
Aktuellt
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1968_aktuellt
Fornvännen 1968, s. 76-78, 147-152, 225-228, 319-325
Ingår i: samla.raa.se



Aktuellt 

Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

Även under 1967 har Stockholms stadsmuseums fältarbeten varit av stor omfatt
ning. Pä Järvafältet avslutades undersökningarna vid Rinkeby, där några högar 
gav rika fynd, bl. a. en snabelbägare och rikt ornerade bronsbeslag, och viel 
Stora Tensta påbörjades undersökningen av ett större vikingatida gravfält med 
brand- och skelettgravar. I Spånga utgrävdes två mindre brandgravfält vid Nälsta. 
Det ena av dessa kan dateras till folkvandringstid-vendeltid. I Skärholmen-Vår
berg undersöktes ett gravfält med ca 75 gravar, däribland cn domarring. Av fyn
den, frän romersk järnålder och folkvandringstid, kan nämnas en märklig brons
sölja med ansiktsmasker och galt- och fägelhuvuden. Underliggande boplatsläm
ningar har C 14-daterats till 200-talet e. Kr. Pä ett annat gravfält i området ut
grävdes 35 brandgravar med fynd frän yngre järnålder. Till samma tiel kan de 
Utgrävda brand- och skelettgravarna på ett gravfält väster om Alby i Botkyrka 
dateras. 

Vid Slorfarsgården, Väslbyggeby, Valbo sn, Gästrikland, påträffades i november 
43 st. ämnesjärn i samband med omläggning av golv i ett bostadshus. 
Göteborgs Arkeologiska Museum har i vinter fatt ett nytt tillskott till sin båt
samling. Vid arbete med grävmaskin påträffades i november en stockbåt i Västra 
Frölunda, endast delvis skadad och delad i tvä delar. Bäten kunde alltså studeras 
in situ. Den läg 3,5 m djupt i svämgyttja, som var svär att datera pä geologisk 
väg. C 14-analys har givit en datering till 65 f. Kr. + 100. Stockbäten har tills vidare 
omhändertagits på Vasavarvet. På nuvarande stadium kan endast sägas att båten 
är nägot över 6 m lång, har väl utformad reling och stäv med tydliga huggmärken 
samt att den tycks ha varit tätad med harts. 

Vid Svensby, Säve sn, har museet undersökt en senneolitisk hållkista med rikt 
fyndinventarium och med sekundärfynd från folkvandringstid. I Skogome i samma 
socken pägär en boplatsundersökning med rika flint- och keramikfynd från mel
lanneolitisk tid samt med keramik från järnålder och med huslämningar, stolphål 
och härdar. Vid Askesby i Säve sn har undersökts ett tiotal stensättningar och en 
hög, vilka gett fynd från yngre järnälder. Ett röse och en stensättning med var 
sin stenkista har utgrävts inom Göteborgs hamnområde. I anslutning till den 
senare fanns en brandgrav, troligen från bronsålder. I Gunneslorp, Tuve sn har 
en domarring av klumpstenar undersökts, med fynd bl. a. av en svanhalsnäl. 
I Äspered, Angered sn har museet undersökt ett röse med en brandgrav frän 
yngre bronsålder, en stensättning med en brandgrav troligen från samma tid samt 
ett system av terrassäkrar, vilka anlagts senare än gravarna. En fornborg med svaga 
spär av vallar har vidare undersökts i Gårdsten, i samma socken. 

Göteborgs Arkeologiska Museum har under året disponerat ett anslag på 5000 
kronor för röjning av fornminnesplatser i staden. Vägledningar utarbetas och 
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skyltar har uppsatts fiir 19 olika lokaler bland vilka ingår en gånggrift, tre häll
kistor, tio rosen eller röscomräden, fyra hällristningar och en hög. Under hösten 
har museets fornminneskontor flyttat in i egna provisoriska lokaler. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

I samband med överförandet av byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå till riks
antikvarieämbetet beslutades en delning av byråns arkiv pä sä sätt att det forna 
Överintendentsämbetets arkiv, dvs. handlingarna fram till 1918, kommer att till
föras riksarkivet. Pä grund av riksarkivets nybyggnad förvaras under en över-
gängstid akterna i byggnadsstyrelsens centralarkiv. Forskare kan emellertid även 
i fortsättningen ta del av äldre ritningar i byråns arkiv, dä originalhandlingarna 
arkiv-fotograferats före överflyttandet. 

Riksantikvarien har, med stöd av de nya bestämmelserna rörande skeppsvrak 
och sjöfynd i fornminneslagen, pä begäran av Statens sjöhistoriska museum den 
II december 1967 utfärdat förbud mot dykning och ankring vid vraken »Riks
äpplet», »Gröne Jägaren», »Jutholmsvraket», »Saltskutan» och »Trubbnos», för
lista vid Dalarö respektive Herrhamra i Södermanland. 

Sveriges Kyrkor har under den gångna sommaren påbörjat arbeten i Sigtuna. 
Kyrkoruinerna Su Per och S:t Olov har fotograferats och uppmätts enligt foto
grammetriska metoder. Provgrävning har företagits i S:t Per, varvid en stenlägg
ning väster om kyrkan samt grunden till ett vapenhus påträffades. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har för vintern 1968 anvisat betydande belopp till be
redskapsarbeten av kulturminnesvärdande karaktär pä Gotland. Störst omfattning 
har restureringsarbetena i Gärda, Lye och Fardhems kyrkor, vilka kostnadsberäk
nats till omkr. 1 milj. kronor. Arbetet drivs av en särskild byggnadsavdelning, 
vars huvudman är en kommitté med representanter för AMS, Riksantikvarie
ämbetet, Länsarbetsnämnden och Sv. Byggnadsarbetareförbundets avdelning på 
Gotland. Landsantikvarien är kommitténs ordförande och verkställande ledamot. 
Kommittén skall vara huvudman för all kulturhistorisk restaureringsverksamhet i 
länet, vilken utförs med medel frän AMS. Undantag härifrån är Gotlands Fornsals 
ombyggnad, vars sista etapp nu pågår. Detta arbete sorterar under en särskild, av 
Föreningen Gotlands Fornvänner utsedd byggnadskommitté med f. överantikva
rien Bertil Berthelson som ordförande. 

Bland övriga restaureringsarbetcn, som bekostas av AMS, mä nämnas ett maga 
sin frän 1700-talet vid Kallhamra gård och ett mindre timmerhus från 1600- eller 
1700-talet nära Biskopsgården i Visby. Dessutom har — i syfte att fä fram kalk, 
som bättre ägnar sig för restaureringsarbeten än den i handeln förekommande — 
cn äldre kalkugn vid Rings i Hejnum upprustats och satts i drift. 

Omfattande arbeten har med bielrag av AMS utförts vid Karlsgården, Järvsö sn, 
Hälsingland. Reparation av grund och källare, utbyte av rökskadat timmer, ge
nomgång av fönster och tak har skett under hösten. Inre restaurering fortsätter 
vären 1968. Hotet om rivning av Kungsgårdens herrgård, Ovansjö sn, Gästrikland, 
synes nu avvärjt i och med att Hushållningssällskapet övertagit gården och medel 
bl. a. i form av bidrag från AMS ställts till förfogande för en restaurering. 
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Från Göteborgs Historiska Museum inlevererades till stadens byggnadsnämnd 
den utredning rörande kulturhistoriskt värdefulla byggnader, som verkställts av 
fil. elr Harald Widéen. I anslutning härtill ordnades i museet en utställning med 
fotografier, kartor och modeller under beteckningen »Rivas eller bevaras». I no
vember överflyttades utställningen i beskuret skick till Kronhusets Rikssal. I sam
band med omdaningsarbeten inom varuhuset Ferd. Lundqvists fastighet vid 
Ö. Hamngatan gjordes fynd av bl. a. en timrad brunn innehållande fragment av 
lergrytor och andra äldre föremål, vilka sedan blivit permanent utställda i en till 
lunchrestaurant inredd äldre, välvd stenkällare. 

