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Aktuellt 

Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

Inom Kristianstads län har beredskapsarbeten pä flera fornminnesplatser påbör
jats, bl. a. företas röjning pä ett av Skänes största gravfält, Mala stenar i Vankiva 
socken. 

Vid schaktningar för ett församlingshem i Ahus påträffades dels ett medeltida 
ler- och sandgolv dels därunder ett grophus; det senare är av synnerligen stort 
intresse dä det är det törsta tecknet pä en bebyggelse i det centrala Åhus frän 
tiden före medeltidsstaden. 

Vid Ringarekullen, Vessigebro socken, Halland, har 13 härdgropar i två pa
rallella rader undersökts. 1 en av härdgroparna päträffades förhistorisk keramik. 

Göteborgs arkeologiska museums fältundersökningar omfattade under sommar
halvåret ig66 sammanlagt ett 60-tal fornlåmningsplatser, bl. a. 26 flintboplatser, 
framför allt utpräglat kustbundna sädana i V. Frölunda socken. Metoden har 
varit den vid museet sedan ett par är prövade, med provgropar, jordspolning, 
schaktgrävning och ytavbaning. Det är en utpräglad stickprovsmetod. Ca 102 000 
flintor har tillvaratagits. I ungefär 2 av 3 boplatser har konstruktioner förekom
mit (härdar, rester av hyddbottnar och dylikt). Tre av boplatserna har givit ett 
undre kulturlager, inlagrat av den postglaciala träns- och regressionen. 

Oregelbundna stensättningar av den typ som anmälts i Fynd ig64 har under
sökts till ett antal av 12 st. Det har visat sig att dessa stensättningar har en 
mycket bredare tidsställning, än vad som var känt 1964. Nu känner man denna 
fornläniningsform även från yngre bronsålder och tidigaste järnälder. 

Fyra mer eller mindre skadade rosen har undersökts. Rösena i Göteborgstrakten 
är nästan undantagslöst starkt skadade och plundrade och undersökningarna har 
därför icke varit givande vad beträffar föremål. I fräga om konstruktioner har i 
tvä fall iakttagits rester av välbyggda brätten. Vidare har det visat sig att ojämn
heter i berggrunden runt om rösena har utjämnats med sten sä att en jämn 
platå runt anläggningen bildats. I de sälunda utfyllda klyftorna har ofta på
träffats fynd av slagen flinta och krukskärvor. Dateringen av dessa anläggningar 
tyder allmänt pä bronsålder. 

Av gravfält har undersökts 4 st., varav ett partiellt pä grund av skada och ett 
endast efterundersökning. De övriga tvä utgjordes av Gerås och Långeberg. 

Geräs innehöll 14 anläggningar varibland domarringar och andra välbyggda, 
till sin form varierande anläggningar. Dessutom förekom ett område med ryggade 
åkrar samt små övertorvade odlingsrösen med underliggande plogspär. Datering 
av gravarna: huvudsakligen förromersk järnälder. 

Längeberg var knappast synligt ovan jord, men visade sig vid avtorvning bestå 
av 42 smä (1-4 m i diam.), välbyggda, runda anläggningar, varibland ca 30 täm
ligen säkra gravar. Gravgömman, bestående av keramik och brända ben, var 
mycket ytlig och pä grund härav starkt frostsprängd. Mellan anläggningarna en 
terrassering av sten som utjämnade omrädet. Dateringen som endast bygger pä den 
ytterst flagade och söndersprängda keramiken ligger sannolikt i övergäng mellan 
brons- och järnålder. 

I övrigt har museet under ig66 utfört undersökningar pä ytterligare ett 20-tal 



78 Aktuellt 

platser med olika anläggningar, bl. a. pä Stora Amundön, Askims socken i sam
arbete med Historiska museet. Ön uppvisade bebyggelsespär från såväl förhisto
risk som historisk tid. 

Under ig66 har arkeologiska avdelningen vid Stockholms stadsmuseum bedrivit 
fältundersökningar pä ett stort antal platser inom stadens omräde. Huvudparten 
av undersökningarna har varit föranledda av exploateringen pä Järvafältet och i 
Skar holmen-Vårberg. Järvafältsundersökningarna har varit förlagda till området 
kring Rinkeby och Spånga kyrka, där tvä gravfält och ett tiotal enstaka gravar 
undersökts. Fynd i skelett- och brandgravar kan dateras till yngre järnålder, bl. a. 
spjutspetsar och en yxa av järn. Nära Lunda i Spånga undersöktes tvä gravfält 
med 65 resp. 30 gravar. De fä daterbara fynden frän det förra gravfältet stammar 
frän folkvandringstid, bl. a. en guldspiral, en fingerring av silver samt pincett 
och syl av järn. Fyra gravar läg på äldre skärvstenshögar. En av dessa gravar kan 
dateras till bronsålder/äldsta järnålder genom en bronsspiral och ett ornerat dub
belvikt bronsbleck. Det andra gravfältet i Lunda dateras till yngre järnälder, 
huvudsakligen vikingatid, vilket också torde gälla tvä mindre gravfält med brand-
och skelettgravar i Östberga, Brännkyrka och ett gravfält i Ulvsunda, Bromma. I 
fyndmaterialet ingår här ett korsformigt hänge av brons. I Värbergsomrädet påbör
jades undersökningen av ett gravfält, där den utgrävda delen kan dateras till 
vendeltid bl. a. genom ett fågelspänne i brons och ett svärdshjalt i ben. 1 undre 
lager fanns här härdar, stolphål och vissa huskonstruktioner och fynd av bl. a. en 
degel. 

Arkeologstigen i Jävre är kulturminnesvärdens bidrag till det turistcentrum som 
är under uppbyggnad i den sydligaste byn i Norrbotten. Stigen har lagts upp med 
sikte på att leda intresserade besökande genom det stora fornlämningsområdet i 
sydligaste delen av Hortlax kommun. Fornlämningarna består av rosen och sten
sättningar, vilka ofta är belägna pä höjder med vid utsikt över den norrbottniska 
skärgarden. Stigen öppnades sommaren ig65. Under är 1966 har beskrivningar 
och orienteringstavlor satts ut pä 10 platser längs stigen. Norrbottens museum 
har givit ut en vägledning »Arkeologstigen i Jävre». 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

De arkeologiska undersökningar, som utförts i samband med restaureringen av 
S:t Petri klosterkyrka i Ystad har givit värdefulla byggnadshistoriska resultat. 
Bl. a. har konstaterats, att den äldsta klosterkyrkan, uppförd pä 1200-talet, haft 
en enkel, rektangulär planform. Av de tre valvtravéerna i denna byggnad — 
nuvarande huvuclskeppet — har den östligaste ursprungligen tjänat som kor. 
I samband med uppförandet av det rymliga 1300-talskoret byggdes ett kapell, som 
nu utgör östligaste traven i södra sidoskeppet. Under hela kapellutrymmet finns 
en ursprunglig, djup gravkammare. Pä 1400-talet förenades kapellet med två nya 
valvfack varigenom ett sidoskepp bildades. Denna utbyggnad har skett cirka 
1420-30 att döma av valvformer och kalkmälningsornamentik. 

