
Aktuellt
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1969_aktuellt
Fornvännen 1969, s. 59-66, 144-148, 241-244, 346-353
Ingår i: samla.raa.se



Aktuellt 

Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

Ett märkligt tynd framkom i början av december 1968 vid Siglajvs i När på 
Gotland. Vid flyttning av en runsten som var uppställd pä en äker ca 300 m 
frän havsstranden påträffades en hällkista med delar av ett mansskelett. Gravens 
samband med runstenen kan betecknas som säkert. Fynden i graven består bl. a. 
av 14 hela och fragmentariska silvermynt. En del av dessa är av tysk-romerskt och 
danskt ursprung. Runstenen är sedan gammalt känd (Jansson-Wessén, Gotlands 
runinskrifter I, nr 95). Undersökningen utfördes av t. f. antikvarie Hans-Åke 
Nordström. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

1 kvarteret Klostret i Halmstad, påträffades under december månad 1968 ca 
16 m av kurtinmuren, som gått i en halvcirkel runt staden. Vidare framkom en 
murad stenbrunn pä platsen för vallgraven samt en träbrunn i skiftesteknik. Den 
sistnämnda läg i anslutning till frandskancrklostret Sankta Anna pä Lilla Torg. 

I Stockholms län har sedan 1965 bedrivits systematiska inventeringar av kul
turhistoriskt värdefull bebyggelse. Dessa drives sockenvis med anslag frän resp. 
kommuner och i samarbete mellan landsantikvarien och kommunernas kultur
nämnder. Inventeringarna, som utföres av yngre etnologer och konsthistoriker, 
avses i en framtid omfatta hela länet och på samma sätt som riksantikvarieäm
betets fornlämningsregister tjäna som ett instrument i den pågående samhälls
planeringen. Linder åren 1965-1967 har 10 sädana inventeringar utförts, under 
1968 ytterligare 18, varav ett par utgör specialundersökningar av anläggningar av 
industrihistoriskt intresse. 

Från kulturhistoriska byråns verksamhetsområde 

Riksantikvariämbetet har den 17.12.1968 till Utbildningsdepartementet avgivit 
utlåtande över 1958 års kyrka-statutrednings slutbetänkande Svenska kyrkan och 
staten (SOU 1968; 11). 

Utlåtandet har utarbetats i samråd med byggnadsminnesavdelningen och som 
handläggare av ärendet har ämbetet anlitat byrådirektören Christian Laine. 

Ämbetet konstaterar sammanfattningsvis, att de intressen ämbetet har att be
vaka pä olika sätt synes kunna tillgodoses i alla de alternativ till framtida rela
tioner mellan kyrka och stat, som utredningen har diskuterat. Ämbetet har med 
anledning härav icke ingått pä något ställningstagande i huvudfrågan. Ämbetet 
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betonar emellertid vikten av att de ekonomiska frågor, som har samband med 
kulturminnesvärden inom det kyrkliga byggnadsomrädet, närmare utredes. 

Den historik i form av en tillbakablick pä uppsikten över kyrkobyggandet 
m. m., som inledningsvis görs i utlåtandet, återges här i sin helhet, eftersom nägon 
sätlan såvitt bekant ej tidigare framlagts: 

Alltsedan medeltiden har byggande och underhäll av kyrka ankommit på menig
heten, vars fullgörande av förpliktelserna härvidlag först stått under episkopatets 
och sedermera efter reformationen under konungens tillsyn. 

I 1571 ärs kyrkoordning utsågs allmänt att kyrkobyggnader »skola hällas vid 
makt genom församlingens hjälp sä väl nu hädanav som härtilldags». Kyrkoord
ningen talar däremot ej om nybyggnad av kyrka. Likväl kan stadgandet rörande 
nybyggnad av kyrka eller kapell i 1686 års kyrkolag ses som en bekräftelse pä 
ett genom reformationen redan inträtt rättsläge: »När nägon vill kyrka eller 
kapell ånyo bygga, skall det fiirst givas Oss (i.e. Konungen) och sedan biskopen 
och konsistorium tillkänna». Med detta stadgande kan lagens 10 kap. 1 § sägas 
korrespondera, där det heter, att »uppsikt, vård och försvar» av Guds kyrka och 
församling är av Gud anförtrodd Konungen. 

Kyrkolagens 10: 1 och 27: 1 fär alltjämt anses utgöra de grundläggande stad
gandena i fråga om statsmyndighets behörighet att förordna om och meddela lov 
till kyrkobyggande. 

Kungl. Maj.ts befogenhet vad gäller nybyggnad av kyrka inneslöt givetvis även 
tillsyn över att reparations- och underhållsskyldighet vederbörligen fullföljdes. 
De kungliga jura jurisdictionis härvidlag åvilade landshövdingen enligt dennes 
instruktion. 

Frågan på vad sätt kyrka skulle byggas och underhällas synes — i den mån 
sådant ärende alls inkom till statsmyndighet — till en början ha kommit under 
prövning enbart pä regional nivå med landshövdingen säsom beslutande. Genom 
Kungl. Maj:ts beslut den 8 oktober 1740 föreskrevs enligt denna princip: »När 
nägon ny kyrka ånyo kommer att byggas, bör en dessein eller ritning göras pä 
samma kyrkobyggnad, som uppvisas säväl fiir landshövdingen som för konsisto
rium, och av dem gillas och approberas innan samma byggnad förelages.» 

Vid 1700-talets mitt började församlingarna i tilltagande utsträckning hos 
Kungl. Maj:t begära rikskollekt för att finansiera de ofta omfattande kyrkorepa
rationer, som eftersatt underhäll gjort nödvändiga, liksom de om-, till- och ny
byggnader, som tidsskedets snabba befolkningsökning påkallade. 

I detta ekonomiska sammanhang hör ses tillkomsten av 1759 ärs kungliga brev-
till landshövdingarna och konsistorierna, vari formerna för ansökan om riks
kollekt reglerades. 1 brevet ges direkta föreskrifter om ett planmässigt och kon
tinuerligt underhåll av kyrkorna i syfte att begränsa behovet av riksomfattande 
medelinsamlingar för större byggnadsåtgärder. Brevet reglerar ocksä i detalj 
formerna liir ansökan om rikskollekt i syfte att införa en effektiv behovsprövning 
och en central tillsyn över att medlen användes pä ett rationellt sätt. Dä fråga 
är om nybyggnad eller sä ansenlig reparation, att den ändrar kyrkans förra skick, 
stadgas att ritningar och kostnadsförslag skall inges till byggningsämbetets (senare 
överintendentsämbetet) »överseende . . . eller ock med samma ämbete härom 
förut rådgöras*. 
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I realiteten synes emellertid överintendentsämbetet till en början endast i un
dantagsfall ha lätt den med 1759 ärs brev avsedda funktionen säsom central 
granskningiinstans tor kyrkobyggnadsärenden. Av bl. a. denna orsak utfärdades 
1776 en förordning »angående vad hädanefter vid publika byggnader kommer 
att iakttagas». Förordningen anger som sitt syfte att i framtiden förhindra sådana 
dä rådande missbruk som att »byggnader ofta tillkommit, som sakna bäde varak
tighet, bekvämlighet och anständigt utseende, utom det, att genom hantverkares 
okunnighet, vederbörande blivit inledda i överflödiga och illa använda utgifter». 
Förordningens tillämpningsområde innefattar »alla kyrkor, hus, broar och flera 
publika byggnader i städerna och pä landet, som antingen för Vär och kronans 
räkning, eller ock av andra allmänna medel bygges». 

I fråga om kyrkobyggnader stadgas att nybyggnad eller betydliga reparationer 
som gör någon ändring i dessa byggnaders indelning eller utvärtes utseende ej får 
verkställas, innan ritningar och kostnadsförslag översetts, gillats eller omgjorts av 
överintendentsämbetet och stadfästs av Kungl. Maj:t. Detsamma stadgas beträf
fande kyrkors inredning med altare, predikstolar, orgelverk och andra huvud
sakliga prydnader. Motsvarande gäller beträffande av enskild person bekostade 
gravvårdar eller andra minnesmärken i kyrkorna. 

Utöver granskande uppgifter åläggs i förordningen överintendentsämbetet även 
uppgifter såsom rådgivande expertorgan. Församling ges sålunda rätt att hos 
ämbetet erhålla ritningar till planerade byggnadsföretag, om kompetenta bygg
mästare saknas pä orten. Enskild person ges ocksä rätt att avgiftsfritt erhålla rit
ningar till gravvårdar etc, avsedda att uppsättas i kyrka. 

Om än vissa estetiska synpunkter pä kyrkobyggandet kan ha varit aktuella vid 
Utfärdandet av 1759 ärs brev, torde dessa likväl i förhållande till samhällsekono
miska överväganden ha haft en underordnad betydelse. Den estetiska aspekten är 
däremot klart understruken i 1776 ärs förordning, som åtminstone till viss del 
kan ses som ett dokument över Gustav IILs personliga ambitioner härvidlag 
(»det av Oss i nåder päsyftade ändamälet, att förse riket med beständiga och 
prydliga byggnader», förordningens 5 §). 

Syftet med den centrala uppsikten över kyrkobyggandet enligt 1776 års för
ordning var sålunda, att byggnaderna och deras fasta inredning skulle utföras pä 
ett tekniskt, funktionellt, estetiskt och ekonomiskt godtagbart sätt. Nägot kultur-
minnesvärdande syfte synes förordningen ej ha halt. 