Halmstads slott har under hösten genomgått en omfattande restaurering. Fasa
derna har befriats frän puts genom sandblästring och dåligt tegel har utbytts. Ny 
puts har pålagts och fasaderna har delvis ommålats, ett arbete som helt skall slut
föras i vår. Tidigare okända byggnadsdetaljer har därvid blottats. Vid schakt
ningsarbeten invid den östra längan har bl. a. en avloppsränna framkommit. 

Stora Hammars gamla kyrka i Skytts härad hör till Skånes bäst bevarade medel
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 konscrveringsarbeten. 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 lagals 
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 cn nödvän
dig omputsning och avfärgning av samtliga yttermurar genomförts, inklusive re
paration av strävpelare och murkrön. Kostnaderna för de omfattande arbetena 
har bestritts av församlingen och med anslag frän Kungafonden, Riksanktivarie-
ämbetet och Lovénska släktföreningen. 

Ruinen av Balkåkra medeltidskyrka i Ljunits härad har under sommaren 
konserverats. Samtliga murverk har lagats och omfogats. På det senmedeltida 
tornet har tegeltaket omlagts. 
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Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

I Klippan, Skäne, har riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet genom antikva
rie Rolf Petré undersökt en av grustäkt skadad gravhög från bronsåldern. Finder 
gravhögen gjordes ett intressant boplatsfynd, en trattbiigare. 

Den skadade gånggriften på fastigheten Hög nr 7, i Högs socken har nyligen 
iständsatts genom samarbete mellan Lunds universitets historiska museum och 
landsantikvarien i Lund. Själva restaureringsarbetct föregicks av en givande arkeo
logisk undersökning under ledning av assistenterna Rolf Petré och Bengt Salo
monsson. Undersökningen kompletterade en är 1919 gjord utgrävning, ledd av 
fil. dr Folke Hansen. Äterstiillningsarbetena pä den omgivande högen har utförts 
som beredskapsarbete. 

Under den tredje grävningssäsongen pä det stora vikingatida boplatsområdet i 
Löddeköpinge har ytterligare ett antal grophus, härdar och avfallsgropar under
sökts. Bland de fynd som päträlfats i hyddbottnarna kan nämnas en svärdsknapp 
av järn med inslagna silvertrådar och ett fragment av en oval spännbuckla med 
djurornamentik i 800-talsstil. Särskilt intressant iir en 10 cm läng och 4 cm bred 
brynsten av skilfer med en detaljerad ristning av ett skepp. Platsledare lör årets 
grävningar har varit fil. stud. Tom Olsson, Lunds universitets historiska mu
seum. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

Den omfattande, helt i privat regi utförda restaureringen av Jörgen Kocks hus i 
Malmö har nyligen fullbordats. Det stora byggnadskomplexets restaurering har 
inneburit en stor vinst fiir stadsbilden i den centrala delen av Gamla Staden i 
Malmö och har givit betydelsefulla byggnadshistoriska resultat. Bl. a. har de rika 
kritslensdekorationema på trappgavlarna mot Västergatan — genom inskrift da
terade till 1525 — frilagts. I det inre har omfattande och konsthistoriskt viktiga 
rester av kalkmålningar i tidig renässansstil framtagits och konserverats. För res
taurerings- och rekonstruktionsarbetena har de byggnadshistoriska undersökningar, 
som utförts genom Malmö museums försorg, varit grundläggande. 

Det närbelägna Rosenvingehuset frän 1530-talet har även genomgått en restau
rering. Bl. a. har gärdsfasaden iordningsställts varvid hänsyn tagits till resultaten 
av en noggrann byggnadshistorisk undersökning. I det inre har kalkmälningar 
Inlagts och konserverats. Liksom i Jörgen Kocks hus har restaureringen helt be
kostats av fastighetsägaren. 

En tredje tidig 1500-talsbyggnad i det centrala Malmö, det av staden ägda 



14H Aktuellt 

Kompanihuset, stär även under restaurering. Hittills har iståndsiittiiings- och re
konstruktionsarbeten utförts pä de skadade trappgavlarna. De byggnadsarkeolo
giska undersökningarna har bl. a. visat att huset haft ett trapptorn pä ena läng 
sidan. 

En ny etapp i den är 1963 påbörjade restaureringen av den gamla miljön vid 
Lilla Torg torde snart kunna förverkligas genom Malmö stads förvärv av den 
s.k. Hedmunsha gården med dess intressanta bebyggelse från 16-17- o c n '8oo-
talen. 

Restaureringen av Rönneholms huvudbyggnad frän I7g6-ej8 har även slutförts. 
Rönneholm disponeras nu som ett kommunalt förenings- och studiehus. 

Vid schaktningar för ledningar i de centrala delarna av Landskrona berördes 
ett parti av en kyrkogärd, som torde ha tillhört det senmedeltida Sankt Jörgens 
hospital, vars exakta läge ej är känt. Sammanlagt ,14 skelett frilades och upptogs 
för undersökning. Professor, Dr med. Vilh. Maller-Christenson, Köpenhamn, har 
utfört undersökningen av skelettmaterialet. Grävningen utfördes av antikvarie-
Carl-Axel Mildner hos landsantikvarien i Lund i samarbete med Landskrona 
museum. 

1 Kristianstad pägär restaurering av en vaktstuga, »Fyrkappan», frän 1801 inom 
norra kasernomrädet. Arbetet är ett första led i en planerad upprustning av om
rådet, som även omfattar kasernbyggnaden (1760-talet) och norra stadsporten 
(1750-talet, Carl Hårleman). Byggnaderna och stadsporten är byggnadsminne och 
äges och förvaltas numera av Kristianstad stad. 

I Simrishamn har beslut fattats om att utarbeta en generalplan för stadens cen
trala delar. Till generalplanen skall fogas en bevaringsplan för den värdefulla 
äldre miljön. FJppriittandet av bevariiigsplanen kommer att ske i samråd med 
riksantikvarieämbetet. 

I Simrishamn pägär som beredskapsarbete sedan strax före årsskiftet en om
fattande restaurering av den staden tillhöriga s. k. Bergengrenska gärden från 
1820. Gärden är byggnadsminne, I ett magasin inredes servering och hantverks-
museum. Restaureringsförslaget har på riksantikvarieämbetets uppdrag uppgjorts 
av arkitekt Rune Welin. 

Konserveringsarbetena pä Husaby biskopsborg, Västergötland, har pågått oav
brutet under hela vintern. Fiir att detta skulle kunna ske, har ett jättetält av 
presenningar och plast byggts upp över de delar av borgen, som varit aktuella 
liir konservering. Varmluft har sedan sprutats in i tältet sä att temperaturen aldrig 
understigit ca 5 0 . 

Stora Eks herregårds södra flygel har restaurerats. Ännu återstår dock vissa ar
beten, bl. a. takläggningen med skiffer. Herrgärdsanläggningen ritades på mitten 
av 1700-talet av C. Fr. Adelcrantz. 

Riksdagshusfrågan 

Riksantikvarieämbetet har den 27.3.1968 till styrelsen för riksdagens förvaltnings
kontor avgivit följande skrivelse angående byggnadsstyrelsens betänkande »Riks
dagens hus, från två- till enkammarsystem, teknisk-ekonomisk utredning». 
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Riksantikvarieämbetet har av byggnadsstyrelsen under hand anmodats avge-
yttrande till Eder över rubricerade betänkande senast denna dag för att äm
betets synpunkter skall kunna beaktas vid Eder skrivelse till riksdagen. 

Dä ämbetet först nyligen fått del av betänkandet i form av korrektur och sä 
sent som igår presenterats fiir det fullständiga utredningsmaterialet, har tiden ej 
tillåtit ämbetet att göra en värdering av det nuvarande riksdagshuset i dess helhets-
mil jö. 

Med denna reservation finner sig ämbetet kunna ansluta sig till utredningens 
allmänna värderingar både vad gäller det nuvarande riksdagshusets kulturhisto
riska värde och dettas beroende av att den ursprungliga arkitekturen i väsentliga 
avseenden bevaras (bl. a. sid. 39) och vad gäller de Stadsbildsmässiga förutsättning
arna, önskemålen och bedömningarna (bl. a. sid. 28, 31-32, 38-3g, 45-46, 54, 57 ff.). 

