals på 
Gammställnäset vid sjön Lilla Laisan i Tärna socken, Lappland. I samband 
med denna undersökning har sjöns stränder inventerats, varvid nya sten
äldersboplatser har registrerats. 

I dalgångarna kring Ängermanälven och dess biflöden har utgrävningar skett 
på tre platser, nämligen inom Dcgerforsens (lämningsområde i Junsele soc
ken, Ångermanland, inom Hällhy dämningsomrdde i Äsele socken, Ånger
manland och vid Lesjön i Bodum socken, Ångermanland, inom Borgforsens 
kraftverks dämningsområde. 

Vid Hällby har undersökningen av en långsträckt boplals vid Gafscle av
slutats och dessutom har undersökningar ulförts på flera mindre boplatser. 
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Härmed är ämbetets arbeten inom Hällby-området, vilka har pågått under 
flera år, avslutade. 

De mest omfattande och även resultalrikaste utgrävningarna inom Änger-
manälvens område har skett vid Lesjön. Under 1963 års grävningssäsong har 
fyra av de 25 kända boplatserna vid sjön varit föremål för utgrävning. De 
fyndrikaslc boplatserna var belägna på Grananäset och på Lemnäset. Båda 
har lämnat ett mycket varierat fyndmalerial av skiffer och kvartsit. Till de 
märkligaste fynden hör två skifferspetsar med inristade människofigurer och 
ett skulpterat björnhuvud, sannolikt skaftet på ell bryne. På båda bo
platserna fanns stora mängder skörbränd sten, vilken på Lemnäset var 
samlad i cn oval vall av samma typ, som tidigare har påträffats i Hotingom-
rådet och vid Ume älv. 

Vid Ljungan har utgrävningar skett dels vid Rätnnsjön i Bätan socken, 
Jämtland, där en boplats och två gravrösen har undersökts, dels vid Stor
sjön i Storsjö socken, Härjedalen. På den sistnämnda platsen har utgräv
ningen av ett helt nyfunnet gravfält påbörjats. Gravfiiltet, som är beläget på en 
markerad grusås omedelbart vid sjöns strand, var före undersökningen mycket 
svårt alt urskilja. Efter avtorvningen framkom emellertid här ett 20-tal 
myckel regelbundna tresidiga stensättningar, i flera fall försedda med kant
kedja och miltklot. I flera anläggningar fanns under mittklotet en häll, vil
ken täckte en gropformig gravgömma, där de brända benen låg samlade, 
ibland inom en hartstätningsring. Storsjögravfältet, som torde tillhöra den 
äldre järnåldern, är vid sidan av Lossengravfältet i Tännäs socken det enda i 
sitt slag i Härjedalen. Dessa båda gravfält är de första tecknen på en bofast 
befolkning i delta landskap under den äldre järnåldern. 

Liksom tidigare har i samband med norrlandsundersökningarna ulförts en 
dokumentarisk fotografering av berörda områden omfattande såväl flygfoto
grafering som markfotografering. Förutom vid Rebnisjaure har sådan foto
grafering skett bl. a. vid Lesjön och Degerforsen i Ångermanland liksom vid 
Oldsjön i Jämtland och vid Ljusnan. 

GRÄVNINGAR OCH FYND 
Vid Gisselstad 5:1 i Ljungby socken, Halland, har amanuensen Lennart 