Redan tidigare hade emellertid en kulturminnesvårdande aspekt lagts pä den 
statliga uppsikten över kyrkobyggnaderna och deras inventarier. 1600-lalets an
tikvariska nit att utforska rikets gångna storhetstid hade- visserligen sin tyngd
punkt förlagd till en götisk forntid men kom naturligen all även innefatta den
nas fortsättning in. i medeltiden och därmed kyrkornas minnesmärken och doku
ment. Snart utvecklades den dokumenterande ivern till en strävan att också 
bevara och värda dessa minnesmärken. Det första mera påtagliga uttrycket för 
en statlig aktivitet på kulturminnesvårdens område är den instruktion, som av 
Kungl. Maj:t är 1665 utfärdades för antikvarien Laurentius Bureus inför dennes 
planerade antikvariska resa till Skåne, Halland och Blekinge i syfte att såsom 
förberedelse till en skyddslagstiftning inventera befintliga minnesmärken. På
följande är avgav Bureus' efterträdare Johan Hadorph ett memorial med förslag 
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till »eu plakat till antikvitetemas konservation». Av särskilt intresse i detta sam
manhang är den betydelse, som Hadorph vid sidan av de forntida minnesmärkena 
tillmätte monumenten frän senare tid och i synnerhet kyrkorna med deras in
redning. Efter att som önskvärda skydclsobjekt ha uppräknat de traditionella 
antikvariska torskningsobjekten, borgar och stenskansar, stenkummel, runstenar, 
jordhögar och ätteplatser, öde kyrkor och kloster samt kungliga och förnäma 
mäns gravvårdar, behandlar Hadorph ocksä de kyrkor som alltjämt var i bruk. 
»Kyrkorna i riket, som till Guds dyrkan väl och starke av våra första kristna 
föräldrar uppbyggda äro . . . stå nu pä mänga orter och förfalla, mången kostelig 
kyrkoskrud förslites och intet omlagas, kyrkoprydnaden . . . bliva ock pä mänga 
orter sä förfallne och förnötte, att fast ringa dokumenter denna tid finnas till 
sådan förfädernas liberalitet, som likväl mestadels sina namn, vapen och annan 
skrittlig anteckning hava på sina gåvor sätta låtit. Varför tjänte i lika måtto till 
alla församlingar i riket en allvarsam förmaning, att de bättre hälla sina kyrkor 
vid makt till sina tak, valv, murar och kyrkogårdsmuren, icke låtandes dem av 
skötslöshet sä länge stä och förfalla, att församlingen icke /mäktar?/ dem utan 
överhetens molesterande upprätta, som alltför mycket spörjes.» Som särskilda 
skyddsobjekt i kyrkorna nämns vidare gamla kyrkoskrudar, gamla böcker och 
brev, gamla adliga vapen, gamla kyrkomälningar, gamla målade kyrkofönster 
samt gamla klockor. 

Detta program omsattes i 1666 ärs »plakat och påbud om gamla monumenter 
och antikviteter», som beträffande kyrkorna och deras inredning stadgade; »Efter
som Vi därhos vilja att alla kyrkor och kloster samt deras tyg, redskap, prydnad 
pä väggar och fönster, målningar eller varjehanda innandöme, som nägot tänk
värt kunne innehålla, tillika med alla de dödas och avlidnas gravar och grav
ställen inuti kyrkor eller ute på kyrkogårdarna, den vårdnad, triel och säkerhet 
bevisas mä, som med deras kristliga instiftelser, bruk och övning enligt är, så att 
slutligen alla de ting, de vare sig så ringa som ele för någons ögon synas kunna, 
som likväl till stadfästelse eller åminnelse av någon historisk bedrift, person, ort 
eller släkt lända kan, mage granneligen tagas i akt och skötsel och icke givas 
någon tillstånd att det ringaste därav spilla eller fördärva; och där någon skulle 
understa sig häremot i någon måtto att göra och Vär befallning överträda, vilja 
Vi att densamme icke allenast därför, som fiir all annor Vär buds förakt och 
olagliga åverkan, plikta, utan ock Vär höga onåd undergiven vara skall.» 

Hadorphs memorial och plakatets formuleringar visar, att föreskrifterna avsågs 
omfatta inte bara vissa lösa kyrkliga inventarier utan även kyrkobyggnader med 
deras fasta inredning. Föreskrifternas tillämplighetsområde sträckte sig därmed 
Utanför det egentliga antikvariska intresseområdet, säsom det av samtiden upp
fattades. 

I praktiken kom kulturminnesvårdande synpunkter fiir läng tid framåt att 
läggas enbart pä kyrkornas lösa inventarier och gravmonument och främst pä 
sådant som hade karaktär av historiska dokument till upplysning om historiska 
händelser eller personer. Inom ramen fiir den granskning av kyrkobyggandet som 
reglerades genom 1776 ärs förordning kom emellertid kulturminnesvårdande syn
punkter att anläggas på ärenden rörande befintliga kyrkor redan under gustavi
ansk tid och under romanliken i tilltagande utsträckning. Frägan om utlär-
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dande av skyddsbestämmelser fiir kulturhistoriskt märkliga kyrkobyggnader togs 
officiellt upp 1857 av vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. Akademiens 
synpunkter tillgodosågs i huvudsak i 1867 ärs fornminnesförordning, 9 §: »Äldre 
kyrkor, utmärkta genom ovanligt byggnadssätt eller åldriga arkitektoniska pryd
nader, eller vid vilka nägot historiskt minne är fästat, eller som äro försedda med 
målningar och inskrifter å valv, tak och väggar, mä ej nedbrytas, förändras eller 
till annat ändamål användas, ej heller målningar och inskrifter genom rappning 
eller ny målning utplånas, innan anmälan i vederbörlig ordning blivit hos Kungl. 
Maj:t gjord, pä det Kungl. Maj:t efter vederbörandcs hörande, mä efter omstän
digheterna kunna avgöra, vad som bör bibehållas eller genom avtetkning och 
beskrivning ät eftervärlden bevaras, innan nedbrytning eller ändring företages. 
Samma lag gäller även övriga kyrka tillhöriga byggnader samt äldre gravvårdar 
och andra fasta minnesmärken som i kyrka eller å kyrkogård förefinnes, enskilda 
släkters eller personers rätt i avseende ä dylika minnesmärken dem oförändrat 
bibehållen.» — Med »vederbörande» avsägs i första hand vitterhetsakademien och 
överintendentsämbetet. 

I realiteten torde akademien lill en början i relativt ringa omfattning ha blivit 
hörd i restaureringsärenclen, synbarligen emedan den konsthistoriska kompetensen 
enligt tradition ansågs företrädd av överintendentsämbetet. Först mot sekelskiftet 
1900 synes akademien mera regelmässigt ha tagit befattning me-el restaurerings
ärenden. 

Under 1900-talets tvä första decennier sattes den statliga uppsikten över kyrko
byggandet under debatt och utredning, inte minst pä grund av den kritik mot 
Utförda restaureringar och tillämpade restaureringsprinciper. vilken hade vuxit sig 
stark under aren kring sekelskiftet. 1 detta sammanhang dryftades dels en för
enkling av handläggningsproceduren beträffande kyrkobyggnadsärenden, dels en 
förbättrad kulturhistorisk tillsyn och i samband därmed cn registrering säsom 
minnesmärken av vissa värdefulla kyrkobyggnader och byggnader eller fasta an
ordningar på kyrkotomt. Frågorna är ingående belysta i 1913 ärs sakkunnigas be
tänkande angående omorganisation och lönereglering av överintendentsämbetet 
m. m., framlagt 1915, liksom — framförallt vad gäller registreringsfrågan — 1913 
ärs fornminneskommittés betänkande med förslag till lag angående kulturminnes
vård samt organisation av kulturminnesvården (SOU 1922:11-12). 1915 års be
tänkande utmynnade i övei iiiuiidentsämbetets omorganisation till byggnadssty
relsen, dä en särskilt kulturhistorisk byrå inrättades. Betänkandet kan samtidigt 
sägas utgöra det huvudsakliga förarbetet till 1920 ärs kungörelse med föreskrifter 
rörande det offentliga byggnadsväsendet, med dess särskilda bestämmelser rörande 
kyrkobyggnader ni. tn., vilka med åtskilliga ändringar alltjämt iir gällande. Änd
ringarna kan i stort sett karakteriseras såsom en etappvis genomförd dc-legering av 
beslutanderätten frän Kungl. Maj:t till central statlig myndighet, fiirst till bygg
nadsstyrelsen sedan, efter den 1 juli 1967, till riksantikvarien. 

Härtill kan läggas att Kungl. Maj:t fr. o. m. den 1 januari 19(19 helt delegerat 
prövningen av kyrkobyggnadsärendena till riksantikvarien utom vad gäller att 
laga kyrkobyggnad eller kyrkotomt »i bruk fiir annat än det därmed avsedda 
ändamålet». 
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Angående utredningen »Riddarholmen Fn idéplan». Beträffande den framlagda 
idéplanen får ämbetet anföra följande. 

Planen utgår frän en analys av miljön, varefter prövas vilka funktioner som i 
princip kan rymmas där. Metoden synes i ett fall som detta helt riktig. 

Säsom antydes i utredningen är gestaltningen av holmens gränser utåt av av
görande betydelse för hur helheten uppfattas. Kontakten mellan bebyggelsen och 
vattnet bör såvitt möjligt förbättras genom att kajytorna minskas. Om kajerna 
pä nytt kunde ges en funktion i samband med ett eventuellt återupptagande av 
båttrafik pä Riddarfjärden, skulle detta enligt ämbetets uppfattning vara värde
fullt. 