Under hänvisning till dessa värderingar anser sig ämbetet böra avvisa alterna
tiv 2. som utgår frän att nuvarande riksdagshus och riksbank ersattes med ny
byggnad för riksdagshus, utan att något av underalternativen a, b eller c mot
svarar alla de uppställda önskemålen beträffande stadsbilden (sid. 45-46). 

Fiir alternativ 1 — ombyggnad av nuvarande riksdagshus — utvidgat med att 
även riksbankshuset bevaras och under förutsättning av relativt skonsamma in
grepp i båda byggnaderna, dvs. närmast alternativ 1 b, talar enligt ämbetets me
ning — förutom byggnadernas kulturhistoriska egenvärden — den länga tradition, 
som riksdagen haft pä platsen, vilket argument även anförts av Eder i skrivelse 
den 6 december ig66 till riksdagens bankoutskott. Jämfört med alternativ 3 — 
nybyggnad på Nedre Norrmalm — kan ocksä de kulturhistoriska egenviirdena hos 
stor del av bebyggelsen öster om Malmtorgsgatan bevaras (sid. 26). 

Alternativ j — nybyggnad pä Nedre Norrmalm — synes innebära en troligen 
enastående möjlighet att dels utforma Gustav Adolfs torgs fond representativt, 
dels gestalta Helgeandsholmen med utgångspunkt från den naturliga topografien 
och med eu bebyggelse mindre utrymmeskrävande iin den nya riksdagens. 

Frågorna om Helgeandsholmens och Gustav Adolfs torgs fonds utformning bör 
emellertid ej betraktas säsom separata och kräver därför ytterligare belysning, 
lämpligen genom en arkitekttävling, som i första hand hiir omfatta nybyggnad 
av riksdagshus pä Nedre Norrmalm och en bebyggelse pä Helgeandsholmen enligt 
nyssnämnda principer, exempelvis fiir riksbanken, vars lokalbehov endast är unge
fär hälften av riksdagens (sid. 48). Vid sidan härav bör möjligheterna au bevara 
de nuvarande riksbyggnaderna ytterligare studeras. F"örst därefter hiir enligt äm
betets uppfattning beslut fattas om riksdagens förläggning. 

Ämbetet vill framställa önskemål 0111 att bli representerat i en tävlingsjury och 
förklarar sig berett medverka med rådgivning vid ett fortsatt studium avseende ett 
alternativ med de nuvarande riksbyggnadernas bevarande. 

Ämbete) (inskar slutligen framföra såsom sin åsikt att kostnadsskillnaderna mel
lan de olika alternativen ej beir fä tillmätas avgörande betydelse i denna riksfräga. 

Vid avgivandet av detta yttrande har undertecknad riksantikvarie varit beslu
tande, chefen för ämbetets byggiiadsminncsavdelniiig avdelningsdirektören Per-
Olof Westlund deltagande och undertecknad byråchef föredragande. 

Sven B. F. Jansson 
Sven Söderlmlm 
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Från museerna 

Tvä av Malmö historiskt värdefulla byggnader i stadens ägo har nyligen restaure
rats och inretts för museala ändamål, nämligen Kommendantshuset vid Malmöhus. 
som återfätt sitt 1700-talsutsecnde och iordningsställts lör Malmö museums militär
historiska samlingar samt det omkring 1820 uppförda Ridhuset vid Drottningtorget 
som blivit lokal fiir ett vagnmuseum. 

Under vintern har Västra Flygeln till Kräks herrgårdsmuseum i Skara, iord
ningställts såsom festvåning till museets restaurang. Flygeln är inredd i Carl-
Johanstil. östra Flygeln, som inretts huvudsakligen med Gustavianska inventarier, 
stär redan fiirdig. Invigningen av flyglarna äger rum den 7 juni 1968. 

»L'Europé gothique» 

Den tolfte av Europarådets konstutställningar bär detta namn och öppnades den 
2 april i Paris i den västligaste delen av Louvrens södra länga, som avslutas med 
Pavillon de F"lore ät Tuilcriträdgårdcn till. Denna del av Louvren, som sedan 
hundra är varit i det franska finansministeriets besittning, överlämnades i sam
band med utställningen till museet, och de helt nyinredda salarna med monu
mentalt format, i bottenvåningen vackert välvda, och helt inklädda med gulgrå. 
svagt refflad kalksten bildar en idealisk ram kring de mästerverk av skulptur, 
måleri och guldsmedskonst, som utvalts att representera det (fransk-)gotiska skedet 
i Europas konstutveckling. Utställningen avser att slå en brygga mellan den ro
manska utställningen i Barcelona igöi och »Die Kunst um 1400» i Wien igÖ2 
och skulle därmed täcka avsnittet omkr. 1200 till omkr. 1380. Att en sådan ut
ställning biir äga rum i lle-de-France, de franska katedralernas hjärtland, iir ganska 
uppenbart och likaså att ingen utställning, hur förmätet den än må vara planerad, 
kan ta upp tävlan med en katedral i uttryckets rikedom, när det gäller att för
medla en uppfattning om gotikens väsen. 

»L'Europe gothique» är en makalös samling mästerverk och den är — ur 
estetisk synpunkt — ett mästerverk av raffinerad utställningskonst. Glasmålningar, 
fresker och skulptur i monumentalformat suggerera katedralstämning, och mon
trernas rikedom av manuskript, guldsmedskonst och textilier visa all den lyx och 
förfining gotiken var mäktig. 

Utställningens upptakt kan sägas vara trefaldig, dels rhenländsk-mosansk konst 
frän omkring 1200 som Mariaskrinet från Tournai av Nicolas av Verdun och 
den berömda Sedes Sapientiae från St. Jean de Liege, dels fransk skulptur som 
den rekonstruerade korsgängen från Notre-Dame-en Vaux i Chalons-sur-Marne och 
Marie kröning frän Saint-Yved de Braisne, dels italiensk skulptur som arbeten av 
Benedetto Antelami och det magnifika kejsarhuvudet från Barletta. Det italienska 
bidraget, fresker och stenskulptur säsom verk av Nicola, Giovanni och Andrea 
Pisani, Lorenzo Maitani 111. 11., iir omfattande och ger utställningen en särskild 
tyngd. Höggotikcns katedralkonst i Frankrike representeras framför allt av glas 
målningar — till stor del nedmonterade ur kyrkor enkom för utställningen — 
skulptur i monumentalformat från Reims och Strasbourg, en partiell rekonstruk-
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tion av Chartres-katedralens märkliga jubé etc. Frän England kommer den mag
nifika torson av Ecclesia/Synagoga i Winchester, frän Norge några av 1 rond-
heimskatedralens berömda huvuden. Gravskulpturen representeras av franska och 
belgiska arbeten, däribland ett par av de förnämsta värdarna i svart Tournai-
marmor, samt av den engelske riddaren i träskulptur frän Danbury. Inom trä
skulpturen tillhör Spanien, Tyskland och Österrike de rikast representerade län
derna, men här gör sig framför allt Skandinavien gällande genom många hög-
värdiga ting. Redan i entrén möts man av N. Vänga-aposteln och Paulus från 
Gausdal, madonnan från Skellefteå tillhör pärlorna i utställningens upptakt, ut
sökt placerad, och Valö-Olof sekunderar kolonnskulpturen från Notre-Dame-en-
Vaux. I det stora galleriet med fönsterrosen frän Lausanne i ena änden står öja-
madonnan fritt mot rymden pä sin höga sockel och i fjärran förtonar i jätte
förstoring en interiör av koret i katedralen i Amiens. I samma galleri återfinns 
[ohannesbilden Iran Heggen i Norge, madonnan och krucifixet från Enebak och 
ett par av de märkligaste bland Norges målade antemensalen. Det skandinaviska 
inslaget är lika framträdande i bottenvåningens välvda galleri, där Olofsbilden 
från Bjiirksta hävdar sig med den äran i det internationella sällskapet av stilis
tiskt besläktade ting, och kalvariegruppen frän Tveta i Värmland fått en vackert 
samlad placering i en särskild nisch. 