I koret har ett flertal väggnisrher frilagts, bl. a. en välbevaracl lavatorienisch. 
Vid undersökning av gravar har två medeltida svärd påträffats. I huvuclskeppets 
valv har kalkmälningar frän 1200-talet frilagts och konserverats. 

I Konga kyrka har rengöring och konservering av de senmedeltida valvmål
ningarna utförts. I samband härmed borttogs övermålningar och döljande kalk
lager pä vissa ytor, varvid framkom hittills okända, ikonografiskt intressanta 
framställningar, som ingår i en bildsvit med anknytning till Kristi barndoms
historia. 
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Det märkliga stucktaket frän omkring 1640 i Stensalen pä Sövdeborgs slott har 
pä riksantikvarieämbetets bekostnad konserverats av gipsbildhuggare Birger Vi-
delius. Omfattande och delvis komplicerade fästnings- och förstärkningsarbeten 
har utförts pä de delvis som friskulptur framställda stuckfigurerna och ornamen
ten. En omläggning av golvet i den överliggande våningen visade sig även nöd
vändig med hänsyn till stucktakets bestånd. 

Av påbörjade beredskapsarbeten inom Kristianstads län kan bl. a. nämnas om
läggningen av vallgraven i Glimmingehus. Arbetet utföres i Skogsvärdsstyrelsens 
regi. 

En offerkälla i Sundby, Lomrnaryd socken, vilken utsatts fiir åverkan i samband 
med försök till plundring, har undersökts av landsantikvarien i Jönköping. Där
vid tillvaratogs 127 mynt, daterade frän 1600-talet till 1960-talet, ett stort antal 
krukskärvor m. m. 

I Östra hamnbassängen i Halmstad har stora delar av ett skeppsvrak påträf
fats. Det tillhör en båt, som torde haft en ursprunglig längd av omkring 14 ni. 
Båten innehöll ett flertal fynd av medeltida slag, bl. a. tre malmfotsgrytor. Den 
påträffade båten har sannolikt varit en knarr och försedd med mast. 

Det arkeologiska undersökningsarbetet inom kv. S:t Per i Uppsala är nu prak
tiskt taget slutfört. Endast en byggnadslänga mot S:t Persgatan döljer ännu \ Usa 
partier av S:t Pers kyrkas sydöstra korhörn. 

Undersökningsarbetet har givit till resultat, att S:t Pers kyrkas grundmurar 
stär kvar i kyrkans hela omfattning. Kyrkan har varit byggd av gråsten med 
tegelinslag i vissa partier. Den ursprungliga kyrkan har bestätt av ett förhållande
vis brett långhus, utökat med ett rymligt kor med rak östavslutning. Mycket 
talar för att kyrkans plan i princip återgår pä doininikankyrkan i Sigtuna. Tills
vidare mä S:t Pers primärkyrka dateras till vid pass 1240-talet. 

Under senmedeltiden fogades till den ursprungliga kyrkan vissa delar. Hela 
kyrkan övervälvdes med gotiska ribbvalv med tre travéer i långhuset och tvä 
travéer i koret, eller tillhopa fem travéer. Valven vilade på kraftigt utspringande 
väggpelare. På kyrkans norra sida tillfogades efter hand vissa utrymmen, som frän 
öster var sakristia, därefter ett mindre »kapell» och slutligen vid kyrkans mitt
parti ett korutbygge, som genast övervälvdes med sengotiska ribbvalv, av vilka 
ännu hörnpilastrarna kvarstär. F"ynd av dekorerade tegel visar, att i varje fall 
detta kor haft kalkmålningar, ännu pä de bevarade teglen färgstarka. Mittemot 
detta kor pä kyrkans södra sida tillfogades ett motsvarande, så att kyrkan tydligen 
under senmedeltiden haft en art av korsarm. Slutligen fogades till västgaveln ett 
torn, varav ännu betydande grundrester återstår. 

Medan S:t Pers kyrka följaktligen i sitt primärskick går tillbaka till doinini
kankyrkan i Sigtuna, får dess utökade form under senmedeltiden närmast släkt
skap med Uppsalatraktens hundarekyrkor, såsom Vaksala, Bälinge, Rasbo, Alunda 
och Trefaldighet i Uppsala. S:t Pers kyrka kan därför räknas till klassen »Upp
lands större landskyrkor». 

Vid Gustavianum i Uppsala har vid dess nordvästra hörn frilagts grundmurver
ket till byggnadens forna gärdsmur, cl. v. s. den som omgivit området väster om 
Gustavianum. Muren har varit synnerligen välmurad av långa sandstenskvadrar. 
Möjligt är, att muren återgår på den tid, cl. v. s. 1620-talet, då den holländske 
arkitekten Casper Panten ombyggde det forna ärkebiskopshuset till universi
tetshus. 

I samband med ledningsdragningar pä Björklinge kyrkas södra sida har den 
medeltida kyrkans vapenhusgrund blottats. Vapenhuset har på övligt sätt legat 
nära medeltidskyrkans sydvästra hörn. Vid medeltidskyrkans sydöstra hörn har 
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frilagts en grästensmuracl bas av kvadratisk form, som kan tolkas som grund till 
en fri strävbåge, som stöttat kyrkans sydöstra hörn. 

Sommaren igÖ3 började Norrbottens museum undersökningar nära Pite älv ca 
10 km uppströms i nuvarande kyrkbyn Öjebyn i Piteå landsförsamling. Enligt tra
ditionen skall en kyrka ha legat på en plats, som ännu bär namnet Kyrkbyn men 
nu saknar bebyggelse. Nuvarande sockencentrum Öjebyn kan härledas till en 
donation är 1408. 

Vid karteringsarbetet päträffades i Kyrkbyn ett 30-tal husgrunder. En fosfat-
kartering och mindre prov-grävning visade, att området sannolikt utgör ett av de 
betydelsefullaste fornlåmningsområdena i Övre Norrland. Husgrundernas grup
pering erinrar om de äldsta kända kyrkstädernas. Fynden pekar pä en bosättning 
under medeltidens första hälft, möjligen med början ännu tidigare. Ingenting 
motsäger, att det var här som det första kända kyrkoherdeskiftet i Norrbotten 
ägde rum är 133g. 

För att fullfölja utgrävningarna och för att för framtiden hålla området vårdat 
och tillgängligt har nu Vitterhetsakademien beslutat att inköpa hela fornläm
ningsområdet Kyrkbyn. 

Från museerna 

Pä Statens historiska museum öppnades den 17 januari en utställning, Etrusker
nas konst och kultur belyst av nyare fynd, arrangerad av Medelhavsmuseet i 
samband med Statens historiska museum. Utställningen pågår till den 5 mars. 