Ett svårare problem är emellertid den siela Rieldarholmen vänder mot Stads
holmen. De stora trafikanordningarna verkar här som ett brott i sambandet. För 
att i möjligaste mån minska klyftan och fä en kontakt med bebyggelsen pä Stads
holmen bör byggnaderna i gränszonen pä Rieldarholmen principiellt vara fram
dragna intill järnvägen och bilda en klar linje här. Den front, som sålunda 
formas av P. A. Norstedts och riksarkivets byggnader, är frän denna synpunkt av-
god verkan och förmår dessutom med sin »hårda» 1800-talsarkitektur hävda sig 
mot den tekniska trafikmiljön. Det föreslagna nybygget öster om Riddarholms
kyrkan skulle på ett i princip lämpligt sätt kunna fylla i denna front. Utform
ningen mäste dock givetvis studeras närmare i detalj. 

Ämbetet finner riksarkivets byggnad med sin nästan orörda 1800-talskaraktär 
vara av stort kulturhistoriskt intresse. Det är värdefullt att husets öde ej omedel
bart behöver avgöras, utan att en tidsfrist kan åstadkommas, under vilken frägan 
om lämplig användning för huset kan utredas. Med sin konstruktion synes det 
lämpligt fiir att rymma exempelvis arkitekturmuseum eller liknande institution av 
delvis arkivkaraktär. Frän stadsbildssynpunkt hör huset behandlas i ett samman
hang med Norstedts hus, eftersom bevarande av endast det ena huset skulle 
medföra dålig jämvikt i stadspartiet. 

Vad beträffar gamla riksdagshuset vill ämbetet ej motsätta sig dess ersättande 
med en nybyggnad men förutsätter att de värdefulla äldre byggnadsrester, som 
ingår i det nuvarande huset, i sådant fall kan bevaras i det nya. Om nybyggnad 
sker, synes den i idéplanen angivna utformningen i stort kunna följas med 
undantag av att flyglarnas höjd liir stadsbildens skull bör beskäras. 

Som det centrala motivet i planen framstår den föreslagna behandlingen av 
Birger Jarls torg, till vilken ämbetet oreserverat vill ansluta sig. Forgets vackra 
verkan blir givetvis beroende av att all parkering, säväl långvarig som »ströbc-to-
nad», kan undvikas där. Med nuvarande trafikförhållanden torde därför det 
föreslagna parkcringsdäcket nedanför gymnasiehusen vara nödvändigt Varje- löst 
utspridande av bilar över holmen mäste elimineras. 

Den i planen skisserade lunchrestaurangen pä holmens södra del ter sig ur 
miljösynpunkt godtagbar. 

Beträffande antikvariska detaljsynpunkter i övrigt hänvisar ämbetet till vad 
stadsantikvarien anfört. 

Sammanfattningsvis tillstyrker ämbetet således att byggnadsstyrelsens idéplan 
lägges till grund liir den framtida behandlingen av Rieldarholmen med tillägg 
av de synpunkter, som ämbetet i det föregående anfört. 
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Från museerna 

Textilsektionen vid Riksantikvarieämbetet har konserverat en unik mässhake frän 
1 ooo-talet. Den härstammar från Dokkums kyrka i Ost-Friesland, Nederländerna, 
dit den enligt traditionen har skänkts som minne av den helige Bonilatius, Tysk
lands apostel, som där ljöt martyrdöden 754. Mässhaken var i mycket dåligt till
stånd och dess tyg, ett vitt damastliknande stoff, var helt i flagor, men har nu 
genom konservering återställts i ett utställningsbart skick. Det hedrande upp
draget har givits av det Ärkebiskopliga museet i Utrecht, ftir vilket textilsektionen 
tidigare konserverat en korkåpa. Konserveringen har utförts av konservator Mar
git Wikland. 

Mässhaken utställdes i Historiska museets barockhall den 7 februari där den 
tillsammans med ett urval svenska mässhakar visades under nägra veckor för att 
åskådliggöra hur form och dekor förändrats i denna liturgiska dräkt frän tidig 
medeltid till våra dagar. 

En utställning omfattande ett urval av de gåvor som föreningen Kungl. Mynt
kabinettets Vänner överlämnat till Myntkabinettet öppnades i Historiska Museets 
medaljsal den 17.12.1968 i närvaro av H. M. Konungen, töreningens beskyddare. 
Utställningen pågick till den 26.1.1969. Föreningen har under sin tjugoåriga till
varo, 1948-1968, bidragit till alt öka Myntkabinettets samlingar på många om
råden. Bland de utställda töremälen fanns mynt, huvudsakligen antika, medaljer 
och en värdefull samling vågar och vikter. Föreningen har dessutom bidragit med 
bokgävor, mest av äldre numismatisk litteratur. Av dessa var nägra vackra band 
utställda. 

Sjöhistoriska museet har under hösten 1968 haft tre specialutställningar. Her
rarna Bång, Den stora Kappseglingen och Sankt Helena. 

Herrarna Bång: De tvä herrarna Bång ägnade sig åt skeppsbyggen i Gävle. Fa
dern som hette Lars Augustin Bång började sin bana som fiskare och skapade 
sä småningom en förnämlig varvsrörelse, som 1869 raserades av den stora branden 
i Gävle. Sonen började sin bana i faderns varvsrörelse, försökte sig ocksä pä att 
bygga »plätbätar», men då detta tydligen inte gick helt efter ritningarna flyttade 
han till Stockholm, diir han etablerade sig som stor fastighetsägare och marin
målare. Utställningen som revs i slutet av februari visades en hel del av Johan 
August Bångs konst, vilken tidigare aldrig varit utställt i Sverige. Där presentera
des ocksä en hel del intressant material trän varvsrörelsen i Gävle i form av 
fartygsporträtt, ritningar och modeller. Kommissarie fiir utställningen var inten
dent Jonas Berg. 

Den stora kappseglingen var en fotoutställning. Här visades ett urval av foto
grafen Reijo Rösters bilder från »Fall ships race» sommaren 1968. Denna ut
ställning har nu skickats vidare till Varvsmuseet i Karlskrona, där den kommer 
att visas fr. o. m. slutet av januari. Ytterligare en version av samma utställning 
presenteras för närvarande pä museet i Varberg. 

Sankt Helena: Denna utställning öppnades den 28.11.1968 och revs den 7.1 
1969. Den omfattade en unik samling studier och skisser frän en välkänd — men 
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dock — glömd ö, Sankt Helena. Konstnären Roland Svensson hade i början av 
1968 förverkligat en gammal önskedröm, att fä besöka den isolerade vulkanön i 
Sydatlanten. Utställningen var en presentation av det förnäma arbetsresultat som 
Roland Svensson presterade under nära tre vintermånader pä den svårtillgäng
liga ön. 1 utställningen ingick bland annat ett fyrtiotal akvareller och teckningar 
med ett litet fint urval kuriosa, nägra dagböcker och fotografier. 

Den 20 februari öppnades på Sjöhistoriska museet en specialutställning om 
modern repliktillverkning. Det var Wasavarvets konserveringsavdelning som pre
senterade den metodik som används fiir att framställa verklighetstrogna kopior av-
regalskeppet Wasas skulpturer. Det har visat sig nödvändigt att framställa sådana 
kopior med hänsyn till den stora efterfrågan på vandringsutställningar om Wasa. 
.Skulpturrepliker har nu under några år utnyttjats i åtskilliga internationella ut-
StäUningssammanhang. Den metodik som konserveringsavclelningen tillverkat har 
visat sig mycket användbar. Den har skapat möjligheter att göra kopior av snart 
sagt alla sorters föremål i högst olikartade material. 

Under första hälften av juni kommer den svenska Sjömanskyrkans 100-års-
jubileum att uppmärksammas med en särskild utställning. 

Pä Wasavarvet har nu utbyggnaden av Wasas pontonhus slutförts och restau
reringen av regalskeppet kan nu åter fortsätta. 

Pä Jokkmokks museum visade under vintermarknaden i februari Norrbottens 
museum i samarbete med Riksantikvarieämbetet en utställning, »Stenålder vid 
polcirkeln». De omfattande inventeringar och utgrävningar som Riksantikvarie
ämbetet utfört inom socknen behandlades där och föremål och avslag frän en 
utvald boplats gav en bild av socknens stenålder. En mindre skrift med samma 
titel som utställningen hade utgivits. 
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Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 
En arkeologisk undersökning har genom försorg av Jönköpings läns museum 
företagits under tiden 12.2-7.3 a v fem fornlämningar pä Braheskolans tomt, 
Norra gravlältet, Visingsö. Undersökningen företogs med anledning av att schakt-
ningar för avloppsledningar till skolan päbörjats. Endast en av fornlämningarna 
var synlig före undersökningen. Denna utgjordes av en läg, flack förhöjning av 
mylla och sand med ca 5,3 x 6,2 m diam. I fyllningen av mylla fanns tvä paral
lella rader av lutande och liggande mindre hällar och mellan dessa, ungefär i 
anläggningens centrum, nägra spridda hällar. Runt omkring och under de senare 
påträffades inom ett sotlager en kniv av järn, tvä järnfragment samt brända ben. 
De övriga undersökta fornlämningarna påträffades ca 0,3-0,6 m under torvytan 
vid schakmingarna och utgjordes av tvä små ovala stensättningar samt ovala kol-
fläckar. En av stensättningarna, som hade 0,7 x 0,8 m diam, fyllde en ca 0,5 in 
djup grop, på vars botten en 0,3 X 0,5 m stor häll läg. Den andra Stensättningen, 
som hade 0,6 X 0,8 m diam och en fyllning av kolblandad mylla, låg i en 0,2 m djup 
grop. Bägge anläggningarna var fyndtomma. Av kolfläckarna bestod den ena av 
ett ca 0,5 m djupt lager av tiimligen fet kolbemängd mylla, på sidorna omgiven 
av brunt grus. Anläggningen läg intill en tidigare delvis förstörd fornlämning. I 
och strax utanför kolfläcken påträffades en fragmentarisk järnnit, tvä krukskärvor 
samt brända ben. Kolfläckens diam uppgick till 0,4 x 0,6 m. Den andra kol-
lläcken var ca 1 x 1,4 m stor och 0,26 m djup och sträckte sig runt och under 
en 0,25 x 0,6 m stor häll. Den var belägen inom ett område som tidigare berörts 
av trädgårdsplanering och var därför något omrörd. Fynden utgjordes dels av 
sju krukskärvor, brända och obräncla ben, dels av en bit glaserad keramik, tvä 
glasbitar, en kritpipsbit och en tegelbit. 