Guldsmedskonsten är utomordentligt rikt företrädd, frän Limoges-produktionen 
omkr. är 1200, det danska antemensalet från 01st och krucifixet frän 0rting och 
praktarbeten av Hugo cFOignies till de utsökta fragmenten av det höggotiska 
St. Gertrud-skrinet i Nivelles, de berömda skrinen i ministern pä Reichenau och 
överhuvudtaget en överdådig representation av höggotikens guldsmedsproduktion 
i Nordlrankrike och Rhenlandet. Det emaljerade franska silvret från National
museet i Köpenhamn är utställt tillsammans med oljeampullan Iran Uppsala 
domkyrka och en hel svit av epokens mest betydande prov pä fransk emaljkonst. 
De stora svenska dyrbarheterna — Dunespännet, Motala-spännet, Kristusbilden 
frän Västerås — stråla som solitärer och äro ypperligt avbildade i utställningens 
stora katalog, där ocksä nattvardstyget från Rimbo hedrats med tvä planschsidor. 

Målade antemensalen från England och Spanien, engelska, franska, tyska, böh
miska och österrikiska textilier och de mest berömda bland gotikens prakt
manuskript komplettera glasmålningarnas vittnesbörd om epokens bild- och färg
konst. 

Vid sidan av till Europarådet anslutna länder deltar även Finland i utställ
ningen, främst med höggotisk träskulptur, och Tjeckoslovakien, vars 1300-tals-
måleri representeras av manuskript och talrika pannåmälningar, altartavlor frän 
Karl IV:s tid och en Matlheusbild frän Korskapellet pä Karlstein, ett egenhändigt 
verk av mäster Tbeoderik. Det tjeckiska måleriet är samlat i utställningens sista 
sal, och denna domineras i övrigt av österrikiska glasmålningar och det storslagna 
»crucifixus dolorosus» frän Coesfeld i Westfalen frän c. 1340. Det finns mänga 
konstverk på utställningen av den art, att de ensamt skulle motivera en Paris
resa (utställningen pågår till 1 juli), och Coesfeldkrucifixet är ett av dem. 

Aron Andersson 



1K2 Aktuellt 

Markvårdsarbeten 

1 mars ig68 har omfattande röjningsarbeten för första gängen påbörjats som AMS-
arbete i halmstadregionen. Dessa omfattar bronsåldersrösen vid Tylösand, brons
åldershögar pä flera ställen i Snöstorps sorken, järnäldersgravfält i Oskarström och 
vid övregård i Torups socken. Även på den medeltida Tidemansholme i Torup 
har röjningsarbeten och markvårdsarbeten ägt rum. 

Restaurering pågår av Lugnas Minnesfjäll. Detta är ett gammalt kvarnstensbrott, 
som varit svårt förfallet. Restaureringen innebär bl. a. uppsnyggiiiiig och iord
ningställande av den underjordiska brytningsplatsen, som ocksä förses med 
elektrisk upplysning. 

Symposier 

Sista veckan av augusti 1968 anordnas på Hässelby slott i Stockholm ett arkeolo
giskt symposium, som avser att behandla frågor anknytande till undersökningarna 
pä Helgi) i Mälaren. 1 främsta rummet stär frågan 0111 Helgo som handelsplats 
och samhällsbildning, och ett 20-tal föreläsningar av in- och utländska deltagare 
skall belysa den aktuella situationen såväl här hemma som ute i Europa. — Av
sikten iir att detta symposium skall följas upp av ytterligare ett där metallteknik 
oeh konsthantverk m. m. skall behandlas. 

Translaliims by Richard Cox. 



Aktuellt 

Från fornmimesavdelningens verksamhetsområde 

I trakten av Kristianstad har Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet ullon 
undersökningar pä tre platser. Sälunda har delar av en boplats från bronsåldern 
undersökts i Bromölla, där Lunds Universitet tidigare utfört omfattande gräv
ningar. Vidare har i samband med grustäkter gravhögar undersökts i Näsums och 
Österslövs socknar. 

Fil. kand. Rolf Petré har slutfört undersökningen av den s. k. Klåhög i Ätte-
kullaomrädet. I högens centralgrav påträffades en bronsdolk frän bronsålderns 
period III med välbevarad slida. 

Vid Hallands museums undersökning av den sista återstående bronsåldershögen 
vid AB Halmstads murbruksfabriks grustag i Vapnö socken i Halland päträtfacles 
en bronsdolk med grepptunga, som läg i en välbevarad läderslida, i änden försedd 
med en ornerad doppsko av ben. Dolken, som kan dateras till period 111 läg i en 
brandgrav, täckt av näver. Benen har uppenbarligen lagts i en törmultnacl ekkista 
under en stenpackning. Vid Tom 10:5, Fjärås socken i Halland har i samband med 
avbaning en nyupptäckt stensättning undersökts. Den ingick i ett 1966-1967 under
sökt gravfält pä fem stensättningar med fynd frän yngre bronsäldern — äldre 
järnåldern. Vid utgrävningen framkom ett rikligt keramikmaterial frän yngre 
bronsåldern, vilket läg ovan en meterläng häll i högens mitt jämte brända ben 
samt bronser, däribland en tatuernål. I högens NV del framkom även en kull-
fallen avlång sten, som en gäng torde ha utgjort en bautasten. 

På mellersta Öland har undersökningar utförts pä fem lokaler under 1968. En 
provundersökning har igångsatts vid Björnhovda, Torslunda socken, på den för
modade fyndplatsen för de sä kallade Torslundaplätarna. Undersökningen visar 
att ett större boplatsomräde frän järnåldern ligger pä de åkrar där plåtarna på
träffades 1874. Undersökningen kommer att fortsätta under 1969. 

I samband med vägrätning pågår för närvarande undersökningar på ett grav
fält vid Folkeslunda, Långlöts socken. Fältets mest kända fornlämning är den så 
kallade »Ölands kroppkaka» eller »Vältcrstenen» omnämnd hos Rhezelius. Hit
tills har ett 10-tal anläggningar frilagts av vilka nägra givit fynd från folkvandrings
tid och yngre romersk järnälder. Arbetet kommer att fortsätta 1969. 

Delar av ett äldre järnäldersgravfält har undersökts vid Sörby skola i Gärdslösa 
socken. Arbetet utföres i anslutning till den bebyggelsehistoriska undersökningen 
kring Skedemosse. Gravfältet var tidigare icke registrerat. 

Den största undersökningen har utförts vid Bo gård i Bredsätra socken. Här 
ligger på Litorinavallen ett kilometerlängt gravfält som sträcker sig frän Övra 
Sandby kvarnbacke i sekler till Gätebo allmogcgård i norr. Fältet är kraftigt över-
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sandat och antalet anläggningar har icke kunnat uppskattas. Ett 30-tal har under
sökts. Gravformerna växlar mellan rektangulära stensättningar, stundom med resta 
hörnstenar och stora flacka stensättningar med utvalda kantkedjor. De runda sten
sättningarna kan ofta ha en diameter av inemot 20 m. Alla gravar utom en 
var brandgravar. F'ynden som delvis är mycket närstående gotländska föremåls-
typer kan hänföras till yngre förromersk järnälder eller tidig romersk tid. De 
rikaste fynden härrör frän en barngrav, som innehöll tre mycket ovanliga guld
pärlor, 2 fibulor med genombrutna nålhållare, bältegarnityr, armring och finger
ring av brons. 

I samband med grustäkt har gravfält 103 vid Hässleby i Köping socken under
sökts. Fynd frän yngre järnålder har påträffats i ett röse. Särskilt intressant är 
förekomsten av en skeppssättning, ursprungligen ca 18 m läng, gjord av nedställda 
kalkstenshällar och med en kraftig mattsten i form av ett stort granitblock. Skep
pet var indelat i roclelarbänkar. 

Fil. kand. Ingegerd Särlvik har vid undersökningarna för ett större sjukhus i 
Skövde påträffat ca 300 slagg- och härdgropar. Någon motsvarande järnfram-
ställningsplats är icke tidigare känd i Sverige, medan de är rikligt förekommande 
pä kontinenten och fylland. Dateringen är ännu inte fastställd. Vid Ingelstorp i 
Skärv socken har ett bronsäldersgravfält med ett tjugotal fornlämningar under
sökts. 