Under tiden 1 april—3] maj visas pä samma museum en utställning »Stor-
niähren», arrangerad av tjeckoslovakiska vetenskapsakademien på grundval av de 
senaste decenniernas intensiva forskningar i Tjeckoslovakien över den fornsla-
viska kulturen i Mellaneuropa. De stort planlagda arkeologiska utgrävningarna av 
slaviska borgar och gravfält har givit uppseendeväckande resultat, vilka avslöjat 
verkligheten bakom det tidigare i huvudsak litterärt kända begreppet »Stor-
mähren». Detta Stormähren var västslavernas äldsta statsbildning och dess stor
hetstid inträffade under senare hälften av 800-talet e. Kr. Utställningen skildrar 
det stormähriska riket, dess bakgrund och dess rika kultur. 1 nära kontakt med 
flankernas välde i väster och vikingarnas i norr spelade Stormähren en betydelse
full politisk och kulturell roll i det dåtida Europa. 

Utställningen har tidigare visats i Grekland, Polen, Västtyskland och Österrike. 
Värmlands museum har i höst sänt sin sjätte vandringsutställning, som fram 

till maj 1967 skall visas pä ett tjugotal centralorter i länet. Den heter »TITT UT 
i naturen — en utställning om natur och naturvärd i Värmland», och presente
rades först på museet i september månad i samband med en tvädagarskonferens 
kring ämnet under medverkan av specialister frän landet i dess helhet. Utställ
ningen är sammanställd av en arbetsgrupp med representanter från lantmäteriet, 
länsarkitektkontoret, skogsvärdsstyrelsen, hushållningssällskapet m. fl. organ och 
har fått ekonomiskt stöd av länets naturvärdsråd. Den är uppdelad pä tvä huvud
avsnitt, dels en presentation av fakta kring geologi, klimat, flora och fauna med 
särskilda avdelningar för skogen och fisket m. m., dels en propagandamässig del 
om naturvärd och planering av fritidsbebyggelse m. m. I form av vandringsut
ställning omfattar montaget 20 skärmar jämte ett antal modeller, kartor m. m. 

5 000 är i Lappland, utställningen som Norrbottens museum byggde i samband 
med riksantikvarieämbetet, har i och med hösten 1966 visats pä 39 platser i länet 
och setts av 38 13g personer. Den kan nu sändas till andra orter och har under 
november månad visats pä Tromsö museum. 
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Från fomminnes av delningens verksamhetsområde 

Vid Skogstorp i: n , Stafsinge socken, Halland, har en urngrav frän yngre brons
ålder med brända ben påträffats och undersökts, troligtvis ingående i ett tidigare 
okänt llatmarksgravfält. 

På bekostnad av Arbetsmarknadsstyrelsen har genom landsantikvarien i Visby 
ett flertal beredskapsarbeten bedrivits pä olika platser pä Gotland under vintern 
och våren. 

Till de ur vetenskaplig synpunkt mest intressanta hör undersökningen och 
iriläggningen av ett bronsäldersröse vid Kauparve i Lärbro. Roset, som är känt 
genom Mårten Stenbergers delundersökning 1941 (se Fv 1942), har under senare 
år utsatts för upprepad skadegörelse av kaninjägare, vilket aktualiserat en total
undersökning. Denna fortgår nu med fil. kand. Arne Hallström som platsledare. 
Det märkliga med detta fornminne, som kunnat dateras till äldre bronsålder, 
är de till 2,6 m höjd kvarstående konstruktionerna i kallmur, vilket gör att det 
kan betecknas som Skandinaviens äldsta verkliga byggnadsverk. Det är meningen 
att den frän sina täckande stenmassor frilagda gravbyggnaden skall göras lättare 
tillgänglig för allmänheten genom anläggandet av en väg fram till densamma. 
Flera sekundära begravningar, genom spännen daterade till vendeltid, har på-
träffats i de täckande lagren. Utgrävningen beräknas vara avslutad i maj. 

Fornminnesavdelningens uppdragsverksamhet förbereder för närvarande som
marens fältarbeten. Undersökningar kommer att pågå i betydande omfattning i 
Södermanland och Uppland samt i begränsad omfattning i andra delar av landet. 
Av fjolårets undersökningar kommer Täby storcentrum, Hjulsta i Spänga, Tor-
sätra i V. Ryd, Åsby i Eskilstuna och Hjärtenholm vid Alvesta i Småland att 
fortsätta. Flera av dessa avser gravfält från yngre järnålderns slutskede. De kom
mer att bli av stor betydelse liir den fortsatta bebyggelsehistoriska utforskningen 
av Mälaromrädet. En annan typ av intresse knyter sig till de bronsåldersunder
sökningar som kommer att genomföras. Gravfältet vid Asby i Eskilstuna tillhör 
denna tid och likaså kan bronsäldersfynd beräknas bli päträlfade vid Hjärten
holm. En ny bronsåldersundersökning påbörjas vid Igelsta i Östertälje, där ytter
ligare ett stort röse skall undersökas. 

Av Norrlandsundersökningarna kan framför allt undersökningen av Abetvattnet 
i Umeälvens biflöde Gejniän nämnas. Här kommer både en arkeologisk och en 
etnologisk undersökning att genomföras. Vidare beräknas vissa undersökningår 
las upp inom Parkifors och Skalka dämningsomräde i Lilla Lule älv. 
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Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

Arkeologisk utgrävning och konservering av under mark befintliga delar av 
S. Petri kloster i Ystad kommer under landsantikvariens ledning att påbörjas i 
april. Anslag för dessa undersökningar har ställts till Riksantikvarieämbetets för
fogande av Arbetsmarknadsstyrelsen. 

I Ahus har landsantikvarien utfört antikvarisk kontroll av vatten- och av
loppsarbeten i de centrala delarna. Därvid påträffades bl. a. en del av en kyrko
gärd, sannolikt tillhörande det 1289 grundade svartbrödraklostret. 

Med anledning av att fasta fornlämningar i form av byggnadsrester frän det 
medeltida Åhus har påträffats i samband med arbetsföretag inom staden, har 
Riksantikvarieämbetet i skrivelse till staden meddelat att hela det medeltida 
stadsomrädet liksom platsen för S. Jörgens hospital (den s. k. Spedarelyckan) 
och ruinen av ärkebiskopsborgen med tillhörande förborg och vallgravar är fasta 
fornlämningar delvis utan synligt märke ovan jord. 

I samarbete med Karlskrona stad har Riksantikvarieämbetet utfört en inven
tering av stadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse under hösten 1966 och 
våren 1967. 

Vid Prästgården i Hablingbo pågår pä bekostnad av Arbetsmarknadsstyrelsen 
restaurering och ombyggnad till depå för Gotlands Fornsal av en vacker lada 
av kalksten, uppförd i början av 1800-talet. I Västergarn har planeringsarbeten 
utförts kring ruinen efter en romansk absidkyrka, som legat omedelbart norr om 
den nuvarande församlingskyrkan. Markvärdsarbeten har utförts vid Koviks fiske
läge i Sanda och i Bunge friluftsmuseum. I Gotlands Fornsal utfördes ännu en 
restaurerings- och ombyggnadsetapp av samma storleksordning som föregående 
vinter (totalkostnad ca 1 milj. kr.). Vandrarhemmet, som är inrymt i en medel-
tidsbyggnad tillhörande Föreningen Gotlands Fornvänner belägen omedelbart 
söder om Fornsalen, har genomgått en yttre renovering. Kruttornet, stadens 
iildsta byggnadsverk, har fått yttertaket omlagt. Efter ingående byggnadshistoriska 
undersökningar har restaureringen av det s.k. gamla residenset, en timmerbyggnad 
frän mitten av 1600-talet vid Strandgatan, påbörjats med päläggning av nytt ytter
tak, varvid den ursprungliga betydligt brantare takresningen rekonstruerats. 