Stockholms stadsmuseums arkeologiska avdelning har utfört fältundersökningar 
på ett tiotal platser inom och utom staden. Huvudparten föranleddes av exploa
teringen på Järvafältet, i Skärholmeii-Vårberg och Botkyrka. 

På södra Järvafältet avslutades fältarbetena i och med den 1967 igångsatta 
undersökningen av ett större gravfält vid Stora Tensta. Genom bl. a. nya mynt-
fynd kunde dateringen till sen vikingatid bekräftas. I Spånga undersöktes ocksä 
ett mindre vendeltida gravfält i Nälsta och en enstaka fornlämning i Vinsta. 
Även pä norra Järvafältet kommer utbyggnaden att föranleda arkeologiska under
sökningar. Den första av dessa har påbörjats vid Arvinge. 

I Skärholmen—Fårberg undersöktes ett mindre gravfält med ca 15 anläggningar, 
som genom bl. a. agraffer och bältegarnityr av brons kunde dateras till folkvand
ringstid—äldsta vendellid. På andra platser på området har fyra vikingatida ske
lettgravar utgrävts med fynd av bl. a. nålhus och silvermynt. Undersökningen av 
en nyupptäckt boplatslokal har ocksä päbörjats. — Fältarbetena i Skärholmen-
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området redovisades i en av museet arrangerad utställning i samband med invig
ningen av Skärholmen Centrum. 

Vid Alby i Botkyrka slutfördes undersökningen av ett större vikingatida grav-
fält. Ett mindre tidigare ej registrerat gravfält från samma tid undersöktes också 
liksom ett boplatsomräde i anslutning till gravfälten. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

Vid pågående restaurering av Stora Köpinge kyrka utanför Ystad har en bygg-
nadshistorisk undersökning utförts under ledning av landsantikvarien i Lund. 
Kyrkan har en romansk grundplan med absid, kvadratiskt kor och ett långhus 
som är ovanligt sä till vida att den östra av de tre travéerna är bredare än de 
tvä andra. Till långhuset ansluter sig ett västtorn, vars stomme är senmedeltida. 

Det har visat sig att korpartiet och den bredare länghusdelen är samtidigt upp
förda. Genom vissa detaljer bl. a. förekomst av tegel i östra absidfönstrets omfatt
ning och i tribunbägens vederlagslister kan dateringen sättas till 1100-talets slut 
eller 1200-talets början. Den smalare länghusdelens murverk av små tuffstens-
kvadrar torde kunna dateras till 1100-talets förra hälft. Till detta ursprungliga 
långhus har varit fogat ett litet kor, vars grundmurar frilagts i nuvarande lång-
huseis östra del vid en grävningsundersökning, som utförts av amanuens Lars 
Redin. En större gravkammare frän 1600-talet hade tyvärr förstört grunden i 
östligaste delen av detta kor, varför det är ovisst om den tidigmedeltida kyrkan 
haft absid eller rakavslutat kor. 

Vid grävningen påträffades även romanska stenkistor, belägna utanför den 
äldsta stenkyrkans murar. Det kunde ocksä konstateras att kyrkan lagts på mark 
innehållande ett förhistoriskt boplatslager. 

I samband med valvslagning under 1300-talets förra hälft försägs kyrkan med 
kalkmälningar av Snåresladsmästaren. De är 1900 framtagna och starkt föränd
rade dekorationerna har nu befriats från påmälningar samt konserverats av kon
servator Albert Eriksson. I långhusets mellersta valv har även framtagits en de
koration av Snårestadsmästaren, bestående av hjäss- och ribbornamentik samt fram
ställningar av Abrahams sköte, Johannes Döparen, S:t Laurentius och S:t Nico
laus. Vidare utföres en färgkonservering av kyrkans värdefulla renässansinventarier. 

Pä Glimmingehus har arbetsmarknadsstyrelsens storarbetsplats påbörjat inred
ningen av kök och servering i borgens östra länga. Arbetet är ett led i strävan
dena att förbättra servicen för den besökande allmänheten. 

Den s.k. »Gästgivaregärden» i Simrishamn, ett 1700-talshus i känslig miljö viel 
Lilla Torg har förvärvats av Österlens museum. Restaurering av gården har på
börjats. Såväl förvärv som restaurering har möjliggjorts genom anslag ur lotteri-
medel. — Den Bergengrenska gården i samma stad är under restaurering, 

I samband med grundgrävning fiir nybyggnader i Visbys innerstad har arkeo
logiska undersökningar utförts på ett flertal platser. I kv. Priorn nordväst om 
Biskopsgården fanns rester av medeltida bebyggelse. Diir påträffades också den 
nordvästra gränsen fiir den stora stenäldersboplats, varav delar tidigare i flera 
omgångar undersökts. Inom området för den äldsta hamnen i nuvarande Alme-
clalen har pä nägra punkter undersökningar utförts, som givit upplysningar om 
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sjömurens ålder och byggnadssätt samt om markförhållanden, dräneringssystem 
och bryggor. 

1 kv. S:t Mikael beläget mellan Adelsgatan och Södra Murgatan har grund
murar efter den tidigare praktiskt taget helt okiinda S:t Mikaels kyrka framgrävts. 
En mängd medeltida gravar påträffades likaledes. Dessa grävningar kommer att 
fortsiitta. Arbetsmarknadsstyrelsen har i samtliga fall ställt arbetskraft till för
fogande. Grävningarna har letts av museiassistenten Waldemar Falck vid Gotlands 
Fornsal. 

I likhet med föregående är har AMS anvisat medel lill restaurering av kull ur-
historiskt värdefulla byggnader på Gotland. Under den gångna vintern utfördes 
sålunda restaureringsarbeten i Bals, Eke och Hejdeby kyrkor, på gamla tullhuset 
i KappeIshamn och på en ladugårdslänga vid prästgården i Hablingbo. Restaure
ringsarbetena vid Husaby biskopsborg, Västergötland, har kunnat återupptagas 
under februari månad sedan AMS beviljat anslag fiir etapp V, som tillika iir den 
avslutande. Denna omfattar bland annat takläggning över centralhuset, rekonstruk
tioner av murarna vid ingången samt markvärd. Arbetena beräknas vara avslutade 
i juni innevarande är. 

AMS har på prov genomfört en stenhuggarkurs vintern 1968-69 vid Kinnekulle. 
Kursen har huggit stenmaterial för flera stora restaureringsprojekt bl. a. kyrko
gårdsmuren i Lundsbrunn och vissa arbeten för Kräks herrgårdsmuseum. 

Inom Kopparbergs liin jiågär som statligt beredskapsarbete restaurering av Lin
nés bröllopsstuga vid Sveclen, Falun, Danielsgärden i Bingsjö, Rättvik, Lisskvarn-
gärden. Nås samt reparation av konstgången vid Ludvika gruvmuseum och av 
vadmalsstamp och skvaltkvam i Dala-Floda. 

Den 1 mars hölls en informationsträff i Vilhelmina kyrkstad för svensk- och 
utländsk dags- och veckopress. Restaureringen av de 25 kyrkstadshiisen har pågätt 
i tvä år och arbetet har snart kommit halvvägs. Fyra byggnader iir redan i funk
tion som bekväma turisllägenheter under säsongerna och som bostäder liir lång
väga elever vid gymnasiet under skolterminerna. Projektet kommer att kosta 
dryga 3 milj. kr. Arbetet bedrivs i ämbetets och AMS regi varvid Vilhelmina kö
ping svarar fiir viss del av kostnaderna. Köpingen svarar själv liir inlösenkostna-
clerna av de olika kyrkkamrarna samt fiir inredningen av husen. 

Från museerna 

Ett hantverksmuseum skall inrättas i Bergengrenska gärden i Simrishamn. Iord
ningställandet av detta sker i samband med restaureringen av gärden. 

En ny sal tör tillfälliga utställningar har inretts i Gotlands fornsal, Visby, och 
museigården har iordningställts. 