Fil. kand. Hille Jaanusson har vid Bjurhovda i Västerås undersökt dels en häll
kista frän stenålderns slutskede, den tredje i mälaromrädet, dels ett brandgrav-
fält frän sen vikingatid, med fynd av vapen, smycken och mynt, huvudsakligen 
frän 1000-talet. Vid Ekhammar i Kungsängen nordväst om Stockholm har fil. kand. 
P.-O. Ringquist undersökt ett antal gravar frän vikingatid. I en av dessa päträffa-
cles bland annat tvä centimeterstora bronsbeslag med dekor dels av en hjälmklädd 
krigare med svärd och spjutspetsar (?), dels en vargmaskförsedd man, som biter 
över en orm. Motiven stär nära dem pä de kända Torslundaplätarna frän Öland 
och Sutton-Hoo-hjälmen. Ekhammargraven tillhör tiden omkring är 800 e. Kr. 

Pä den tidigare kända bronsälclerslokalen Broby i Börje socken utanför Upp
sala, undersökte under maj månad Institutionen för nordiska fornsaker i Uppsala 
en stenramad terass, en stensättning och ett stort skärvstenröse, det senare med 
fynd av bl. a. en rakkniv frän yngre bronsälder och med en sekundärgrav frän 
lörromersk järnålder med en bältehake av järn. 

Assisten Jan Norrman har vid inventering av Bastusels fors' kraftverks dämnings-
område i Skellefteälven påträffat ett 70-tal boplatser tillhörande den norrländska 
stenälderskulturen. Denna grupp utgör det tredje »tätomrädet» i Skelleftcälvens 
vattensystem. De båda tidigare kända ligger omkring Arjeplog i Hornavan-Ucld-
jaure och i Maläns sjösystem. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

Riksantikvarieämbetet har samlat remissyttrandena över arkitekt Pornes förslag till 
yttre och inre restaurering av Uppsala domkyrka tillsammans med restaurerings-
förslaget i en illustrerad volym kallad "Uppsala domkyrkas restaureringsfråga». 
F'örutom remissinstansernas yttranden innehåller den konsthistoriska och anti-
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kvariska utredningar av Iwar Anderson, Per Gustaf Hamberg och Nils Sund
quist. Boken, som nu utkommit, utgör bilaga till vitterhetsakademiens årsbok 
1968 men kan erhållas separat. 

Första etappen av den byggnadshistoriska inventeringen av Vadstena innerstad, 
som började den 15 juni, är nu i det närmaste slutförd. Inventeringen har om
fattat en fullständig genomgäng av bebyggelsen inom den medeltida stadskärnan 
och skall läggas till grund för en bevaringsplan, som kommer att utarbetas till
sammans med stadsarkitekten. 

Pä Borgeby slott i Skäne har en iståndsättning skett av det s. k. Börjes torn, som 
sedan 1800-talet är en fristående byggnad i slottsparken men som tidigare varit 
ansluten till en länga i vinkel mot slottets bostadsflygel. Tornet, som sannolikt 
uppfördes av ärkebiskop Birger Gunnarsson i början av 1500-talet har en botten
våning som täcks av fyra senmedeltida valv. 1870 blev byggnadens exteriör kraftigt 
omdanad av Helgo Zetterwall. De nu utförda arbetena vartill riksantikvarieäm
betet bidragit med 30 000 kronor har inneburit en iståndsättning av den Zetter-
wallska exteriören. Samtidigt har omfattande röjningar och markvärdsarbeten skett 
i slottsparken, där lämningar finns efter borgens vallgravar. 

Vid S. Petri kloster i Ystad gjordes 1967 en arkeologisk utgrävning berörande de 
delar av anläggningen som tidigare inte varit föremål för undersökning. De fri
lagda lämningarna har nu konserverats. De på 1930-talet framtagna murpartierna 
och de dä gjorda rekonstruktionerna har även behandlats och bl. a. fått nya av-
täckningar. Säväl den arkeologiska undersökningen som konserveringen har utförts 
som statligt beredskapsarbete i riksantikvarieämbetets regi och under ledning av 
landsantikvarien i Lund. Platsledare har varit assistenten vid Lunds universitets 
historiska museum, fil. kand. Karin Andersson. 

Från museerna 

Historiska museets föredragsserie under hösten 1968 inleds av »Visan och dess 
vandringar» med säng av Britta Collinder och kommentar av Ingmar Milveden, 
som följes av »Människans villkor», i samarbete med ABF. I anslutning till ut
ställningen »Den ärbara vällusten» ges fem föredrag. 

Vänersborgs museum har den 14.7-27.9 visat utställningen »Foriiminnesvärcl-
Landskapsvärd, ett pionjärarbete i Norra Älvsborgs län». Med gamla fotografier 
visas fornminnesplatsernas igenvuxna utseende innan markvärden igångsattes pä 
1950-talet. Nytagna bilder frän samma platser visar dagssituationen när fornläm
ningarna åter framträder i mer öppen terräng. Utställningen kompletteras med 
fynd från undersökningar av de mera framträdande värclobjekten. I samband 
med utställningen har en rad evenemang ägt rum inom ramen för en s. k. mark
värdsvecka; föredrag, exkursioner, besiktningar och diskussioner. 

Pä Glimmingehus har i västra längan öppnats ett museum, i vilket fynd gjorda 
vid undersökningarna av vallgraven pä 1930-talet utställts, liksom bildmaterial be
lysande Glimmingehus historia. Dessutom presenteras ett urval skånska borgar 
från 1100-tal till 1800-tal. Arkitekt för arbetena har varit Torsten Leon-Nilson, 
Ignaberga, medan utställningen ordnats av intendenten Gustaf Äberg, Simrishamn. 
i samråd med landsantikvarien i Kristianstad. 
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Vrakfynd 

I Vassabotten söder om Vänersborg har i sommar ett bätvrak undersökts. Vraket 
var fragmentariskt men dess former gick i stora drag att rekonstruera. Fartyget 
befanns ha varit enmastat, rundgattat, närmast flatbottnat och 15 meter långt. En 
bottenstock och fragment av bordläggningen tillvaratogs. 

Vid Forsbäcks hamn pä Onsalahalvön invid Kungsbackafjorden har ett stort an
tal delar av ett skeppsvrak, säsom spant och bordläggningsplankor påträffats i 
samband med muddring. 

Norwegian Archaeological Review 

är namnet pä en norsk arkeologisk tidskrift vars första nummer utkommit i som
mar. Den skall tjäna som vetenskapligt forum, företrädesvis för skandinavisk arkeo
logi, och är upplagd som debattorgan med tonvikten lagd pä ämnen av metodisk 
och teoretisk natur. Tidskriften utges på engelska. Huvudredaktör är Björn 
Myhre, redaktionskommitteén utgörs av Asbjörn Herteig och Wencke Slomann. 
Som ansvarig utgivare står Norsk arkeologisk kommisjon. 

Translations by Richard Cox. 
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Från fomminnes av delningens verksamhetsområde 

Fornminnesinventeringen har fiir Skånes del i är omfattat det på fornlämningar 
synnerligen rika Simrishamnsblocket. 

Vid Skörvalla r;oo i Släp. Halland har ett kuströse undersökts, Nr 36 i Riks
antikvarieämbetets inventering. Några fynd påträffades inte. Vid Bäckagårdsom-
rådet i Siindruni har fil.kand. Björn Petersen undersökt en nyupptäckt brons
åldershög med fotkedja och brätte, nr 12 i Riksantikvarieämbetets inventering. Den 
innehöll fem urnegravar frän yngre bronsåldern. Fem bronsföremål påträffades: 
rakkniv med spiral, pineett, miniatyrdolk, skära samt syl. 