Lundborg och folkhögskoleläraren Åke Backlund undersökt ell fornlämnings
område från brons- och järnåldern. Den mest framträdande anläggningen 
utgjordes av ett flackt, kraterformat jordblandat bronsäldersröse, vilket mätte 
ca 20 meter i diameter och i mitten hade cn högsta höjd av 1,5 m. Del låg 
på krönet av en mindre grusås ca 66—67 m över havet. Området kring 
fornlämningarna var odlat. I roset kunde fem brandgravar urskiljas, av 
vilka tre kunde hänföras till yngre bronsålder. Den bäst bevarade av dessa 
utgjordes av en stensatt kista, vilken innehöll cn större bikonisk urna med 
brända ben. Ett bronsblad och en miniatyrpincett av brons anträffades i 
Ivå andra av rosets gravsättningar. 1 rosets botten låg i mitten en i östväst 
orienterad kistliknande anläggning av ca 2 X 3 meters utsträckning, delvis 
nedgrävd i del sterila gruset. Den bestod av på högkant ställda, halvmeter-
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stora stenar och var överst delvis täckt av små rektangulära stenhällar, under 
vilka en decimeterdjup packning av småsten vidtog. I denna låg i anlägg
ningens sydvästra hörn två små fragmentariska lerkärl. I övrigt var den 
helt fyndtom. Kring den kistformade anläggningen fanns i öster på ett av
stånd av 0,5—1 m en halvkrets av på högkant ställda stenar. Mellan denna 
och kistans södra del omedelbart ovan den sterila marken framkom tre små 
bronsnitar med hål, vilka synes ha tillhört ett svärd, övriga fynd i roset 
utgjordes av brons- och järnålderskeramik, två brynstenar och flintavslag. 
I en stensättning med kraftig kanlkedja väster om det stora roset anträffades 
bland annat nagelornerad keramik från romersk järnålder. Undre roset och 
norr om detta framkom fre härdgropar. I en av dem påträffades en smält
degel med silverfragment samt slagg och krukskärvor. 

Under augusti månad undersöktes och borttogs ett röse av ca 20 meters 
diameter och 0,6 meters höjd vid Drabanterör inom Värnamo stads område. 
I centrum anträffades en brandgrav med eu bronsdolk med två nilhål och en 
nit bevarad in silu. Dolken är av en typ som plägar hänföras till brons
ålderns period I, men med hänsyn till förekomsten av brända ben är en date
ring till yngre bronsålder möjligen troligare. 

Vid Nyby i Källa socken pä Öland har under juli och augusti månader 
fil. kand. Ebba Slina Königsson slutfört de av antikvarien K.-G. Petersson 
sommaren 1958 påbörjade gravfältsundersökningarna. Sommarens undersök
ning omfattade sex flata slensättningar: fyra runda med kantkedja och mer 
eller mindre tydligt småstensbrätle kring centralpackning samt två oregel
bundna. Fem av anläggningarna innehöll brända ben, medan en var helt 
fyndtom. I övrigt anträffades grov keramik, en bronsnål, två fingerringar 
och en brandskadad fibula av brons jämte fragment av en bränd benkam. 
Fynden kan dateras till sen romersk järnålder och folkvandringstid. 

Med anledning av planerad utvidgning av ett kalkbrott vid Stora Vikers 
i Lärbro socken på Gotland har elt bronsäldersröse av 22 meters diameter 
samt elt antal i anslutning till detla belägna mindre stensältningar från 
bronsålder, romersk järnålder och vikingalid undersökts. De rikaste fynden 
gjordes i roset. I den centrala hällkistan påträffades en enmansgrav med 
en 27 cm läng avsatsyxa (pålstav) från period II samt en bronsdolk. Före
mål frän yngre bronsålder framkom i sekundära brandgravar runt om i 
roset. En i rosets omedelbara närhet belägen, rikt keramikförande boplats, 
av fynden att döma tillhörande bronsålderns slut och omfattande ca 50.000 
kvm har även undersökts. Lämningar av bostäder var mycket sällsynta; 
sålunda anträffades endast tre härdar . Grävningsledare var amanuensen Stig 
Rydh, Uppsala. — I Grötlingbo socken har i samband med fortsatt grustäkt 
på Barshaldershed sex schaktgravar frän 900—1000-talen undersökts. Bland 
fynden märks ett klubbhuvud av brons, yxor, bältesbeslag, brons- och ler
kärl samt en del av en bildsten med ovanligt väl bibehållen bildyta. På ett 
av Vitterhetsakademien nyligen inköpt område på Uddvide Södra inom 
samma gravfält har fyra skelettgravar och sex brandgravar från 400—700-
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talen undersökts. Bland fynden märks förgyllda dräktspiinnen, hyskor av 
silver, kammar, svärd och sköldbuckla samt rikt ornerad keramik av hög 
kvalitet. Vidare påträffades en mindre, yxformig bildsten. Grävningarna led
des av amanuensen Gustaf Trolzig, Lund. 