I samband med byggnadsarbeten har arkeologiska undersökningar utförts inom 
området för Visbys medeltida hamn och vid Mellangatan, där väl bevarade 
grunder till medeltidshus påträffats. 

I Övraby, där det äldsta Halmstad var beläget, har för första gängen kultur
lager, sannolikt medeltida, påträffats vid schaktningsarbeten, vilka innehöll 
bl. a. skor och skofragment av läder. Betydande murrester har likaså iakttagits 
under mark ca 75 m NV om Övraby kyrkoruin. 

Riksantikvarieämbetet har anhållit att länsstyrelsen i Skaraborgs län mätte 
fastställa gränserna för fornlämningsområdet Husaby biskopsborg, Västergötland. 

Riksantikvarieämbetet har i ett yttrande över den föreslagna Blasieholmsleden 
i Stockholm avstyrkt alternativet med en bro över Nybroviken. I samband här
med samt i samråd med Stadsmuseet har Riksantikvarieämbetet upptagit under
handlingar med berörda parter om bevarandet av den kulturhistoriska värdefulla 
bebyggelsen pä Blasieholmen. 
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I sitt yttrande över Skeppsliolmsulredningens betänkande om Skeppsholmens 
framtida utveckling har Riksantikvarieämbetet föreslagit att hela Skeppsholmen 
och Kastellholmen med dess kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse mätte införas i 
förteckningen över statliga byggnadsminnesmärken. 

I samband med vidareutvecklandet av 1962 års cityplan i Slockholm, den s. k. 
Cityplan 67, har Riksantikvarieämbetet i samarbete med Stadsmuseet pä fastig
hetskontorets uppdrag utfört en inventering av kultur- och konsthistoriskt värde
full bebyggelse inom detta omräde. 

Under februari innevarande är igångsattes det stora restaureringsprojektet 
av Vilhelmina kyrkstad vilket beräknas pågå fyra ä fem är. Västerbottens museum 
har i samarbete med Riksantikvarieämbetet och köpingen länge arbetat pä att 
bevara de 25 kyrkstugoma i samhällets centrum. Projektet organiseras säsom ett 
statligt beredskapsarbete. 

Under årets tre första månader har ytterligare 19 byggnader förklarats för 
byggnadsminnen sä att totala antalet byggnadsminnen nu utgör 100. 

Beslut har fattats att till staten inlösa Skoklosters slott med samlingar. 
1 proposition till riksdagen har Kungl. Maj:t föreslagit att Byggnadsstyrelsens 

kulturhistoriska byrå mätte överföras till Riksantikvarieämbetets byggnadsmin-
nesavdelning frän den 1 juli innevarande är. Riksantikvarieämbetet blir där
igenom ensam centralmyndighet liir byggnadsminnesvården i riket. 

Från museerna 
Stöde kommer till stan. Under sommaren 1967, med vernissage den 30 juni, visas 
en anspråkslös men intressant utställning, kallad »Stöde kommer till stan», på 
Statens historiska museum. Med okonventionella grepp vill den visa livet i äldre 
tider i en liten kommun någonstans i Sverige. Men den vill ocksä visa hur en 
liten plats i en avfolkningsbygd kan överleva, om bara någon upptäcker dess 
egenart och dess tillgångar och lär sig att utnyttja dem. 

Det väsentliga i utställningen är bilden, nytagna fotogralier av Ulf Holstedt, 
som gjort en märklig dokumentering av arbete och liv i denna medelpadssocken, 
samt äldre bilder framvaskade ur en byfotografs rika glasplåtsamling. 

Bildtexterna är unika, skrivna av komministern i socknen Magnus N. Norden-
ström redan 1769, och hämtade ur hans bekanta skrift »Utkast till beskrilning 
öfwer Stöde socken vid Medelpads södra ådal belägen». De är märkligt levande 
och friska, kongeniala med det som bilderna vill berätta. 

Till text och bild, som samtidigt presenteras i en vacker bok, är i utställningen 
fogade föremål ur stödebornas kyrkliga och vardagliga värld: medeltida helgon
bilder, handskrivna rariteter, bruksvaror och vardagsting men ocksä prov pä det 
konsthantverk i textil, smide och trä, som i dag häller pä att göra Stöde känt. 

Olov Isaksson 

Historiska museets utställning »Gyllene Forntid», skildrande nordisk metall
konst och olika metalltekniker under järnåldern kommer under våren att visas i 
ett flertal norrländska städer med början i Sundsvall, vernissage 12 mars, sedan 
Luleå och därefter Gävle. 
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Östergötlands och Linköpings stads museum visade under tiden 26 februari -
16 mars »Vadstena-skulptur, medeltida konst frän Heliga Birgittas kyrka», be
slående av praktiskt taget samtliga bevarade skulpturer frän Vadstena Birgittiner-
klosters aktiva sekel, dvs. tiden mellan ca 1420 och ca 1520. Till utställningen 
hade dessutom lånats in den berömda repliken av »den extatiska Birgitta» i Brahe
kyrkan pä Visingsö. Utställningen hade delvis kommit till stånd genom att det 
stora flandriska Maria-skåpet införts till museet för en välbehövlig renovering 
och konservering. 

Västerbottens läns museum sände i april ut sin åttonde vandringsutställning 
sedan försöksverksamheten med statliga bidrag startade år 1964. Utställningen, 
Vävt och broderat, textil teknik i folklig tradition, består av textilier som lånats 
in frän ett flertal museer. En katalog till utställningen har utarbetats. 

Västerbottens läns hembygdsförening ansöker fiir närvarande hos Kungl. Majli 
om tillstånd att fä bilda Stiftelsen Västerbottens museum, vilken i sä fall skulle 
övertaga länsmuseets nuvarande kulturminnesvårdande och museala verksamhet. 
Stiftarna vore Umeå stad, landstinget och hembygdsföreningen, av vilka de tvä 
förstnämnda skulle lämna vardera 300 000 kr medan föreningen skulle tillskjuta 
sina byggnader, samlingar och ekonomiska tillgångar och skulder. Hos Stiftelsen 
skulle landsantikvarien och övriga tjänstemän vara anställda och föreningen skulle 
återgå till att vara en ideell organisation och utgiva årsboken. 

Kongresser och symposier 

I samband med öppningshögticlligheterna för »Stormähren», en utställning på 
Historiska museet arrangerad av tjeckoslovakiska vetenskapsakademien, ordnade 
Svenska arkeologiska samfundet i samarbete med Historiska museet och Stock
holms universitet ett symposium (iver den stormähriska kulturen och dess be
röringspunkter med Sverige. 