På Gotland har undersökningar pågått sedan 1966 vid Bingeby i Visby stud. 
Ett gravfält med fynd huvudsakligen frän romersk järnålder har utgrävts i sin 
helhet. Arbetet är nu koncentrerat till ett medeltida gårdskomplex med rester av 
huvudbyggnad, uthus och en brunnsanläggning. Bland de daterbara fynden märks 
en penning från ca 1530. Grävningarna bekostas av arbetsmarknadsstyrelsen och 
Visby stad. Platsledare iir fil. kand. Anna-Lena Gerclin. I samarbete med arbets
marknadsstyrelsen har ytterligare tvä projekt fortsatt under 19(18, dels undersök
ning av järnåldersgärden vid Huvor i Hablingbo, diir arbetet under ledning a\ 
fil. kand. Peter Manneke förlagts till fornborgen med nyupplagna schakt på nord-
och sydsidan, dels undersökning av södra gravlältet vid Vallhagar i Fröjel, diir ett 
antal gravar frän romersk järnålder undersökts av fil. kanel. Pär Hansson. 

lut depåfynd från bronsålderns slutskede påträffades den 31 juli vid Smide 
Väte. Det innehöll 9 halsringar, 8 armringar, ett glasögonformat spänne, 2 holk
yxor, ett svärd av Hallslatt-typ, brutet i fyra delar, samt ett flertal fragment av 
armringar. En silverskatt från vikingatiden påträffades den Ui maj vid St. Velinge 
i Bullie. Den innehöll 13 hela och 9 avklippta spiraler, 3 delar av ringnålar, en 
hopböjd ten, 404 hela och 520 delar av arabiska mvnt samt 5 hela och 10 I iag 
mentariska plattar. Den sammanlagda vikten uppgick till ca 4 kg. Skatten hittades 
ca Hoo 111 Iran den plats (liir 1936 en skatt med 2(173 arabiska mynt och en 
armbygel påträffades. 

I Kalmar län har ett skadat grav fiilt från romersk järnålder undersökts i Torp, 
Böda. Ftt skadat röse med hällkista i Virkvarn, Misterhult, härrör troligen frän 
vikingatiden. Ett röse från bronsåldern i Knapegården, Ryssby, har undersökts. 

Genom Jönköpings läns museum har arkeologiska undersökningar av forn
lämningar företagits sommaren 19(18 vid Torarp, Svenai 11111 ne Ii Tuvehagen, Ek
sjö. 

Fornlämningsområdet i Torarp bestod av ca 15 gravar från järnåldern sann 
fyra kokgropar. Gravarna utgjordes av en rund, en spetsoval samt två kvadratiska 
ramar av på lågkant ställda stenar, en domarring, en rektangulär sienpaikning 
(iver en »kista» av sten, en smästenspackning samt bautastenar. Dessutom fanns 
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ett antal brandgravar , som låg strax utanför de synliga anläggningarna eller var 

helt ©markerade i markytan. Anläggningarna visade sig Utgöra såväl brand- som 

skelettgravar. Fynden utgjordes av tvä fibulor, tvä nålar samt två oidentif ierade 

föremål av brons, ett svärd, en sköldbuckla, två spjutspetsar samt tolv knivar av 

järn, keramik samt brända ben. Fornlämningsområdet undersöktes på grund av 

planerad grustäkt. 

En rund stensättning i Tuvehagen med ca 12 m i diam och ca 0,8 m höjd 

över en förstörd hällkista undersöktes tör att ge plats åt et t omgivande industri

område. Hällkistan undersöktes redan 1920 av K. Kjellmark men torde redan då 

ha varit skadad. 

Göteborgs Arkeologiska Museum startade årets grävningssäsong vid Hammar

kullen i Angered. Pä SV-sluttningen av en moränås grävdes ett 80-lal mörkfärg-

ningar av olika form och djup. Några var härdar , fyllda med skörbränd sten oeh 

kol, en del innehål lande brända ben och keramik. Under en av mörkfärgiiingarna 

framkom en senneolitisk kruka nedgrävd i moränen . En härd på en gropkeramisk 

boplats undersöktes pä J annebe rg i Västra Frö lunda . Denna boplats låg på ett 

svallgrus, i vilket finns inlagrat material frän en mesolitisk bosät tning. Från brons

ålder, period IV, iir en bronsdolk vilken framkom i en flack gravanläggning vid 

Bärby i Säve. Graven bestod av en gles s tenmant l ing, vilken täckte ett under

liggande brandlagcr. Över graven låg strödd slagen flinta. T v ä l iknande, men 

skadade anläggningar intill, innehöll b rända ben, keramik och slagen flinta. 

Huvudsakligen bronsålder har också undersökningar i Syrhåla på Hisingen givit. 

Ett skadat röse täckte en central brandgrav innehål lande ett miniatyrsvärd av 

brons, period IV, och en rakkniv. Av ytterligare åtta gravar inom området var 

sex oregelbundna stensättningar av i Göteborgstrakten välkänd typ (se Fynd 
19(14). Fynden består hiir av kraftigt flagael keramik och brända ben samt en stor 

mängd slagen flinta. Fl intan påträffades dels bland stenarna i gravarnas centralare 

delar, dels i omgivande stenpackaele klyftor i berget. Keramiken härrör sannolikt 

frän övergängen brons- järnålder . 1 en av anläggningarna fanns dock tre glas

pärlor, i en a n n a n framkom en profilerad fibula av brons frän romersk järn

ålder. Den sistnämnda anläggningen var så starkt skadad att inget går atl säga 

om dess ursprungliga karaktär . Inom Syrhålaomräclet har upplagts en stor serie 

provgropar i sökandet efter boplats lämningar . I v å boplatser med keramik och 

slagen flinta har påträffats. Keramiken kan dateras till bronsålder. I samarbete-

med Historiska Museet karlläggcs dessutom inom området det nu försvinnande 

jordbrukslandskapet , oeh ett schakt vid den nuvarande byplatsen har givit cn 

del glaserad keramik. Genom keramik har några kokste-nsrösen vid Skogome 

Säve kunna t dateras till övergängen brons—järnålder, Ett vikingatida gravfält har 

undersökts vid J annebe rg i Västra Frölunda. Detta är det första gravfält från 

denna tid, som påträffats i stadsdelen. 

Förutom en rund och en avlång hög, fanns ett flertal flacka stensättningar, 

vars begränsning mot den omgivande moränen ofta var svår att bestämma. Flera 

gravar, ännu ej daterade, utgjordes endast av gropar innehål lande brända ben 

och kol. Pä gravfältet fanns dessutom tvä härdar med skörbränd sten och kol. 

Fynden frän gravfältct utgöres förutom av keramik och brända ben. varav en 

stor mängd djurben, av glaspärlor, järn- och bronsfragment, nitar, knivar och 
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brynen. Bland fynden frän stensättningarna märks en benkam, en spiralvriden 
bronsarmring och ett betsel. I Angered har undersökts en kolmila från vilken 
fanns kvar ett kraftigt kol- och asklager liggande pä bränd sand. I milans mitt 
har stått en kraftig påle »bostake» vilken var helt förkolnad. Intill milan linns 
en vällagd och jämn stenpaekning ca 3 x 3 m , vilken ej giv it några fynd och 
vars funktion ännu ej kunnat tydas. Ett röse i närheten torde innehålla den sten, 
som röjts undan viel anläggandet av milan. 1 Backa på Hisingen pågår under
sökningar av några fångstgropar, varav den största synes mäta ett djup av 5 m 
till botten. Hittills har påträffats elva gropar inom omrädet. 

I Göteborg har Göteborgs historiska museum tagit initiativ till röjning av flera 
lornlåmniiigsplatser i samarbete med riksantikvarieämbetet och skogsvårdsstyrelsen. 
Den första plats som röjes och ställs i ordning är Orrekulla skans. Pä ett flertal 
fornlämningsplatser siitter museet under hösten upp skyltar, som kortfattat be
skriver lämningarna. 