I samband med vissa fornvårdsarbeten på ett gravfält vid Vall i Visnunt 
socken, Värmland, har genom Värmlands museums försorg och under led
ning av amanuensen Louise Tham tvenne skadade gravhögar undersökts, 
belägna i fältets mitt och försedda med numren 16 och 17 på en karta, upp
rättad av I. Enqvist år 1930. Den ena graven hade en kantkedja av sten 
samt ett litet mittröse, och den andra utgjordes av eft större mittröse utan 
kanlkedja. Brända ben och lerkärlsfragment hittades i båda gravarna. Under
sökningar på gravfältet utfördes redan under 1700-talet av den bekante 
Värmlands-skildraren Erik Fernow. Sedan arbetet avslutats, kommer området 
att ytterligare iordningställas och blir därefter utan tvivel elt av Värmlands 
mest välhållna fornminnesområden. 

UTSTÄLLNING 
I maj månad öppnades i Norrbollens museum i Luleå riksantikvarieämbetets 

utställning "5000 är i Lappland". Utställningen, som visar de arkeologiska fyn
den från riksantikvarieämbetets undersökningar vid Hornavan i Skellefte 
älv har pågått hela sommaren. Till utställningens öppnande färdigställdes 
ämbetets film "På jakt efter Lapplands forntid", som upptogs i samband med 
utgrävningarna vid Hornavan. 

KYBKOUNDEBSÖKNINGAB OCH KYRKORESTAURERINGAR 
I samband med schaklningsarbetcn för grund lill nylt långhus i Haurida 

kyrka, Småland, utfördes genom Jönköpings läns museum i juli uppmät-
niiigsarbeten samt genomsållades jorden under långhuset. Härvid framkom 
bl. a. drygt hundratalet mynt, varav 17 brakteater, den äldsta från mitten 
av 1200-talet, 3 dubbelsidiga penningar från mitten av 1300-lalet, 1 gote 
från liden 1420—1430, 1 hvid präglad för kung Hans samt 100-talet mynt 
från Erik XIV lill Oskar II. 

Med anledning av församlingens önskan att inhägna och resa en minnes
vård på platsen för Visnums gamla kyrka i Värmland, vilken revs i samband 
med den nuvarandes tillkomst år 1733, har området undersökts genom Värm
lands museums försorg under ledning av amanuens Louise Tham. Därvid 
blottlades resterna av kyrkans grund, som visade en länghuskyrka med rakt 
avslutat kor, torn i väster samt vapenhus på södra långsidan. Resterna gör 
det också troligt alt en sakristia pä samma sätt som i Södra Råda gamla 
kyrka legat norr om koret. Planen överensstämde för övrigt i stort sett med 
denna borisett från alt en förlängning av långhuset åt väster ägt rum år 
1604—65. Några lösfynd av större intresse gjordes inle vid undersökningen, 
då det endast påträffades glasfragment, järnbeslag, detaljer från gamla 
gravkors, spikar, benrester, elt mynt från är 1650 saml en medeltida brakteat. 
Efter undersökningen kommer området alt ordnas i enlighet med ett förslag 
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av trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén och användas för friluflsgudstjänster 
in. m. 

Stånya kyrka på Gotland har återöppnafs efter yttre och inre restaurering. 
De från 1300-talets milt här rörande stora kalkstensskulpturerna på sydfa
saden har därvid konserverats. På sydporlalens kapitälband framkom en 
tidigare dold figur föreställande Herodes. 

1 samband med den yttre restaureringen av Gärda kyrka på Gotland 
blottades på korets yt termurar fragment av byzantinska kalkmålningar. De 
befinner sig på stenar, som ursprungligen suttit på insidan av den romanska 
kyrkans rivna östparti. Liknande målningar finns bevarade i Dagöppningen 
mellan kyrkans långhus och torn. 

NOTES AND REVIEWS 
Some F-inds in Graves under Leksand Church. I. Serning describes finds from 

Iwo graves discovered in 1909 below the floor of Leksand Church. One grave 
contained a silver temporal ring with an S-shaped curved end and the other 
two similar temporal rings, two round silver pendants and some clay 
beads (?). 

The finds should probably be dated in the 12th century. The animal figure 
on one of lhe round pendants has counlerparls on round silver buckles of 
lhe lion type and in medallions on the bolloms of the silver bowls from Gamla 
Uppsala, Älvkarleby and Gullunge in Uppland. The reverse of the same pendant 
has a simply engraved cross of a Christian character. 