Pä Statens historiska museum invigdes lördagen den 29 mars av förre ärke
biskopen Gunnar Hultgren utställningen »Himmel och helvete i uppländska 
kyrkomålningar». Den omfattar fotografier i svart-vitt och färg av Sören Hall
gren med orienteringar och texter av Rune Norberg, och var från början produ
cerad för Upplandsmuseet i Uppsala där den visades sommaren 1968 i samband 
med världskyrkomötet. I Historiska museet har den kompletterats med senmedel
tida konstverk som belyser sambandet mellan kalkmäleriet och övriga konstarter 
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vid medeltidens slut, bl. a. målade och broderade textilier, ett altarskåp samt 
helgonbilder och ornerade kalkar och paténer av förgyllt silver. Kalkmåleriets 
förutsättningar belyses genom framställningar av tegelvalvens typer och konstruk-
tionssätt. Mäleriets teknik och det i Uppland gängse liirgiiiaierialei demonstreras 
dels genom färgrekonstruktioner av Albertus Pictors målningar i Härkeberga, ut
förda av Iwar Anderson, dels genom tegelstenar frän platsen för S:t Pers kyrka i 
Uppsala med kvarsittande partier av väl bevarad kalkmålning. Det ges ocksä 
några exempel på hur mälare och skulptörer använde kopparstick eller träsnitt 
som förlagor. Utställningen pågår till den 3 augusti. 

Den 27 februari öppnades på Sjöhistoriska museet specialutställningen »Repli
ker av reliker». Det är Wasavarvets konserveringsavdelning som presenterar ett 
nytt sätt att rädda ät eftervärlden ömtåliga, värdefulla och intressanta ting av 
alla de slag. Ett dominerande inslag i utställningen utgör regalskeppet Wasas 
praktfulla riksvapen som nu för första gängen visas i hela sin gyllene prakt. 
På utställningen finns också nytillverkade kopior av Kopparmatte, en stor relief
karta över Karlskrona frän 1686, en arkitektmodell av Skokloster daterad 1657 
och skalltaket till den 350 miljoner år gamla fyrbenta fisken. 

Den 12 mars öppnades en utställning pä Sjöhistoriska museet kallad »Skeppare 
med färg». Det iir sjökaptenen C. G. Wallin frän Svanshall, Jonstorp som pre
senterar ett trettiotal fartygsporträtt. 

»Så bodde vi förr — så bor vi nu» 
kallade Örebro läns museum en nyligen visad utställning. Genom samarbete med 
tidningen Nerikes Allehanda—Nerikes Tidningen insamlades senhösten 1968 ca 
200 interiörbilder, av vilka en del åtföljdes av värdefulla upplysningar om hem
mens inredning, familjernas bostadsvanor m. m. 

För att begränsa ämnet för utställningen skulle insamlandet av bilder i första 
hand gälla stadsbebyggelse i Örebro län, närmare bestämt hur man inredde sin 
bostad under 1800-talets senare del och fram till 1930-talet. 

Vid uppropet i tidningen betonades att museet var intresserat av fotografier 
och uppgifter rörande arbetarnas bostäder. Ehuru huvudparten av museernas 
fotografier av bostadsinteriörer kommer från högreståndsmiliö, finns även i detta 
material i allmänhet betydande luckor, örebromuseet utgör därvidlag inget undan
tag. Att vissa delar av den borgerliga bostaden säsom kök, serveringsrum, badrum, 
barnkammare och jungfrukammare sällan ansetts vara av intresse att fotografera 
bekräftades på nytt genom höstens insamlingsaktion, trots att bilder av dessa 
bostadsutrymmen speciellt efterlystes. Det som förevisades var den representativa 
delen av bostaden, rumsfilen utmed gatan. I denna var salong, förmak, matsal 
och fram till omkring sekelskiftet även ofta sängkammaren belägna. Trots den 
förutsedda överrepresentationen av den borgerliga bostadens rum av sällskaps
karaktär gav det insamlade fotomaterialet likväl ett visst tvärsnitt genom olika 
socialgruppers bostadsmiljö. 

I anslutning till de fotografier, som utställdes byggdes och inreddes ett antal 
rum. »Garvarens förmak* och »Grosshandlarens matsal» från 1800-talet fick till
sammans med »Tägmästarens sängkammare» och »Bankkamrerns matsal» från 
1910 samt »Skoarbetarens lägenhet» på ett rum och kök från sekelskiftet i färg 
och form ge några exempel på liknande miljöer som fotomontaget visade. 
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För att inte helt lösrycka bostadsinteriörerna frän den yttre miljön med sin 
sociala förankring kompletterades utställningen med upplysningar om olika bo
stadstyper i städerna i form av texter, foton och byggnadsritningar. I korthet 
beskrevs t. ex. hantverkar- och handelsgårdar med deras successivt förslummade 
gärdsbebyggelse, centralpalatset, villabebyggelse i städernas utkant, hyreshus för ar
betare etc. 

För utställningens »Sä bor vi nu »-del svarade Stiftelsen Hyresbostäder i Öre
bro. Den fortsatta utvecklingen fram till dagens moderna boendetänkande illustre
rades av modeller, fotomontage m. m. Diagram visade förändringar i boendetäthet 
och bostadsstandard från 1915 och framåt. Fritidsproblemens inverkan på dagens 
stadsplanering kunde studeras pä utställningen liksom t. ex. kökets förändring 
på grund av ändrade köpvanor och transportmöjligheter per bil. 

För skolorna skrev museet ett stencilerat kompendium om utställningen. Serier 
av färgdiabildcr som togs av rnmsinteriörerna fiir skolans räkning kommer att an
vändas som läromedel tillsammans med kompendiet även sedan utställningen 
upphört. 

Västerbottens museum i Umeå byggs f. n. ut med lokaler för tillfälliga utställ
ningar, arkiv och arbetslokaler. Tilbyggnaden omfattar ca 1 900 m2 vilket medför 
en ökning till det dubbla av nuvarande utrymmen. Arbetet skall vara klart vid 
årsskiftet. Byggkostnaderna uppgår till 2,4 milj. kr., vilka bestrids av medel från 
AMS, landsting och Umeå stad. 
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Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

Vid Råbelöf utanför Kristianstad har tvä gravhögar undersökts genom lands
antikvariens försorg. Den ena hade två centralkistor och tvä sekundära brand
gravar. I de senare påträffades en fragmentarisk rakkniv och en väl bevarad 
pincett frän yngre bronsålder. Centralgravania var plundrade. Den andra högen 
tillhör av keramiken att döma yngre bronsålder eller möjligen äldre järnälder. 

I Heberg, Årstads socken, Halland, har undersökts en långdös, täckt av ett 
bronsäldersröse med en urnebrandgrav. I dosens kammare påträffades bl.a. 
brända ben, en parallellhuggen flintdolk och en eldslagningstlinta. Omedelbart 
utanför kammarens V kortsida påträffades tvä kraftiga stenskodda, ca i m breda 
och djupa stolphål. I det ena påträffades bl. a. snoddornerad trattbägarkeramik. 
Ett flackt röse med kantkedja visade sig dölja en skeppssättningsliknande sten
sättning, till stor del täckt av bränd lera och innehållande bl. a. brända ben 
och keramikfragment av äldre järnålderskaraktär. I Söndrums socken undersöktes 
ett ca 14 m stort röse med sammanlagt sex urnebrandgravar frän yngre brons
ålder. Den ena av dessa innehöll ett miniatyrsvärd, en rakkniv med upprullat 
svanhalshuvud, en pincett, en syl och en dubbelknapp. Undersökningarna har ut
förts av fil.kand. Björn Petersen, Hallands Museum. 

I Arla stationssamhälle i Arla socken, Södermanland, har vid vattenlednings
arbete hittats en osedvanligt vacker bätyxa samt en hälmejsel av flinta. En 
efterundersökning genom landsantikvarien gav till resultat en grönstensmejsel, 
ett litet sandstensbryne och fragment av ett halvklotformigt kärl med snörav
tryck, allt tydligen frän en enmansgrav. Vid undersökningen hittades också ett 
grovt keramikmaterial av bronsälderstyp, antagligen ett boplatsfynd. Provtagning 
för fosfatanalys har skett. 

Inom Kopparbergs län har utgrävning företagits vid Grådö skans. Hedemora, 
i riksantikvarieämbetets regi, och vid Molnbyggen, Leksands socken har en järn-
framställningsplats undersökts genom docent Inga Serning. 

De av docent Hans Christiansson under beteckningen »Nordarkeologi» be
drivna undersökningarna i Norrland har ägt rum i samarbete med Skellefteå mu
seum, Västerbottens, Jämtland och Norrbottens läns museer samt Statens Histo
riska museum. Ekonomiskt har undersökningarna möjliggjorts genom långsiktiga 
anslag frän de fyra nordliga länens landsting samt bl. a. Skellefteå stad, Burträsk 
kommun och Kungafonden. Under sommaren har arbeten bedrivits på fem platser 
i norra Västerbotten och på en plats i Lappland. Inventeringar har utförts 
i Lappland, Härjedalen och Hälsingland. Ett 30-tal personer har varit engagerade; 

Lundfors, Djupgroven, Gummarks by, Skellefteå (80 m. ö. h.). Undersökningen 
påbörjades 1968. Bland fynden märks skrapor, kärnor, spetsar, ett stort antal 
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sänkestenar och mängder av avslag. Heden, Klutmarks by, Skellefteå (65 m. ö. h.), 
ett större boplatskomplex med ett flertal härdar, kvartsavslag och ben av säl. fisk 
och fågel. En österbottnisk yxa i strälsten och ett facetterat bryne antyder ett 
samband med Suomusjärvikulturen i ett senare skede. 

Strandholm, Bygdslljum, Burträsk. Vid de sedan 1967 bedrivna undersökningarna 
har bl. a. påträffats en bätyxa, tvärpilar och slipade och oslipade flintyxor. Under 
1969 har ett 50-tal föremal framkommit. 