Landsantikvarien i Stockholm har under hösten 1968 företagit arkeologiska 
undersökningar vid bl. a. Väsby i7, Lägga socken och Trästa 4", Häverö socken, 
Up. Vid Väsby undersöktes en rund stensättning med brandflak som tidigare 
skadats viel vägarbeten och dä givit rika fynd frän vikingatid, bl. a. ett svärd med 
silverinlagt fäste, glaspärlor, halsringsfragment och ett likarmat spänne. Vid 
undersökningen av den kvarvarande delen av anläggningen påträffades ytterligare 
ett antal glaspärlor, fragment av svärdfästet, järnnitar samt en armbygel av brons. 
Vid Trästa undersöktes tvä runda stensättningar vilka innehöll närmast ö-V-
orienteracle skelettgravar med träkistor. Ett av skeletten var bestrött mcel snäck
skal; i övrigt gjordes inga fynd. Gravarna härrör sannolikt frän vikingatid. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

Riksantikvarieämbetet har erhållit ett anslag av särskilda lotterimedel om 300000 
kr för reparation av Maglarps ödekyrka i Skäne. Restaureringen av Maglarps 
gamla kyrka har betraktats som en av de angelägnaste åtgärderna inom kultur
minnesvården inom Malmöhus län. 

Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Kristianstads stads fastighetskontor 
låtit restaurera den härlcmanska stadsporten i Kristianstad. Arbetet har utförts 
av gipsbildhuggaren B. Videlius, Stockholm. Vidare har ämbetet och landstinget i 
Kristianstads län gemensamt bekostat fortsatt restaurering av Gyllebo borgruin i 
Ö. Vemmerlöv. 

I Kalmar har undersökningar företagits dels i Slottet, dels i kvarteret Aspen, 
diir fynd frän medeltid och nyare tid påträffades. 

1 Jönköpings län har, i samband med restaurering av Frinnaryds kyrka 
byggnadshistoriska undersökningar företagits under golvnivå, diir bl. a. kunde 
konstateras att den medeltida kyrkan, som vid flera tillfällen härjats av brand. 
har tillbyggts ät väster, sannolikt under 1600-talet. I övrigt påträffades flera 
golvnivåer som gjordes lösfynd av bl. a. ett 20-tal mecleltidsmynt. Vid den yttre 
restaureringen av Mellby kyrka påträffades i sakristian en inmurad runsten frän 
loootalet. Stenen har uttagits och uppställts på kyrkogården. Vid restaureringen 
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av Norra Hestra kyrka har målningar , utförda av Ditlof Ross är 1756, framtagits i 

koret. Målningar av Ross finns även i övriga delar av kyrkan. 

I Göteborg planeras just nu en fortsättning av undersökningarna kring Nya 
Lödöse, innan trafikplatsen kring Gamlestadstorg byggts ut. Medan grävningen 

1965 tog sikte på stadskyrkan och problem förknippade med denna , kommer i 

denna grävning frågor och problem kring stadsplanen alt stå i förgrunden. 

Med landsantikvarien i Stockholm som kulturhistorisk kontrol lant har under 

året restaureringen av Mörby slottsruin i Fas tema, Uppland , slutförts. Vidare har 

röjningar och underhål lsarbeten företagits vid Johannesforsbron i Forsmark. 

Restaurering av byggnader vid bruksgatan i Forsmark har påbörjats. 

Vid Prästgården i Gammelstad, Nederluleå, pågar genom Norrbot tens museum 

utgrävningar av ett 10-tal husgrunder . Dessa har tydligen rektangulär stenram 

samt fundament liir eldstad placerade i husets mitt eller mitt på ena väggen. 

Inom området har hittills tillvaratagits föremål, främst från 1700- och 1800-talet, 

som kri tpipor, porslin, jä rnknivar samt några kopparmynt . Unde r sommaren har 

museet bedrivit Utgrävning pä f. cl. kaptensboställets tomt invid Öjeby kyrka, 

Piteå landsförsamling. Hiir har framkommit bl. a. tre tuniiviilvda källare och elt 

halvdussin husgrunder . Förutom sedvanligt boplatsmaterial från 1600- och 1700-

tal har tillvaratagits ett 50-tal mynt, därav ett flertal Iran d ro t tn ing Kristinas tid. 

Från kulturhistoriska byråns verksamhetsområde 

På begäran av arbetsgruppen liir utredning av frågan om gasklockbyggnaderu i 
kvarteret Sabbatsberg bevarande och framtida användn ing har ämbetet den 4 

november 1968 till Stockholms stadsmuseum avgivit följande yt t rande: 

De år t ionden under senare hälften av 1800-talet då Stockholm började för

vandlas frän en ohygienisk och relativt l i ten stael till en modern storstad, utgör 

en väsentlig period i stadens utveckling. Man började bl. a. bygga vallen- och 

avloppsledningar. Gasverket gjorde- det möjligt alt ge gator och offentliga platser 

en nöjaktig nattbelysning. Även de avsevärt förbättrade kommunikationerna med 
spårvagnar, hissar, tunnlar och ångslupar bidrog (ill au göra livet drägligare för 
stadens invånare. 

När spårvägsspåren snart rivils u p p och Brunkebergstui ineln inom kort lör 

svunnit , finns förutom gasklockan vid Sabbatsberg inte längre några representa

tiva minnesmärken (rån denna tekniskt och socialt intressanta period bevarade i 

Stockholms stadsbild. 

\ \ e i i om avsaknaden av den tekniska utrustningen såsom gasbehållare ni. m. i 

viss män begränsar byggnadens teknikhistoriska värde, måste den betraktas som 
ett unikt och oersättligt minne frän Stockholms industrialisering. 

Gasklockans Utsatta läge ansågs fordra att mycket stor omsorg lades vid dess 

utformning. Man utlyste en arkitekttävling liir uppgiften. Detta liir industri
byggnader sällsynta förfarandet gör att man på goda grunder kan anse gasklock-
byggnaden vara ett av de bästa exemplen pä sin lids arkitektoniska ambi t ioner 

vad beträffar bruksbyggnader. 

En jämförelse och avvägning mellan gasklockan vid Sabbatsberg och de av 
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Ferdinand Boberg r i tade gasklockorna i Vårtan finner ämbetet knappas t möjlig 

att göra, eftersom klockorna säväl tekniskt som arkitektoniskt tillhör skilda tids

per ioder och lokaliseringen ej är jämförbar. 

Gasklockan vid Sabbatsberg har onekligen genom sitt väl synliga läge central t i 

Staden en viss betydelse u r stadsbildssynpunkt även om denna betydelse i någon 

mån minskas av hög bebyggelse i närhe ten . Det är svart at t u t an noggranna mo

dellstudier i dag bilda sig en uppfa t tn ing om gasklockans verkan i den framlida 

stadsbilden, som kommer att behärskas av stora trafikleder. Det förefaller emeller

tid troligt att gasklockan genom sin form skulle kunna hävda sig väl och vara en 

behövlig igenkänningspunkt i en renodlad trafikmiljö. 
Gasklockan! interiör iir på g rund av byggnadens form och dimensioner tålig 

mot förändringar. Ämbetet förutsätter dock att en eventuell framtida användn ing 

av byggnaden inte kommer att förminska den unika rumsupplevelse som bygg

naden nu skänker. 

Fiir att byggnaden skall kunna bevaras till rimliga kostnader synes emellertid 

omedelbara skyddsåtgärder nödvändiga. 

Vårdsektionen 

Riksantikvarieämbetet har unde r flera år haft ett samarbete med Kungl. Arbets

marknadsstyrelsen, som givit ämbetet möjlighet att som beredskapsarbeten utföra 

angelägna uppgifter inom kul turminnesvården. Detta samarbete har unde r senare 

år blivit allt mer omfat tande. 1962 påbörjades markvårdsarbeten som pågått s idan 

dess. Ämbetets begränsade resurser har dock försvårat projekter ing av beredskaps

arbeten i den utsträckning som det varit önskvärt. För att detta inte längre skulle 

behöva begränsa verksamheten erhöll ämbetet unde r 1967 ett siirskilt projekte-

1 iiigsanslag hån AMS liir budgetaret 1967/68. Projekteringsanslag har även utgått 
fiir budgetåret 1968/69. Genom dessa anslag har ämbetet kunnat anställa särskild 

personal för att projektera beredskapsarbeten i större skala. Denna personal bildar 

den s. k. vårdsektionen, gemensamt organ för F- och B-avdilningcii. Viel sek

tionen tjänstgör f. n. tvä antikvarier, eu markvårdsassistent och en kontorist . För 

projektering av vissa större byggnadsobjekt har fiir cn kortare tid anställts en 

byggnadsingenjör och en antikvarie. Av de projekteringsanslag som erhållits från 

VMs utgår också medel till landsant ikvarierna. 