The temporal rings are of a type which is widely distributed in lhe Slav 
region and indicate conlacls with the East, which are vouched for by addi-
tional finds in lhe parish of Leksand from the same epoch, the transitional 
period belween heathen and Christian times. It is possible that these contacts 
extended över Gästrikland and perhaps dwellers at Leksand took part in the 
Viking expeditions of the Gästrikland men lo the East. 

News. Information is given about certain business dealt with at the meet
ings of lhe Royal Academy of Letters. History and Antiquities; certain grants 
lo the Academy; work done by lhe Central Office of National Antiquities in 
connection wilh power-station projeels and lake-level regulalion in Northern 
Sweden; excavations and finds, exhibition; investigations and restorations of 
churches. 

RÄTTELSE 
Rättelse lill Fornvännen häfte 2—3 1963: 

Sid. 118 rad 13 (fig. 5) skall vara (fig. 7), 

sid. 120 rad 3 (fig. 6) skall vara (fig. 5), 

sid. 120 rad 8 (fig. 7) skall vara (fig. 6). 
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UR STATSVERKSPROPOSITIONEN 1964 

Kungl. Maj:l föreslår med hänsyn till den stora betydelsen av de sedan 
flera är tillbaka bedrivna grävningarna på Helgo i Ekerö socken, Uppland, 
och den vetenskapliga bearbetningen av materialet, att medel anslås för atl 
möjliggöra tjänstledighet för undersökningslcdaren förste antikvarien vid 
Statens historiska museum W. Holmqvist, varigenom denne skulle få möjlig
het alt helt ägna sig åt grävningarna och med dem sammanhängande uppgifter. 
Vidare föreslås, att vid runverket inrättas en halvtidstjänst i Ae 23, personlig 
för fil. lic. Elisabeth Svärdström. 

Vad beträffar den för kulturminnesvården utomordentligt betydelsefulla 
anslagsposten Värd och underhåll av fornlämningar och byggnadsminnes-
märken föreslås ingen höjning, vilket med hänsyn till skedda kostnadsök
ningar i själva verket innebär en sänkning. Det bör i delta sammanhang fram
hållas, all akademien på myckel goda grunder enbart för delposten Byggnads-
minnesmärkens vård och undersökning äskal en höjning med 180.000 kronor 
lill 436.000 kronor saml för fornlämningars vård och undersökning med 
50.000 lill 109.000 kronor. 

ANSLAG FRÄN STATENS HUMANISTISKA FORSKNINGSRÅD 
Genom beslut den 21 november 1963 har Statens humanistiska forskningsråd 

beviljat bland annat följande anslag: till Statens historiska museum 15.200 
kronor för fortsatt bearbetning och publicering av material från Gotlands 
vendellid. 25.000 kronor lill tryckning av en publikation över museets samling 
av medeltida träskulptur, 12.750 kronor till bearbetning av medeltidsarkeolo
giska fyndkomplex; Kungl. myntkabinettet 10.450 kronor till fortsatt bearbet
ning av de vikingalida mynlskatterna i Sverige; runverkskommittén 26.000 
kronor till fortsalt undersökning och publicering av Sveriges runinskrifter; 
akademien 5.000 kronor till tryckning av Marlin Olssons arbete Kalmar slotts 
historia, del 111, samt 31.450 kronor till bearbetning och tryckning av del 
arkeologiska materialet från Helgo. 

ANSLAG FRÄN VISBY STAD 

Visby stad har för år 1964 lämnat ett oförändrat bidrag på 10.000 kronor 

lill vård och underhåll av byggiiadsminnesmärken i Visby samt för utförande 

av sådana vetenskapliga undersökningar i staden, vilka kan komma all på

kallas i samband med byggnadsföretag m. m. 

DONATION TILL DE SJU HÄRADERNAS KULTURHISTORISKA FÖRENING 

De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening bar av fru Margit Hörstadius, 
Borås, fåll mottaga en donation på 200.000 kronor. Av donationen skall bildas 
en fond. vars avkastning skall användas till förvärv för Borås museums räk-
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ning av textilier med tonvikt på tillverkningar från Borås och Sjuhärads-
bygden. Medlen skall förvaltas av en av föreningens styrelse utsedd kommitté. 

TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING I STATENS HISTORISKA MUSEUM 

I samband med Svenska Institutets rådsmöte den 29 november 1963 an

ordnades i Statens historiska museum en liten utställning under mottot "Träet 

i människans tjänst". 
Utställningen, arrangerad av studieavdelningen, pågick ca 14 dagar och 

visade huvudsakligen smärre redskaps- och bohagsföremäl från forntid och 
medeltid, såsom bl. a. ett par lekare och fragment av räfsor från jä rnå ldern 
samt kärlformer från forntid och medeltid i urgröpt, svarvad eller laggad 
teknik. Den märkliga kalenderslickan från Gamla Lödöse visades också. 

I samband med utställningen utfördes bestämning av träslagen av ingenjör 
Erik Åberg, Uppsala. 

GRÄVNINGAR OCH FYND 

Riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning har i södra och mellersta 
Sverige under sommaren och hösten 1963 utfört fältundersökningar på 24 
olika fornminnesplatser med hjälp av extra personal, uppgående till ett 50-tal 
personer. De viktigaste undersökningarna är följande: 

Vid Sköllunga i Ucklum socken, Bohuslän, har elt imponerande järnålders-
gravfält med 4 domarringar och några stensättningar undersökts under led
ning av fil. kand. Hille Jaanusson. En av domarringarna synes kunna dateras 
till yngre romersk järnålder. — Vid Såntorp i Eggby socken, Västergötland, 
har i samband med ett villabygge ett röse från vikingatid undersökts under 
ledning av fil. kand. Inga Lundström. Under och vid sidan av roset framkom 
ett förromerskt urnegravfält med hittills över 100 undersökta gravar. Spiral
vridna remändbeslag, bälteringar och elt sexekrigt bronshjul påträffades i en 
bengömma med hartstätning. Särskilt märklig är en krumkniv av jä rn med 
ett vackert skulpterat hästhuvud, påträffat i kombination med en ovanligt 
stor pärla. — I samarbete med kulturgeografiska institutionen vid Stockholms 
universitet bedriver riksantikvarieämbetet vid Klagstorp i Norra Kyrketorp 
socken, Västergötland, ännu icke avslutade undersökningar av fornlämningar 
belägna i anslutning till förhistoriska eller medeltida åkersystem. Keramik 
har anträffats ovanpå stensättningarna. Förhål landet mellan fornlämningarna 
och åkrarna har ännu icke kunnat säkert klarläggas. Undersökningarna ul
föres av fil. mag. Hugo Svensson och fil. stud. Jutta Nordin-Waller. — Vid 
Tunn i Västerljung socken, Södermanland, har under ledning av fil. kand. 
Bo Gräslund delar av ett av Södermanlands största gravfält undersökts med 
anledning av ett vägbygge. I högarna, som uppförts av sand, påträffades små 
kisllika träkonstruktioner med fynd från sen vikingatid. Under Vikingatids-
gravarna anträffades en boplats från bronsåldern, främst representerad av 
slora keramikförekomster. — 1 Sånga socken, Uppland, har metertjocka 
kulturlager genomgåtts vid utgrävningen av en fornborg nära Svartsjö slott. 
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De fåtaliga fynden — några glasflusspärlor — daterar bosättningen till järn
ålder. Undersökningen har utförts av interner under ledning av fil. kand. 
Hilkka Andersson. — Under juni månad avslutade ämbetet de år 1962 på
började undersökningarna av elt åsgravfält från äldre järnålder vid Äsen i 
Kolbäck socken, Västmanland. Totalt har ett 70-tal gravar undersökts. 
Särskilt märkliga är de halvannan meter djupa skelcttgravarna. Bland fynden 
märks cn fibula från äldre romersk järnålder. — Vid Li7/n Vilunda i Ham-
marhg socken, Uppland, har under ledning av fil. stud. Harald Holmqvist etl 
20-tal gravhögar från vikingatiden och några små stensättningar från vendel
tiden undersökts. Under en av gravarna anträffades hjulspår efter en forntida 
väg. Det märkligaste fyndet härifrån är etl ringbrynjeflätat halsskydd till en 
hjälm. 