Öslra Fahlmark, Skellefteå (39 m. ö. h.). Bl. a. har påträffats ett 20-tal hela och 
fragmentariska pilspetsar med tunn tvär bas säväl som grövre spetsar samt ben 
av svin och fisk. Boplatsen torde vara den lägst belägna boplatsen av större 
omfattning i Norrland. 

Gargaselet, Jörn, Byske älv. En provundersökning avslöjade ett övre kultur
lager med bl. a. en smalmejsel, ett fint flintspån, en tvärpil av flinta och ben av-
bäver, samt pä 70 cm djup ett undre lager täckt av sand, med en härd och med 
ben, möjligen av björn. 

Akulla, Skellefteå. Pä en starkt eroderad boplats vid Skellefleälven har på
träffats en halv glasögonfibula (?) av tidig typ med spiralskiva och streckad yt
terkant. 

Storavan, Lappland. Vid inventering av sjöns södra delar vid extremt lågt 
vattenstånd påträffades ett 100-tal lokaler med ca 400 härdar och bl. a. spetsar, 
skrapor, asbestkeramik, asbeslstycken, delar av nordbottniska redskap m. m. Pä en 
boplats nära Gullöns station påträffades en gjutformshalva för en yxa av 
ananinotyp och strax intill en halv degel av hårt glacerad, starkt sandblandad 
lera. Inventeringen omfattade även Maläns över lopp där en 1927 påträffad röel-
ockragrav med stenredskap (SHM 18752, Nordsvensk Forntid 1969, s. 63 f.) kunde 
identifieras. 

Kungaudden, Forsavan, Sorsele sn, Lappland. De 1967 påbörjade undersök
ningarna fortsattes i sommar i syfte att totalutgräva boplatsen. De tidigare på
började undersökningarna pä den s.k. Klosterholmen i Rureå har likaså fortsatt 
i sommar. 

Markvärdsarbeten utföres f. n. på drygt 30 talet ur kulturhistorisk synpunkt 
viktiga platser inom Södermanlands län med hjälp av 5 arbetslag. 

I anslutning till de markvärdsarbeten som bedrivits av Riksantikvarieämbe
tet och AMS vid Prästbolet i Njurunda har Medelpads Fornminnesförening i 
samarbete med Njurunda kommun anlagt en »arkeologstig» i området. Den häl
en längd av ca 4 km och berör utom ett storhöggravfält bl. a. kapellrninen vid 
Kvissle, flera mindre gravfält och enstaka högar, en husgrundsterass och run
stenen i Nolby. 

Från byggnadsminnesavdelningens verksamhetsområde 

I samband med planering av förnyelse av bebyggelsen inom en del av kvarteret 
Thor vid St. Östergatan i Ystad beslöt Ystad stad att återställa det s. k. Birgitta
kapellet i dess ursprungliga skick. En ingående undersökning och uppmätning har 
företagits av landsantikvarien i Lund. 

Vid uppförandet av Folkets hus i Lund inom kvarteret Maria Magle påträffa-
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des ett medeltidshus, som kunde bevaras inom den moderna byggnadskroppen. 
Byggnaden har av riksantikvarien förklarats som byggnadsminne. 

En stor donation av en privatperson har möjliggjort ett fortsatt iståndsättande 
av den södra ringmuren i Visby. 

Den sedan 1956 pågående restaureringen av systraklostret i Vadstena har au 
avslutats. I samband med en tillbyggnad norr om tornet till Arboga Heliga 
Trefaldighets kyrka har en byggnadshistorisk undersökning genomförts. Härvid har 
bilden av den forna klosterkyrkans västfasad kunnat kompletteras. 

I Kalmar slottskyrka har kyrkorummet restaurerats. En vägledande princip har 
varit att söka bevara olika stilmoment frän den tiden kyrkan nyttjades. En 
altartavla har deponerats frän Nationalmuseum. I Skoklosters slott har säkrings-
åtgärder vidtagits då takbjälkhuvudena angripits av röta. Dessa kommer att bytas 
ut, vilket innebär att ingrepp mäste ske även i murverket. 

Under sommaren har mindre byggnadsarkeologiska undersökningar företagits 
vid Gudhems kloster. 

Riksantikvarieämbetet och Göteborgs historiska museum utförde under april 
undersökningar pä Gamlestadstorg i Göteborg för att klarlägga bebyggelsen inom 
en ej tidigare undersökt del av Nya Lödöse. Undersökningen avslöjade två bebyg
gelseskeden, båda avbrutna av bränder. I det undre lagret framkom resterna efter 
minst tre hus, varav ett i skiftesverk. Mellan dessa fanns spridda rester av sten
läggningar, gård eller gator. Fynden utgörs huvudsakligen av keramik och järn
föremål. Bland övriga fynd märks ett gotiskt rökelsekar av brons. 

Under sommaren har av Göteborgs historiska museum utförts en översiktlig be-
byggelseinventering pä Hisingen. 

Med medel från Älvsborgs läns landsting har Vänersborgs museum påbörjat en 
byggnadsinventering i Västra Tunhems och Dals-Eds kommuner. Inventeringen är 
en försöksverksamhet som vill pröva möjligheterna att registrera samtliga byggna
der inom ett större omräde och skall efterhand byggas ut till att omfatta hela 
länet. Samtidigt utförs en översiktlig planering av samtliga kulturhistoriska min
nesmärken, med medel frän respektive kommun. 

Under tiden 4—8/8 utfördes av Jönköpings läns museum och Jönköpings hem
slöjd en allmän kulturhistorisk inventering av Räckaby socken, Jönköpings län. 

Ett senmedeltida krucifix har hittats i privat ägo. Det torde vara säkert, att det 
tillhört Riirbo kyrka i Södermanland. Det har nu återbördats till kyrkan. 

En restaureringsplan för »Mariaberget Östra» i Stockholm har framlagts av en 
arbetsgrupp med medlemmar frän Stockholms stads stadsbyggnadskontor, fastig
hetskontor och stadsmuseum. Planen jämte tillhörande utredningar presenteras i 
en utförlig stencil daterad i april 1969 och har godkänts av Stockholms stads 
byggnadsnämnd, fastighetsnämnd och museinämnd. Restaureringsplanen skall 
framläggas för stadsfullmäktige under hösten 1969. 

Ett orgelärende av principiell betydelse avgjordes den 13 juni av Kungl Maj;t, 
som därvid lämnade utan bifall de besvär som anförts av Rörstils församling i 
Uppland över riksantikvarieämbetets beslut att icke medgiva utbyte eller om
byggnad av i7oo-talsorgeln i Börstils kyrka. Beslutet torde fä prejudicerande be
tydelse. Det har i olika sammanhang ifrågasatts huruvida orgelverk författnings
enligt stär under riksantikvarieämbetets värd och beskydd. Ämbetet har sedan 
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länge betraktat orgelverk säsom kyrkligt inventarium i den mening som avses i 
Kungl kungörelsen den n dec. 1942 angående värden av vissa kyrkliga inven
tarier. 

Restaureringsarbetena vid Sveden, Falun och Lisskvarnsgården, Nås socken, 
vilka utförts som statliga beredskapsarbeten, beräknas komma igäng under hösten. 
Vid Ludvika gruvmuseum och pä Danielsgården, Rättviks socken är restaurerings-
arbetena avslutade. Pä Danielsgården fortsätter dock konserveringen av dalmål
ningarna. 

Norrbottens museum har under sommaren bedrivit arkeologiska undersök
ningar vid Gammelstad i Nederluleä socken samt Öjebyn och Kyrkbyn i Piteå 
landsförsamling. Vid de bada förstnämda lokalerna påbörjades undersökningar 
1968. Arets arbeten har givit ytterligare husgrunder samt föremål från 1600- och 
1700-talen. Vid Kyrkbyn skall Pitebygdens äldsta kyrka och därtill hörande 
bebyggelse från 1300-talets mitt ha legat. Husgrunder har påträffats, men kyrkans 
läge har ännu ej kunnat fastställas. 

Från museerna 
Statens Historiska Museum visade den 8—25 maj utställningen »Byggl i Norge. 

Frän riksantikvariens arbetsmark». Här presenterades den norske riksantikva
riens arbeten med profana och kyrkliga byggnader från medeltid och nyare tid. 
IInder sommaren visades »Det historiska Prag» i fotografier av Karel Plicka 
från Smetanas museum i Prag. Teaterstudion vid Balettakademien framförde den 
31 maj—7 juni »Den stora världsteatern» i museets barockhall. Fotoskolan och 
Grundskolan fiir konstnärlig utbildning ställde samtidigt ut i entréhallen. Den 6 
september—5 oktober visades »Nådens barn» en samling oljetryck från halländ
ska hem, arrangerad av Varbergs museum och kompletterad med fotografier av 
Sune Jonsson, Västerbottens museum. Utställningen »Bishop Hill» beräknas pågå 
15 november—11 januari. Museets verksamhet med vandringsutställningar i 
mindre format, lämpade för bibliotek, sjukhus, ålderdomshem, varuhus etc. in
leddes förra året med »Som vi ser dem» i tre exemplar. Den blev en stor succé. 
Sommaren 1969 tillkom »Bärnsten», under hösten »Oss vikingar emellan» och 
»Gående bord». De tre sistnämnda visas tiden 20/9—12/10 på Historiska museet 
under samlingsnamnet »Museum i rörelse». Efterfrågan pä dessa utställningar är 
mycket stor. Dessutom har smä forortsutställningar arrangerats. Kungl. Mynt
kabinettet ordnar under hösten en utställning av modern svensk medaljkonst i 
Helsingfors samt deltar i en internationell utställning över samma ämne i Prag. 
Viel Ölands Sol-expo 12-20 juli har museet i samarbete med riksantikvarieämbetet 
och Kalmar läns museum arrangerat utställningen »Vad Öland gömmer». »Gyl
lene forntid» har under olika namn fortsatt sin utlandsturné och under som
maren varit i Bordeaux och Miinchen; i oktober öppnas den i Rom i närvaro 
av H.M. Konungen för att sedan fortsätta till Bukarest. 