Vårdsektionen handlägger samtliga frågor rörande beredskapsarbeten, Sektionen 
iir avsedd att under lä t ta samordningen inom kul turminnesvården samt mellan 

AMS och ä m b e t e t Den skall vidare ge råd och direktiv samt praktiskt stöd åt 

landsantikvarierna för att få till stånd en effektiv planer ing och projekter ing av 

beredskapsarbeten. 

Liksom tidigare har beredskapsarbetena under 19(17 oeh 1968 främst beställ av 

två typer av arbeten, dels byggnadsarbeten och dels markvårdsarbeten. Därti l l 

kommer ett antal arkeologiska undersökningar av vetenskapligt intresse. Unde r 

budgetåret 1967/68 bedrevs beredskapsarbeten pä elt 30-tal kulturhistoriskt märk-

lika byggnader, varibland de mest omfat tande utfördes på Got land. 

För innevarande budgetår har AMS hittills beviljat anslag till ett 20-tal bygg-
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nadsobjekt i ämbetets regi. Huvudparten av dessa arbeten är tänkta att igång
sättas under november och december. Några arbeten är redan påbörjade. 

Som de mest omfattande bland de nya arbetena för året framstår restaureringen 
av Bål, Eke och Hejdeby kyrkor på Gotland samt restaurering av »Slottet» och 
brunnspaviljongen vid Söderköpings brunn. Medel har också anvisats för fortsatta 
arbeten vid Gotlands fornsal i Visby. 

Ett annat stort beredskapsarbete där det är fräga om bäde byggnads- och mark
vårdsarbeten, har under hösten igångsatts på Björkö och Adelsö. Pä Björkö gäller 
arbetena det stora byggnadsbeståndet inom lörnminnesomrädet. Vid Alsnö hus 
pågår betydande röjningsarbeten. 

Bland andra beredskapsobjekt tör vilka anslag beviljats märks Össeby kyrkoruin 
och vissa byggnader vid Försmarks bruk i Uppland. Gripenbergs slott i Småland, 
mastkranen i Karlskrona och slottsruinen i Sölvesborg i Blekinge, ekonomibygg
nader vid Torsebro krutbruk i Skåne, hembygdsgården Västerby och kyrkstallarna 
viel Stene i Hälsingland, Tärendö hembygdsgård i Norrbotten och Alkavare kapell 
i Jokkmokk i Lappland, ytterligare ett 30-tal byggnadsobjekt av varierande storlek 
har planerats. 

Som beredskapsarbeten under sommaren och hösten har arkeologiska under
sökningar utförts i Fullerö i Gamla Uppsala, Uppland, i Lödöse i Västergötland 
och viel Varbergs fästning i Halland. Viel Luleå gammelstad och vid kyrkvallen 
öjebyn i Piteå landsförsamling, Norrbotten, har byggnadsarkeologiska undersök
ningar utförts. 

Sedan samarbetet med Arbetsmarknadsstyrelsen startade 1962 har antalet mark
vårdsobjekt ökat i allt mer accelererande takt. 

Vid innevarande budgetars början planerades 500 objekt att utföras under året. 
Under hösten har antalet markvärdsobjekt ytterligare utökats och ännu ett 

antal nya objekt planeras under året. 
Detta innebär alt antalet markvärdsobjekt kommer att vara ungelär 550 vid 

budgetårets slut, fördelade pä 23 län. 
Dä flertalet av markvårdsobjekten kräver en ovillkorligt återkommande årlig 

värd, trots att många vårdats under flera år, synes det vara realistiskt att räkna 
med att antalet planerade markvärdsobjekt icke kommer att öka i samma ut
sträckning som hittills. 

För att ytterligare visa omfattningen av nuvarande markvärdsarbeten kan näm
nas att 45000 mansdagsverken per är, motsvarande 200 årsanstållda arbetare har 
utförts. 

Utom de län där arbetena redan under tidigare är pågätt i stor skala och nu 
ytterligare utbyggts har omfattande arbeten under året påbörjats i Värmlands 
och Jämtlands län. 1 Östergötlands län planeras ytterligare ett stort markvårds-
arbete, hällristningsområdet i Norrköping. 

Från museerna 
»Den ärbara vällusten — mat och dryck i forntid och nutid* heter en utställning 
som H. K. H. Prins Bertil öppnade pä Historiska Museet den 30 oktober. Den 
vill belysa både hur svenskarna i forntid och medeltid skaffade sin mat och sin 
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dryck och hur den tillreddes. Samtliga avdelningar har medverkat i denna mycket 
omfattande utställning, vars arkitekt har varit konstnären Yngve Gamlin. Ut-
siälliiingskommissarie är förste antikvarie Lars O. Lagerqvist. Ett medeltida kök 
har rekonstruerats. Samarbete med säväl Gastronomiska akademien som Sveriges 
Lantbruksförbund och den moderna livsmedelsindustrin inleddes på tidigt sta
dium, varför en del företag ställer ut respektive demonstrerar vissa matvaror i 
museets entréhall. En mindre vägledning med samma titel som utställningen har 
utgivits; den innehåller, förutom en skildring av våra löelo- och dryckesvanor i 
äldre tid och de nuvarande förhållandena pä detta omräde, även ett kapitel om 
kokböcker och matrecept, där hovtraktör Tore Wretman och redaktör Pernilla 
Tunberger medverkar. 

Gotlands Fornsal återinvigdes av Hans Majestät Konungen den 12 september 
efter en ombyggnad som i etapper pågått sedan 1958. Byggiiaclskostnaclerna har 
uppgått till i det närmaste 3 milj. kronor. Arbetet har bedrivits som beredskaps
arbete och bekostats av Arbclmarknadsstyrelsen. Till inredningen har utgått stats
bidrag å 100000 kronor frän anslaget för särskilda kulturella ändamål. Arkitekt 
har varit förre länsarkitekten Olle Karth, död 1965, och därefter arkitekt SAR 
Per Erik Nilsson, Visby. Arkitekt SIR Stephan Gip har biträtt vid vissa inred
ningar. I sitt utbyggda skick har museet cn golvyta av 4350 m2 varav 1 800 m2 

är utställningsyta. 

På Vänersborgs museum har under tiden 14 juli - 27 sept. 1968 pågått en ut
ställning fornminneward landskapsvård. Utställningen har behandlat markvårds-
arbetena inom länet under tiden frän 1950-talets början. Landsantikvariedistriktet 
var det första där sådana arbeten utfördes i större skala. 

Kring årsskiftet avslutas utbyggnaden av Wasas pontonhus. Arbetet har dä 
pågått drygt ett halvt är. Pontonhuset byggdes ursprungligen på grundval av 
uppmätningar av skeppet, medan detta ännu läg pä Strömmens botten. Vid den 
liden var Wasas akterskepp och galjon kraftigt förstörda. Beräkningarna fick 
därför göras frän mycket osäkra utgångspunkter. Under restaureringsarbetet visade 
det sig så småningom att de tidigare nedbrutna partierna av skeppet varit annor
lunda utformade än man frän början haft anledning förmoda. Det blev därför 
nödvändigt att förlänga pontonhuset med fem meter i varje ända samtidigt som 
takhöjden akterut mäste ökas med tre meter. Dessutom måste pontonens lyft
kapacitet ökas med ca 400 ton. 

Kalix museum har under den gångna sommaren visat utställningen »Kamlunge 
Smedja och Gälbgjuleri», vilken har gjorts av Norrbottens museum. Smedjans 
ursprung leder tillbaka till 1700-talet, och utrustningen har bevarats liksom en 
stor sortering av de produkter, som tillverkades: beslag, ljusstakar, hushållnings
redskap, bjällror m. 111. 