1 Visby hölls med understöd av Svenska institutet under tiden 13-19 augusti 
det tredje Visbysymposiet för historiska vetenskaper, denna gäng med temat 
»Kyrka och samhälle i östersjöområdet och Norden före mitten av 1200-talet». 
Ett 30-tal forskare frän länder inom det berörda området har accepterat inbjudan 
att deltaga. Ett flertal föredrag har anmälts behandlande områdets arkeologi, 
historia, konsthistoria, kyrkohistoria, folkkultur och ortnamn. Föredragen är of
fentliga, varför även andra än de direkt inbjudna äger närvara. 

Under tiden 13 till 19 mars innevarande år höll 1COMOS i Caceres, Spanien, 
ett symposium ägnat saneringen av äldre stadskärnor och därmed sammanhäng
ande problem, under vilket professor Ostrowski, Polen, i ett anförande om olika 
länders principer i dessa frågor bl. a. hämtat material frän arbetena i Gamla 
Stan i Stockholm. 

I Lucca i Italien anordnas under juni-september i är en internationell ut
ställning av bilder m. m. från stadsmurar. I anslutning till utställningen hälls en 
rundabordskonferens med föredrag om stadsmurarnas historia och konservering. 
Visby stad har accepterat en inbjudan att deltaga i utställningen. 
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Ändrade förhållanden inom verket Sveriges Kyrkor 

Verket Sveriges Kyrkor, grundat 1912 av Sigurd Curman och Johnny Roosval, 
skall enligt beslut av vitterhetsakademien utges av professor Armin Tuulse, pro
fessor Sten Karling samt avdelningsdirektör Per-Olof Westlund. För sin ekonomi 
är verket beroende av anslag frän Statens humanistiska forskningsråd. Pä grund 
av det ansträngda ekonomiska läget har forskningsrådet framhållit, att utgiv
ningen mäste rationaliseras. Utgivarna har till följd härav framlagt förslag till 
rationaliseringar, som utan att avkall ges pä verkets vetenskapliga kvalitet likväl 
kommer att medföra kostnadsbesparingar. Även utgivningstakten skall påskyndas. 
Till de föreslagna åtgärderna hör bl. a. att sammanfattningar och illustrations-
underskrifter framdeles endast kommer att lämnas pä ett utländskt språk, eng
elska, vidare att inventariebeskrivningarna i möjligaste män förkortas samt 
slutligen att kyrkor frän 1800-talets senare del och igoo-talet behandlas mera 
kortfattat än nu, där ej särskilda skäl till en utförligare behandling föreligger. 
Verket kominer ocksä att ges en annan lay-out, som även den är kostnadsbe-
sparande. Det är visserligen alltid med stor tvekan man beslutar ändra en hävd
vunnen yttre utstyrsel hos ett stort publikationsverk. 1 detta fall har det emeller
tid av flera skäl synts utgivarna ofrånkomligt att verkställa en ändring. Den nya 
utstyrseln har framgått efter ingående prov och undersökningar i samråd med 
expertis inom omrädet. Grafisk formgivare är Vidar Forsberg. Slutligen kan 
nämnas att Sveriges Kyrkors redaktion inlett ett nära samarbete med vitterhets
akademiens redaktion, avsett att befria verkets vetenskapliga medarbetare frän 
åtskilligt rutinarbete. 

Per-Olof Westlund 

Zusammenfassungen in der deutsche Sprache von Willy Schwabacher ubersetzt. 
Of the summaries in English that of the paper by E. Baudou was translated by 
Albert Read, all others by Richard Cox. 
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Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

Riksantikvarieämbetets arkeologiska fältarbeten har förlöpt planenligt. Med hjälp 
av tryckluftsverktyg har rensningsarbetet reducerats betydligt. Flera större under
sökningar är helt slutförda och de arbeten som skall genomföras våren ig68 har 
påbörjats. 

Från Södermanland kan nämnas flera bronsäldersgrävningar. Vid Åsby i Eskils
tuna har undersökts ett 30-tal runda stensättningar. I åtta brandgravar påträffa
des bronsföremäl i form av nålar, en glaspärla, en metkrok, och ett knivfragment 
från yngre bronsålder. I ett röse vid Gerstaberg i Ytterjärna sn påträffades en stor 
s. k. tutulus av brons frän bronsålderns mitt. Liksom vid Asby i Eskilstuna har cn 
glaspärla påträffats i ett röse vid Igelsta i Östertälje, pä samma sätt som i ett av 
de är 1965 undersökta rösena. Dessa glaspärlor kan nu med säkerhet hänföras till 
\ Dgre bronsålder. 

Vid Lekaryd vid Alvesta i Småland har undersökts ett röse samt ett gravfält 
med ett välbyggt brätteröse. I det senare påträffades en bronsdolk frän brons
ålderns mitt. 

Undersökningen vid Hjulsla, Spånga sn, Uppland har avslutats. Under de vi
kingatida brand- och skelettgravarna framkom en mängd boplatsrester. Bland fyn
den frän dessa märks en välbevarad ornerad bennäl. Inom området liir ett planerat 
övningsfält fiir Svea Livgarde undersöks vid Torsälra i Västra Ryd sn gravfält 
med ett stort antal gravar frän vikingatid, däribland sena skelettgravar. Fynd från 
vikingatiden har framkommit även vid Händelön vid Norrköping, brandgravar i 
runda högar och stensättningar med bl. a. ovala dräktspännen, hängsmycken och 
pärlor. 

På Öland har grävningarna på järnåldersboplatsen vid Bo i Bredsätra sn fort
satt och givit rika fynd bl. a. av pärlor av glas, glasfluss och bärnsten, troligen 
från folkvandringstid. En enkel stensatt väg, i vilken påträffats keramik frän äldre-
romersk järnålder och som leder till den 300 m därifrån belägna offerplatsen i 
Skedemosse, har dessutom framkommit. 

De i Norrland pågående undersökningarna i samband med vattenkraftutbyggna
den har i är varit av liten omfattning. Vid Abelvatlml nära norska gränsen i 
Umeälvens dalgäng har undersökts lapska visteplatser, stensättningar frän järn
åldern samt ett par boplatser av stenålderstyp. 

Vid Sunnersta utanför Uppsala undersöktes under maj månad 14 vikingatida 
brandgravar, huvudsakligen högar, genom lust. lör nordisk fornkunskap. Bland 
lynden kan nämnas treflikiga och runda bronsspännen, ett nälhus och en örslev 
av brons. 
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Landsantikvarien i Nyköping har under juli månad låtit undersöka en sten
sättning vid Välvesta, Lid sn, Södermanland. I samband med grustäkt upptäcktes 
hösten ig66 en stenäldersboplats av gropkeramisk typ vid Överåda i Trosa Ifs. 
Under sommaren har sonderingsgrävningar företagits. Bland fynden ingår för
utom en mängd keramik en skifferpilspets och en skelettgrav. 