Västergötlands Fornminnesförening har innevarande är firat två jubileer. 
Västergötlands museum invigdes 1919 och föreningens tidskrift utkom med sitt 
första häfte är 1869. Jubileerna har bl. a. firats med en utställning, »Konstnärs
familjen Kylberg» — 230 verk av 20 konstnärer i fyra generationer samt med ut
givandet av ett jubileumsnummer av tidskriften. 
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Från fornminnesavdelningens verksamhetsområde 

I Skepparslöv socken har ett boplatslager frän stenåldern undersökts. I det 2—4 
dm tjocka lagret tillvaratogs bland skörbrända stenar ett krossat lerkärl frän 
yngre stenålder med kamstämpelornamentik. I kanten av lagret uppmättes ett 
stolphål. — Ett nyfunnet gravfält i Nosaby socken har genom ett 40-tal under
sökta gravar givit fynd från yngre bronsålder och romersk järnålder. Bland fyn
den frän bronsåldern märks rakknivar och dräktnålar. I en av järnåldersgravarna 
låg på den dödes bröst tre bandformade fibulor frän 200-talet. 

Pä Gotland har i samarbete med AMS tre stora utgrävningsprojekt fortsatt 
från tidigare säsonger. Vid Havor i Hablingbo har arbetet koncentrerats till forn
borgen som nu till största delen är färdigundersökt. Bland fynden en myntefter-
bildning i form av en guldmedaljong, daterad till 300-talet e. Kr. Pä det Södra 
gravfältet (Sälle) i Fröjel har en mängd gravar undersökts, de flesta frän tidig 
romersk tid. Rester av en bronsåldersboplats med djurbeni och keramik har på
träffats under själva gravfältet. Vid liingehy i Visby avslutades utgrävningarna i 
november i områdets södra delar, där ett 15-tal tidigare okända anläggningar 
framkommit. De flesta frän tidig romersk tid och mycket fyndrika. Den viktigaste 
a 11 läggningen, en brandgrav dold under ett odlingsröse, innehöll bl. a. tvä en
eggade svärd. Graven kan med stor säkerhet dateras till tiden omkring Kristi 
födelse på grundval av en mängd fynd i kombination med svärden, bl. a. bälte
ringar och en fibula. Den innehöll även lerkärl med rik elekor av samma typ som 
den ornerade keramiken frän fornborgen vid Havor och är därför av betydelse 
för denna anläggnings datering. 

Vid Annelund nära Visby flygplats påbörjades i juli ett fjärde större AMS-pro-
jekt; ett gravfält från förromersk tid, tidigare delvis undersökt. Platsledare är 
fil. kand. M. Wennersten. 

Ett 60-tal meter väster om Norre Port i kv. Klostret, Halmstad, frilades under 
oktober ca 19 m av kurtinmuren, som utgjort ett yttre stöd fiir den i halvmån-
form runt staden löpande fästningsvallen från 1600-talets början. Omedelbart 
norr om muren och parallellt med den löpte en rad av glest ställda kraftiga trä
pålar. Med höstens utgrävning har ca 35 m av muren, av vilken ca 16 m frilades 
1968, kunnat undersökas inom samma kvarter. 

Vid Knebildstorp, kv. Akvarellen, Halmstad, har sju härdgropar på ett bo
platsomräde undersökts av Hallands museum. Fynden omspänner yngre sten
åldern och bronsåldern; även kritpipor har tillvaratagits. — Vid Gröningen, 
Tölö socken, Halland, har delar av ett gropkeramiskt, streckornerat lerkärl på
träffats vid en boplats, vilken partiellt undersökts av Hallands museum. Även en 
härdgrop jämte ett rikt flintmaterial framkom. Boplatsen är känd sedan gammalt 
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och har tidigare givit rika fynd, nu i Göteborgs arkeologiska museum och i Nord-
hallands hembygdsförenings samlingar i Kungsbacka. — Röjningsarbetena pä 
fornlämningsområden i Halland har kunnat fullföljas i planerad omfattning, 
bl. a. har stenarna pä ett 30-tal domarringar och en skeppssättning vid Högaberg, 
Gr ime tons socken, framtagits. 

Genom Jönköpings läns museum har undersökts sju fornlämningar pä ett 
järnäldersgravfält vid Kylahov i Hänger socken. Fyra av anläggningarna var 
redan tidigare delvis bortschaktade vid vägunderhållsarbeten. Fynden utgjordes 
bl. a. av en spännbuckla av brons samt en spjutspets och en fragmentarisk kniv 
av järn. 

Göteborgs arkeologiska museum har i sommar bedrivit omfattande undersök
ningar inom ett område pä ömse sidor om Syrhåladalen pä Hisingen. — Ett stort 
röse i Shiiggered har ursprungligen haft en oval form. En kallmurad kam fanns 
bevarad längs ena halvan av roset. Detta täckte en dubbelkista ca 3,5 x 0,8 m, vars 
ena kammare, förutom brända ben innehöll ett miiiiiatyrsvärd och en rakkniv av 
brons. Dessutom fanns en enkel guldring, diam ca 0,5 cm, tre smä guldspiraler 
och en del av en spiralvriden guldarmring. Datering per 3 eller 4. I kistans övre 
lager påträffades tunna järnfragment, förmodligen ett knivblad jämte nägot obe
stämbart föremal, och utanför kistan fanns ytterligare brända ben, keramikskär-
vor och en grön, genomskinlig glaspärla. Dateringen av denna sekundära grav
läggning är ännu osäker. — Strax intill denna anläggning fanns ett flackt röse 
innehållande keramik och brända ben. De inom området undersökta stensätt-
ningarna innehöll likaså keramik och brända ben, jämte slagen flinta. — En serie 
provgropar över omrädet ledde till upptäckten av en neolitisk boplats, vars mate
rial ligger blandat med fynden från en troligen medeltida gårdsanläggning. Fyn
den frän denna utgöres mest av blyglacerad keramik och delar av trefotsgrytor. 
Över undersökningsytan förekom ett stort antal mörkfärgningar varav åtskilliga 
är stolphål, tre härdar, varav en troligen hör till den medeltida gärden, och dess
utom spår av väggar till ett hus. 1 anslutning till denna gärd fanns gropar fyllda 
av sot, kol och skörbränd sten och med fynd av järnslagg. 

Inom Låssbyområdet har undersökts ett komplex av ett röse och tre stensätt-
ningar, vilka var lagda sä att de gränsade intill varandra. Roset innehöll en 
knappt mansläng kista med brända ben och en svart, oval pärla av jet. Av sten
samlingarna innehöll tvä brända ben, medan den tredje var fyndtom. Undersök
ningarna inom detta område fortsätter nu med ett komplex av ett långröse och 
ett runt röse, samt en mellan dessa båda anläggningar löpande stensträng. 

Vid Janneberg, Västra Frölunda, har undersökts en stensättning belägen på 
krönet av en moränkulle. Stensättningen täckte tvä över varandra belägna kistor, 
varav den övre var fyndtom medan den undre (ca 4 x 1 m) innehöll resterna av ett 
obränt lik och ett lerkärl av senneolitisk typ. Kistkonstruktionen, en kombination 
av hällar och klumpstenar, gör en datering till äldsta bronsålder tänkbar. Den 
undre kistan läg i ett kraftigt mörkfärgat kulturlager, vilket sträckte sig ut över 
kullen. Detta lager innehöll en mängd avslag och redskap av flinta, vilka kan da
teras till senneolitikum—äldre bronsålder. 

En hällkista har undersökts vid Grimbo i Tuve. Kistan, som var starkt skadad, 
omgavs av en stenpackning, vilken till stor del var täckt av ett röse, uppslängt i 
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sen tid. Två kretsar av resta stenar löpte runt kistan fram till dess mynning, där 
de anslöt till en tät och vällagd smästenspackning vilken läg i en sektor ut frän 
mynningen. I denna smästenspackning påträffades keramik, i övrigt framkom 
flera pilspetsar, ett skifferhänge och flintavslag. 

En förmodad rest av en hällkista har givit fynd av keramik och en flintdolk, 
vid undersökningar vid Önneröd på Hisingen. I närheten har ocksä päbörjats 
undersökning av en boplats, vilken givit rabbad keramik och flinta i ett kraftigt 
kulturlager. 

I likhet med föregående är företog Institutionen för nordisk fornkunskap vid 
Uppsala universitet under maj manad utgrävningar vid den stora bronsålders-
lokalen Broby i Börje socken. Bland undersökta objekt kan nämnas: 1) en ca 5 m 
stor stensättning med en brandgrav med skälnäl av brons. 2) En ca 5 m stor jord-
blandad stensättning med tvä gravgömmor med hartstätning. I bottenlagret utan 
samband med gravgömma fanns en bygelnäl av brons. 3) Ett ca 10 m stort skärv-
stensröse med en brandgrav med hartstätning i sydöstra kanten, med fynd av en 
bronskam med genombruten ornering i form av hjulkors och motställda fåglar, 
en skivnäl av brons, en fingerring av brons och en dubbelknapp av brons. Rosets 
botten utgjordes av ett tjockt svart kulturlager med brända och obrända ben. 
Strax innanför södra delen av kantkedjan läg en nackböjd profyryxa. 