FRILUFTSMUSEER OCH KULTURRESERVAT 
Stadsfullmäktige i Strängnäs har vid sammanträde den 27 januari 1964 

antagit ett program för behandling och bevarande av stadens äldre bebyggelse, 
Utarbetat av arkitekten Frej Klemming. Programmet avser den gamla be
byggelsen Inom Ivå områden, det ena norr om Gyllenhielmsgatan och omfat
tande kvarteren Pedellen, Klockaren och Syskrinet, det andra mellan Grassa-
gården och Väderkvarnen och omfattande kvarteren Grassagården, Bardskä-
raren. Kopparslagaren och angränsande delar av kvarteren Helsingen. Väder
kvarnen och Bagaren. Det med stor pietet utarbetade programmet avser be
byggelsens och miljöernas bevarande i befintligt skick och med de olika går
darna använda för bostadsändamål. Ett undantag utgör Grassagården. som 
skall användas som turistcentrum och för museiändamål. — 1 Strängnäs har 
man sålunda bestämt sig för alt bevara den gamla bebyggelsen på dess ur
sprungliga plats, såsom på flera ställen skett i Stockholm. I stället för fri
luftsmuseer skapar man kullurreservat. Ur kulturminnesvärdens synpunkt är 
Strängnäs stads initiativ och det nu antagna programmet värt det högsta be
röm. Man vill livligt hoppas, att ekonomiska och andra förutsättningar för 
dess genomförande skall kunna skapas. 

Det sedan länge planerade friluftsmuseet för kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader i Örebro, som av olika anledningar måste flyttas från sina ursprung
liga platser, börjar nu taga form. Inom området, som givits namnet Vad
köping, har flera byggnader åferuppförts. — 1 Borås har man påbörjat flytt
ningen till musieområdet av den s. k. Ohlssonska gården från 1800-lalet. 
Flyttningen ombesörjes av Borås stad, och inom gården skall beredas lokaler 
såväl för permanenta som tillfälliga utställningar, varjämte museet får nya 
expeditionslokaler och ett brandsäkcrt arkiv. 

KALENTEHUSET 1 HALMSTAD RIVES 

Inom kvarteret Klingbcrget vid östra sidan av Stora torg i Halmstad kom

mer stora nybyggnader alt utföras bland annat för Halmstads sparbank. 

Inom sparbankens fastighet finns betydande rester av en medellida tegel-
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byggnad från omkring år 1400. Huset, som brann är 1619 och därefter torde 
ha stått som ruin under avsevärd tid, skall ha tillhört ett medeltida gille, 
Kalentegillet. Jämte kyrkan är byggnaden det enda till våra dagar bevarade 
stenhuset frän medeltiden i Halmstad, och det hade därför givetvis varit önsk
värt att det kunnat bibehållas. Byggnaden har emellertid genom förändringar 
under århundradenas lopp blivit i hög grad förvanskad, vartill kommer att 
murverket befinner sig i ytterst dåligt skick. Efter nödvändiga konserveringar 
skulle icke myckel ha funnits kvar av den ursprungliga byggnaden. Då därtill 
kommer, att den skulle ha utgjort ett hinder för ett rationellt utnyttjande av 
tomlen, har en rivning icke ansetts kunna förhindras. I samband med riv
ningen kommer emellertid de kvarstående murarna att noggrant undersökas, 
varjämte ett parti av norra långväggen kommer att kvarstå i banklokalen, in
gående i dennas norra vägg. 