Under sommaren undersöktes genom landsantikvarien i Jönköping ett röse vid 
Furekull, Havrida. Bredalyd m. I centralgraven påträffades rester av en fibula. 
i en sekundärgrav två stångknappar av brons, allt att hänföra till äldre brons
ålder. Vid Östboijn. Värnamo sn har vidare undersökts tre runda stensättningar 
med fynd frän järnåldern. Vid Lunden, Gästgivargården, Vrigstads sn, undersöktes 
och restaurerades i juli månad en delvis raserad fyrkantig stensättning. 

Sommaren ig67 har genom landsantikvarien i Kalmar hällkistor frän järnåldern 
undersökts i Glömminge, Kastlösa och Långlöt socknar pä Öland. Vid Rödja. 
Gamleby sn, Småland har tre rosen frän bronsåldern utgrävts och vid Äskeslock, 
lastrum sn en skeppssättning. 

Vid Prästgården 4: 1, Söndrum sn, Halland har landsantikvarien i Halland låtit 
undersöka en 2 m stor och 0,2 m djup grophusliknande anläggning, i vilken en 
stor mängd krukskärvor frän äldre järnåldern och en malsten påträffats. Inom 
området anträffades dessutom en 0,25 m stor slaggklump omgiven av stenhällar, 
\ilka kan ha utgjort lämningar av en smältugn, samt över tiotalet härdgropar. 

Under juli månad utfördes genom Lunds Universitets Historiska Museum en 
provgrävning av den s. k. Näsuins gudahage ca 2 mil NO om Kristianstad. Denna 
ca 50 m stora fyrsidiga stensättning är av unikt slag och tills vidare av oviss date
ring. Inom stensättningen finns ett flertal gravar, av vilka nu undersöktes en 
välbevaracl hällkista med skelett. Arbetena kommer att fortsätta (oljande år. 

Undersökningarna av stenåldersboplatsen Bjurselet vid Byske i Västerbotten har 
fortsatt även i sommar. Bland de talrika fynden kan nämnas en tjocknackig flint
yxa. I anslutning härtill företogs även provgrävningar vid boplatsen Strandholm 
i Burträsk sn varvid bl. a. påträlfades en depä av tjocknackiga flintyxor och en 
fragmentarisk bätyxa av grönsten. 

Den hittills största gotländska silverskatten (vikt ca 10,5 kg) upptäcktes i slutet 
a\ augusti vid plöjning av en åker vid Burge, Lummelunda sn. Skatten, som torde-
ha nedlagts under 1100-talet, låg i ett bronskärl och innehåller förutom mynt även 
smycken och barrar av silver. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

Utgrävningarna av den medeltida ärkebiskopsborgen Tuna i Österåker sn. Upp
land, som påbörjades senhösten ig66, återupptogs i juni detta är och har nu i 
det närmaste slutförts. Den närmast kvadratiska anläggningen har sannolikt under 
13- och 1400-talen tillbyggts i två etapper frän en ursprunglig kärna i sydöst. Bort
sett frän en del sandsten med stenhuggarmärken har inga väsentligare fynd gjorts. 
Ännu återstår konserveringsarbeten och av-täckningen av de intill 4 m höga mur-
lämningarna. 

file:///ilka
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Ärentuna kyrka i Uppland har åter öppnats efter slutförd restaurering. Det 
märkliga kyrkorummet framträder nu i sin helhet med möjlighet för en besökande 
att överblicka den rika mälningsskruden frän korvägg till västvägg. Inför restau
reringen av Vaksala kyrka har beslutats att kyrkans statliga korfönster äter skall 
upptagas. I enlighet med tidigare beslut att hela S:l Pers kyrkoruin i Uppsala efter 
arkeologisk undersökning skall borttagas, kommer kyrkans forna sakristia, som pä
ll äf fats helt bevarad med valv och östfönster i byggnadskomplexet omedelbart norr 
om ruinen, att borttagas. I Enköping pågår förberedelser för restaurering av bygg
naden »Långholmen» intill rådhuset. Tanken har väckts att den välvda medel
tidsmålningen skall bibehållas, i första hand den kryssvälvda s.k. »kryptan». 

I sommar har genom verket Sveriges kyrkor företagits en utgrävning i S:l Drot
tens ruin i Visby. Genom undersökningen har nytt ljus kastats över denna kyrkas 
äldsta byggnadshistoria. En restaurering av Gripsholms slotts inre borggård ombe-
sörjes av Riksantikvarieämbetet. I samband härmed undersöks även tidigare 
icke åtkomliga delar av slottets gamla murverk. Arkitekt är slottsarkitekten Hakon 
Ahlberg. Den io juni invigdes Societetshuset i Lysekil efter en pietetsfull istånd
sättning utförd under ledning av arkitekterna Ove Hidermark, Lars Holmer och 
Göran Månsson. Byggnaden, uppförd som centrum i Lysekil havsbad på initiativ 
av professor Carl Curman, framstår efter restaureringen som ett av de bästa exemp
len pä snickeristilen i riket. 

Undersökningarna av Roma Kloster på Gotland, som nu definitivt slutförts, har 
i sommar givit vid handen att monumentet är mer förstört än man tidigare an
tagit. 

Undersökningar har företagits i Kulltorps kyrka i Småland i samband med om
läggning av kyrkans golv. En mängd medeltida mynt har påträffats, bl. a. från 
1200-talet. 

I kvarteret Erik Dahlberg, Halmstad, har vid grundgrävningar för Hotell Hal
landia delar av tvä husgrunder samt en brunn påträffats. I grunderna, vars äldsta 
partier torde vara av senmedeltida ursprung, fanns bl. a. kullerstensgolv. Bland 
fynden kan nämnas fyra 1400-talsmynt av silver och koppar samt en välbevarad 
unik trefotsgryta av keramik i miniatyrutförande. 

Vid Gamla Kyrkplatsen, Arvidsjaur, har Norrbottens museum utfört undersök
ning av ett 10-tal husgrunder samt några kätatomter. Inom boplatsområdet, där 
byggnaderna i regel endast markeras av spisrösen, härdar och källare, har på
träffats ett 40-tal mynt frän tiden 1634-1801. Vidare kan nämnas en förgylld sil
verring med bokstäverna IHS, sigillstamp, silversked 1793 och en blyspröjsacl glas
ruta samt vardagslöremäl som järnknivar och gaffel, kulstöpningsstänger, eldslag-
ningsstäl, lergods, fajans och stengods samt kritpipor. 

Torsdagen den 6 juli återinvigdes den medeltida franciscankyrkan i Ystad efter 
en grundlig restaurering. Kyrkan har nyligen av de kyrkliga myndigheterna i 
Ystad överlämnats till Ystad stad, som ocksä lämnat bidrag till restaureringen. 
Arbetet har letts av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe i Lund. I anslutning till res
taureringen har arkeologiska undersökningar företagits av landsantikvarie Evald 
Gustafsson. Vidare har utgrävts lämningar av det norr om kyrkan belägna klost
ret, för medel som ställts till förfogande av AMS. 

Slora Hammars gamla kyrka i Skytts härad hör till Skänes bäst bevarade medel-
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tidskyrkor och har därtill en vacker och antikvariskt mycket värdefull inredning 
frän 1600- och 1700-talen. Under senare är har St. Hammars församling i samråd 
med riksantikvarieämbetet successivt genomfört en rad angelägna restaurerings-
och konserveringsarbeten. Under ledning av konservator Albert Eriksson har samt
liga putsytor pä väggar och valv behandlats varvid senmedeltida kalkmålningar 
har framtagits i långhusets tre valv samt i tornvalvet. Bänkinredningen har lagats 
och de ursprungliga färgerna har även där framtagits. Originalfärgerna pä predik
stol, altaruppsats, dopfuntsbaldakin och läktarbarriär har vidare konserverats. Den 
historiskt intressanta gamla orgeln, byggd 1826 av C. Grönvall frän Hyby, har 
restaurerats av orgelbyggare Anders Persson, Viken. Slutligen har en nödvändig 
omputsning och avfärgning av samtliga yttermurar genomförts, inklusive repara 
tion av strävpelare och murkrön. Kostnaderna för de omfattande arbetena har 
bestritts av församlingen. 

Ruinen av Balkåkra medeltidskyrka i Ljunits härad har under sommaren 
konserverats. Samtliga murverk har lagats och omfogats. Pä det senmedeltida tor
net har tegeltaket omlagts. 

Pä Hven har underhållsarbeten utförts pä Kungl. Vitterhets- Historie- och 
Antikvitetsakademiens fastigheter. Tycho Brahemuseet och de äldre byggnaderna 
pä Tuna 4: 6 och 24: 6 har fått halmtaken omlagda. 

Från museerna 

Utställningssäsongen pä Historiska museet inleddes den 4 september med tvä ut
ställningar. Polsk Medaljkonst samt Textilskatter frän Polen. Den senare utställ
ningen har arrangerats i samarbete med Nationalmuseet i Kraköw och Textilsek
tionen vid Riksantikvarieämbetet. Den visar en samling medeltida kyrkliga texti
lier, främst skrudar av siden och sammet med utsökta broderier i silke, guld och 
pärlor, samt dessutom prov pä olika medeltida broderi tekniker. Även några ar
beten av den svenske 1400-talsmästaren Albertus Pictor, vars ateljé hade förbin
delser med Danzig, visas. 

Den 26 september, öppnade utställningen Tre Smeder, visande arbeten av de 
tre silversmederna Lars Fleming, Claes Gierlta och Rey Urban. Den 28 septem
ber bjöds pä premiär pä Levande Historia, en serie dä och dä återkommande 
punktarrangemang. 

Den 3 oktober öppnades Arkeolog 67, en utställning om arkeologisk utgräv-
ningsteknik och metodik, arrangerad i ett tält på museets stora gärd. På ett okon
ventionellt sätt vill den ge en bild av den arkeologiska rutinen, arbetet bakom 
den fasad som möter publiken i museisalar och pressreportagc. Utställningen har 
anordnats i samarbete med Uppdragsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet. 

På lönköpings Museum visades i maj månad i anslutning till »Finn Finland* 
finska konsthantverkare prov pä modern finsk design. Samtidigt förevisades ut
ställningen »10 frän Barcelona och Valencia». Under sommaren har pågått en ut
ställning om Albert Engström, med ett material som tidigare aldrig visats. 

Kalmar museum har under sommaren haft utställningarna VMT (Västsvenska 
mönstertecknare) visar Lapptäcken, fotoutställningen Minesotabilder samt Ett 
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möte med Israel, den senare visande fotografier och konsthantverk. Samtidigt har 
utställningen lill landet i väster pågått som tidigare. 

Sommarens dykningar runt platsen där regalskeppet Wasa förliste har inte givit 
sa mänga lvnd som de föregående och kommer också att bli de sista. Alla delar som 
behövs lör den slutliga restaureringen av skeppet finns. Förutom nägra skulpturer 
kan nämnas fynden av en pistol och ett nattkärl av tenn med mästarstämpel. 
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Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

Vid Kårarp, Övraby sn, Halland har undersökts en stor hög med ett central
röse innehållande fyra brandgravar frän yngre bronsålder, av vilka den ena inne
höll en kniv, en skära, en dubbelknapp samt en syl, allt av brons. I högens norra 
del framkom boplatsrester med bl. a. keramik och flinta. Vid Tom io : 6 i Fjärås 
sn har likaså undersökts en hög, vilken innehöll elt flertal brandgravar frän 
yngre bronsålder. Bland fynden kan nämnas en vacker dubbelknapp med spröt. 
Pä ett nyupptäckt gravlält vid Tom 70:5 i samma socken har två stensättningar 
undersökts. Gravfältet har givit fynd frän både yngre bronsålder och järnålder. 

Pä »Röråkcrn* vid Sandby, Egby sn, Öland, har rester efter en skelettgrav Iran 
yngre romersk järnålder framkommit, med bl. a. en sköldbuckla av brons och tvä 
spjutspetsar. 

Pä det gravfält som anlagts på stenåldersboplatsen Mölner i Våte sn på Gotland 
har som täckhäll (iver en grav från looo-talet påträffats en väl bevarad över 2 m 
stor bildsten av 700-talstyp. Motivet är av känt slag med ett skepp med rutat 
segel och däröver en ryttare som mötes av en kvinna med mjödhorn. Undersök
ningarna pä det stora gravfältet Barshaldershed i Grötlingbo sn har avslutats. En 
grav med vackert huggen kantkedja innehöll bl. a. en guldbrakteat av C-typ, det 
första föremål av detta slag som pä ön hittats vid en vetenskaplig undersökning. 
Dessutom kan nämnas en mansläng hällkista under hög, innehållande en brand
grav med bl. a. delar av eu »medaljongglas» oeh ett rikt ornerat lerkärl. 1 sam
arbete med Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har vidare ett stort fomminnesom-
råde frän yngre bronsålder, med bl. a. fyra stora, i rad liggande skeppssättningar, 
undersökts och restaurerats vid Rannarve i Klinte sn. 

Under sensommaren 1967 har undersökningarna inom ett par av de stora 
vikingatida gravfälten i Mälarområdet fortsatt. Vid Täby storcentrum har även 
påträffats rester av en bronsåldersbosättning, vars gravar har varit utformade som 
s. k. tarandgravar (för jordande), dvs. en form av bredvid varandra lagda sten 
ramar av en typ, som normalt förekommer i Estland odi södra Finland. 

Vid Äsåsen, Romfartuna sn, Västmanland, längs en terrass på Badelundaåsens 
västra sida, belägen ca 35-39 m ö. h., har under tiden maj-oktober undersökts 
en boplats från yngre stenåldern. Undersökningen berörde en ca 170 111 lång 
sträcka, sammanlagt ca 2 650 m2, varav ca 870 m- var lyiidgivande. Ställvis har 
tre ätskiljda lager med kulturrester påträffats. Dessa utgjordes av sotskikt, skör-
bränd sten, ben av fisk, lägel och däggdjur samt stenartefakter såsom slipstenar, 
kvartsavslag, diabasyxor, spetsar av skiffer och flinta. Huvuddelen av artelakt-
materialct bestod dock av gropkeramik, till stor del kamornerad, vartill kommer 
ett fåtal skärvor av båtyxkeramik. 