RÖJNINGS- OCH MARKVÄRDSARBETEN MED MEDEL FRÄN ARBETS-
MABKNADSSTYRELSEN 

Sedan drygt ett år har röjnings- och markvårdsarbeten utförts inom 
fornminnesområden med medel, som ställts till förfogande av Kungl. arbets
marknadsstyrelsen för alt bereda sysselsättning åt visst specialklientel. Här
igenom har värdefulla möjligheter öppnats att sköta fornminnesområden, 
vilka eljest av brist på medel icke hade kunnat vårdas. Arbetena har utförts 
i arbetsmarknadsstyrelsens regi efter riksantikvarieämbetets eller vederbörande 
landsantikvaries anvisningar. Bland de platser, där arbeten sålunda utförts, 
kan nämnas Skanörs borgruin och Fals terbohus; Lindholmens slottsruin i 
Svedala socken, Skåne; Ornunga ödekyrkogdrd och hembygdsgård i Ornunga 
socken, Västergötland; Ekornavallen i Hornborya socken, Västergötland; om
rådet för den gamla staden Brätte i Vänersborg; gravfältet vid Hästevadet i 
Västra Tunhems socken, Västergötland; bronsåldershögen vid Husby-Lena 
i Lena socken, Uppland; fornborgen vid Västerby i Ålands socken, Uppland, 
och området kring Ottarshögen i Vendels socken, Upplnad. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har för arbeten av ifrågavarande slag och för 
landsskapsvärd hittills ställt till förfogande omkring 900.000 kronor, medel 
som till mycket stor del kommit fornminnesvården till godo och som givetvis 
utgör ett synnerigen värdefullt tillskott till de ordinarie statsmedel som 
ämbetet kan disponera för dylika ändamål. 

PERSONNOTISER 
Kungl. Maj.I har beviljat överantikvarien fil. dr Karl Alfred Gustawsson 

avsked med pension frän och med utgången av februari månad 1964. Förste 
antikvarien Bertil Berthelsons förordnande som överantikvarie har förlängts 
lills vidare, dock längst intill utgången av november månad 1967. Som chef 
för byggnadsminnesavdelningen vid riksantikvarieämbetet tjänstgör antik
varien P. O. Westlund. Antikvarien Wilhelm Schwabacher vid Kungl. mynt
kabinettet har beviljats avsked med pension från och med utgången av juli 
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månad 1963. Som hans efterträdare tjänstgör sedan den 1 september 1963 
fil. lic. Brita Malmer. 

Till museilektor vid riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum 
från och med den 1 augusti 1963 har utsetts fil. lic. Lars Lagerqvist. Som, 
vikarierande chef för konserveringsanstalten tjänstgör sedan 1962 fil. lic. 
Eva Brita Blomberg. Förste byråsekreteraren Viveka Granlund vikarierar se
dan den 1 november 1963 som byrådirektör vid Nordiska museet. Som vikarie 
för henne tjänstgör jur. kand. Maj-Lis Bergkwist. Antikvarien vid Statens 
historiska museum, fil. lic. Per Lundström, vilken sedan åtskillig tid varit 
tjänstledig för alt leda tillvaratagandet av Vasa-fynden och för atl ordna 
Vasa-museet, har av Kungl. Maj:t från och med den 1 mars 1964 utsetts till 
direktör för Statens sjöhistoriska museum. 

Till landsantikvarie i Gävleborgs län har från och med den 1 oktober 1963 
utsetts fil. lic. Ingemar Tunander, tidigare landsantikvarie i Kopparbergs län 
och senast chef för Sundsvalls museum. Till hans efterträdare har från och 
med den 1 juni 1964 utsetts antikvarien vid landsantikvarieinstitutionen i 
Luleå. fil. lic. Olov Isaksson. 

NOTES AND REVIEWS 
An ornamented bone dagger from the Mesolithic Period in Södermanland. 

L. Cedersciiiöld describes a dagger made of eik bone from Stora Djulö in 
the parish of Stora Malm, Södermanland, Sweden. This dagger has previously 
been published in different connections (see notes 1-5). Its upper part has 
lines carved on it. That these lines have not been previously discussed is no 
doubt due to the fact that they were considered to be wholly of a technical 
nature. This is also probably correct as regards the majority of the lines, 
which may be derived from the making of the dagger. The area in which the 
majority of them are found was once bound, probably with a leather thong. 
However, a dose r examination of the area with the carved lines yields some 
results. On the upper side of the dagger there are on both sides of the little 
natural pcrforation diagonal ground lines. These lines have partly been crossed 
över by short distinct sfrokes. In this way a series of crosses has been pro
duced—a deliberate ornamentation, in lhe author 's opinion (Fig. 2 c). In-
addition some line combinations are discussed, in which lhe lines are so small 
and weak that it is uncertain whether they are due to chance or lo deliberate 
ornamentat ion (Fig. 2, a, b, d) . The dating of the dagger to the låter part of 
the Boreal Period by T. J. Arne (note 1) is still valid. 

The "rune-stone" at Aholmen in the parish of Byttern. Sven B. F . 
Jansson discusses the information in Tuneld's Geografi öfver Konungariket 
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