Undersökningarna av järnäldersgravfältet och stenåldersboplatsen på Vindjiir-
bergs udde. Ore sn. Dalarna, har i det närmaste slutförts. Pä gravfältet har ett 
40-tal stensättningar med fynd bl. a. från sen romersk järnälder och folkvandrings-
lid påtriiffats. Vid Sunnanäng i Leksands sn har undersökningarna av en järn-
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framställningsplats, som enligt C 14-datering varit i bruk under sen vikingatid, 
fortsatts. Fyra ugnar har påträffats och dessutom visar gropar med järnrik slagg 
och kol att vidare bearbetning av den nya produkten skett pä platsen. Undersök
ningarna fortsätter nästa är. 

1 Skogsstyrelsens regi har röjning och markvård ägt rum pä gravfälten pä Ön i 
Hedesunda sn och vid Näsbyggesjön i Ovansjö sn, Gästrikland. 

Vid Forsavan, Sorsele sn, Lappland har under augusti månad genom Skellefteå 
Museum företagits en provundersökning av en boplats med ett tjugotal härdar. 
Pä en yta av ca 3-4 m2 intill en avlång härd fanns en koncentration av ca 20000 
kvartsavslag, varav mer än 8000 inom en l / a m- närmast härden. 1 en cirkel 
runtomkring påträffades i marken grunda parvisa fördjupningar och därutanför 
cn låg grusvall. Om det är frägan om lämningar efter en bostad kan det röra sig 
om en torvkåta med en stödkonstruktion. Enstaka avslag påträffades i härden och i 
groparna, vilka således kan vara samtida eller möjligen äldre än dessa. Bland 
fynden förekommer även ämnen till bredbladiga kvartsspetsar och ett tiotal av
brutna kvartspilspetsar med tunn bas. 

Från hyggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

Riksantikvarieämbetet har avgivit remissyttrande till Kungl. Maj:t över för
slaget till restaurering av Uppsala domkyrka. De olika remissyttrandena kommer 
att publiceras som bilaga till KVHAA:s Årsbok. 

Sedan Skoklosters slott och samlingar den 1 september i år övergått i stålens 
ägo har avd.dir. P. O, Westlund säsom representant för Riksantikvarieämbetet 
(Raä) utsetts till ledamot av Skoklosterstyrelscn. 

Stockholms stadsmuseum har överlämnat förteckningar över byggnader av stort 
konst- eller kulturhistoriskt värde inom de delar av Stockholms siad. som berörs 
av »Cityplan 67». I samband därmed har stadsantikvarien väckt fråga om bygg-
nadsminnesförklaring beträffande 57 privata eller kommunala byggnader inom 
området 

Raä har genom AMS erhållit 857000 kr för att som beredskapsarbete fullfölja 
restaureringen av Vadstena nunnekloster med Folkungapalatset. 

I samråd med Raä har byggnadsstyrelsen påbörjat en restaurering av västra 
gaveln pä Vadstena slott. På grund av gavelskulpturernas starkt förvittrade till
stånd kommer de att nedtagas och ersättas med kopior. 

I samband med att Ö. Tommarps kommun bygger ut vatten- och avloppsnät har 
omfattande undersökningar av kulturlager från den medeltida staden Tommarp 
företagits i samarbete mellan landsantikvarien i Kristianstad och Lunds Uni
versitets Historiska Museum. Undersökningen bekostas av AMS-medel. 

1 Visby har förstärkningsarbeten utförts på Helgeandsruinen. Sedan taket pä 
Kruttornet omlagts har under sommaren samtliga lasader omfogats. I närheten av 
Specksrum har en gårdsmur av betydelse liir uppfattningen om Visbys medeltida 
topografi påträffats. Norr om S:t Nikolai ruin har en medeltida, i berget djupt 
nedborrad brunn undersökts. Bland fynden märks ett stycke av en gotisk dop
funt. 
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Bergshammars kyrka i Södermanland har restaurerats. Därvid påträffades gan
ska illa åtgångna målningar, troligen målade av Peder, verksam under 1600-talets 
törsta fjärdedel och känd frän Bälinge, Tystberga och Iuna (Bergshammars mo
derkyrka). 

Under sommaren har fortsatt utgrävning och konservering av kyrkoruinen 
»Flosta mur» vid Skokloster skett med hjälp av arbetskraft från skogsvårdssiyrel-
sen i Uppsala län, I samband med utgrävningarna har etl rikt dekorerat fragment 
av kyrkans dopfunt med spår av ursprunglig bemålning påträffats. 

I samarbete med Visby stad har en inventering av bebyggelsen inom stads
murarna påbörjats i Visby. 

Pä begäran av resp. städer har Raä låtit utföra inventeringar av mindre omfatt
ning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Växjö. Kungäb) och Oskarshamn. 

Underhällsarbeten har ullörts på byggnader och damm pä Vibyhyttan i Tors
äker sn. Gästrikland, och ansökan har gjorts för arbeten av liknande an vid ka
pellet och labyrinten på Prästgrundet i Söderhamns skärgård. 

Sedan byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå p. g. a. riksdagsbeslut fr. o. m. 
1 juli i år överförts till Raä har byrån under oktober månad inflyttat i nya lokaler 
inom ämbetsbyggiiadeii. 

Från museerna 

Söndagen den 22 oktober öppnades cn stor kyrklig utställning i Statens Histo
riska Museum, anordnad i samarbete med Svenska Prästförbundet och avsedd att 
högtidlighälla 450-årsminnet av Martin Luthers teser. Utställningen inleds med 
ett historiskt avsnitt behandlande 1500-talets svenska reformation. En stor del av 
utställningen visar svenska kyrkans arbete av i dag. Den moderna kyrkoarkitek-
luren visas i modeller, skisser och fotografier i museets romanska hall, och sam
lingarna av kyrklig konst har kompletterats med ett urval av det yppersta ifråga 
om modern kyrklig textil, silversmide, skulptur och måleri. Under hela utställ
ningstiden äger en rad arrangemang rum pä Historiska museet med föredrag, 
gudstjänster, kyrkospel, konserter, filmvisningar etc. Utställningen beräknas pågå 
till den 15 januari. 

Den 7 oktober öppnades på Dalarnas museum utställningen »Det underbara 
skåpet» eller berättelsen om de märkliga ting man kan finna i ett museum. Ut
ställningen, som iir ett försök att få ting från olika museiområden att tala odi för
medla information och upplevelser, har gjorts av Riksutställningar. 

En utställning »Medeltidsfynd från Söderköping» har visats i Siklerköping och 
därefter i Norrköpings museum och i Östergötlands och Linköpings stads mu
seum. 