Genom förbättrade konjunkturer på arbetsmarknaden under senare delen av 
budgetåret 1968/69 nedskärs fornvärdsprogrammet i viss utsträckning under mot
svarande tid. Detta innebar att planerat program för budgetaret 1968/69 till viss 
del inte kunde fullföljas. Nedskärningen drabbade främst ännu inte påbörjade 
objekt. 

För budgetåret 1969/70 har riksantikvarieämbetet hos AMS ansökt om ca 
47 000 dv (ca kr 6 000 000) fördelade pä ca 530 fornvårdsobjekt i hela landet. 
Den projekterade värdarealen uppgår till ca 13 150000 m2 vilket är ca 15% mer 
än under 1968/69. Till dags dato har AMS beviljat ca 90% av ansökta medel för 
1969/70. 

Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet ig6g 

Årets arkeologiska fältarbeten har varit synnerligen omfattande. Grävnings
säsongen började redan i januari med fältarbeten i tält pä Gamlestadstorg i Göte
borg. Både till antal uppdrag och omfånget synes grävningssäsongen bli lika stor 
som den föregående, dvs. 60—70000 m2 undersökt grävningsyta. De ca 100 under
sökningarna har varit spridda frän Skäne till de innersta delarna av Lappland 
och över alla perioder från stenålder till medeltid. 

Vid Överåda i Södermanland påträffades på en boplats tillhörande den grop
keramiska kulturen förutom boplatsrester och keramik även gravar, i vilka de 
döda nedlagts i hockerställning och täckts med rödockra. 

I Rappestad i Östergötland, har i samband med arbetena för en ny sträckning 
av E4-an undersökts en stensättning med en 7 m läng kista av kalkstenshällar. 
I kistan låg rester av minst sju skelett och en flintskrapa. En liknande kista, som 
innehöll en fin pilspets av vit flinta, påträffades i ett röse vid Algutsrums kyrka 
på Öland. 
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I Botkyrka pägär ämbetets för närvarande största utgrävningar. Märkligast i 
detta område är fyndet av ett tidigare okänt stort bronsäldersomräde med ett 
gravfält och en betydande boplats. Gravfältet är sammansatt av stensättningar 
och rosen omkring uppstickande berghällar. Stenpackningarna är avjämnade med 
skörbränd sten. Botkyrkaboplatsen innehåller ett sammanhängande, ofta intill 
en halv meter tjockt täcke av sådan skörbränd sten med inlagrade rader av 
grövre stenar. Skärvstensmassan är keramikrik och keramiken är karakteristisk för 
bronsålderns mellersta avsnitt, omkring är i 000—800 f. Kr. Hallundaboplatsen är 
en av de mest omfattande i Sverige. Den täcker en areal av nära 1,5 ha. Förutom 
keramik påträffades flera bronsföremål, rakknivar, nålar, bronsblad etc. och även 
åtskilliga stenyxor och film-föremål. 

Vid Algutsrums kyrka på Öland ligger ett nypäträffat, tidigare icke registrerat 
gravfält omkring det ovan nämnda roset med en hällkista frän stenåldern. Grav
fältet är för närvarande endast framtaget och iordningställt för dokumentation. 
Slutgrävningen kommer att utföras senare i höst och 1970. Ett annat nypäträffat 
gravfält ligger omedelbart intill Viby by i Viby socken, Östergötland. Omkring 
en rest sten påträffades här ett hundratal gravar utan synliga märken ovan jord 
i samband med arbetena för den nya sträckningen av £4-311. Gravarna är både 
brända och obräncla. Åtskilliga innehåller föremål som daterar dem till tiden 
omedelbart före Kr., såsom smycken och bältetillbehör. 

Ett tredje gravfält av äldre järnälderstyp undersöks på Strömsholmsåsen 
omedelbart utanför Kolbäcks samhälle i Västmanland. Både tidigare undersök
ningar pä platsen och den nu pågående visar, att gravarna här är utformade pä 
ett speciellt sätt. De är ovanligt djupt nedgrävda i den ursprungliga markytan. 
Gravskicket är blandat, bäde brända och obrända gravar förekommer. Hela 
äskrönet är upptaget av dessa konstruktioner. Fynden är betydande. De består 
av redskap, smycken, kammar och vapen. 

I en stensättning vid Hällby i Torshälla påträffades en dubbelgrav frän vendel
lid. I kvinnograven påträffades bl. a. ett par bronsbeslag i stil D. 

Vid ett vägarbete vid Folkeslunda i Långlöts socken på Öland påträffades ett 
relativt omfattande gravfält med anläggningar från både äldre och yngre järn
ålder. Särskilt märkvärdig är en rad av resta stenar som följer kanten av den äs, 
pä vilken gravarna ligger, en konstruktion som antyder en medveten miljöplane
ring. 

Från hyggmdsmimesavdelningens verksamhetsområde 

Antalet byggnadsminnesförklaringar jämlikt lagen den 9 december 1960 om bygg
nadsminnen utgör nu 171. Bland nya byggnadsminnen kan anföras de värm
ländska herrgårdarna Apertin, Krontorp och Uddeholm samt Gamla Teatern i 
Örebro. 

Genom tillägg till 1942-års lag om fornminnen omfattar denna sedan 1967 
17.3 även skeppsvrak och vissa sjöfynd. I syfte att underlätta bevakning och till
syn av skyddade skeppsvrak samt att vid behov företaga besiktningar har, med 
Kungl. Generaltullstyrelsens medgivande, de fyra cheferna för tullverkets kust
distrikt befullmäktigats att vara riksantikvarieämbetets ombud i dessa ärenden. 
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En utvändig reparation av Tosterups slott, framför allt omläggning av ytter
taket, har påbörjats. Till arbetet har utgått anslag från riksantikvarieämbetet. 

Av nyligen utförda byggnadsarbeten under landsantikvariens kontroll kan näm
nas omläggning av halmtaket pä Småryds gård vid Hastad, en av de fä välbevarade 
fyrlängade gårdarna på Bjärehalvön. Anslag ur Kungafonden har utgått. 

Restaurering av Finja kyrka vid Hässleholm pågår. 1 samband därmed behand
las även de romanska kalkmälningarna (konservator V. Linelell-Andersson). Under 
en följd av är har saltutfällningar pä målningarna iakttagits, men vid en besikt
ning av expertis från Tekniska högskolan i Lund konstaterades, att processen 
sannolikt är under upphörande till följd av den gynnsamma inverkan av konti
nuerlig uppvärmning. 

På flera platser i Visby har arkeologiska undersökningar Utförts. I kv. S:ia 
Maria påträffades grundmurarna till en medeltida byggnad. Här läg ocksä en 
latrin eller avfallskällare med bl. a. rester av orientaliska glasbägare. — Vid S. 
Mikaels kyrka har vid fortsatta undersökningar ytterligare en del av S muren 
framtagits samt en pelarbas påträffats. Arbetskraft har anvisats av AMS och un
dersökningarna har letts av museiassistent W. Falck. — I samarbete med Got
lands fornsal utförde Sveriges Kyrkor en undersökning i ruinen efter stadens 
hospitalskyrka, S. Göran. Initiativet hade tagits av Professor A. Tuulse. I koret 
påträffades grundmurarna till ett äldre kor med absid, sannolikt rester av den 
äldsta kyrkan pä platsen. I länghusets NÖ hörn påträffades en del av en mur av 
samma bredd som de påträffade grundmurarna i koret vilket tyder pä att detta 
varit förenat med ett äldre långhus. I långhusets Ö del påträffades grunden till 
ett lekmannaaltare och i koret en stor illa skadad porträttgravsten. Bland fynden 
märks bl. a. glasmålningsfragment, en orgelpipa av tenn samt medeltida mynt. 
Utgrävningen kommer att fortsätta nästa sommar. 

Vid Västra stranden, Halmstad, upphittades eu slockankare av järn.. Ankaret 
hade till största delen legat begravt i bottendyn, varför trästocken var väl beva
rad. Fyndet är t. n. i privat ägo. 

Stadsfullmäktige i Linköping har tillsatt en bevaringskommitté, som bl. a. har 
till uppgift att göra en inventering av bebyggelsen i Linköpings innerstad. Kom
mittén har beviljats ett anslag pä kr. 10000 tör en totalinventering av centrala 
kvarter i innerstaden under ledning av landsantikvarien och i samråd med stads
arkitekten och stadsplanechefen. Frän i januari 1970 inrättas en kulturnämnd, 
som bl. a. kommer att övertaga kommitténs arbete. Till kulturnämnden har 
landsantikvarien adjungerats. 

Våren 1969 förekom en debatt ang. nybebyggelse vid Stora torget i Linköping. 
Frågan har resulterat i skissförslag till nybebyggelse i kv. Apoteket. Länsmuseet 
har presenterat detta förslag och samtidigt gjort en utställning under rubriken 
»Kring Stora torget — Fynd och fakta kring en central linköpingsmiljö», som 
belyser torgets historia, funktion och bebyggelse genom tiderna. I utställningen 
ingår ocksä fynd frän arkeologiska undersökningar pä torget. 

I oktober avslutades restaureringen av orgeln i Tjällmo kyrka, Östergötland. 
Den byggdes ursprungligen som interimsorgel för Uppsala domkyrka 1710, sedan 
dess orgeln förstörts vid branden 1702. Orgelbyggare var L. Risberg, elev till 
H. H. Cahman som byggt den tidigare orgeln. 1741 såldes orgeln till Tjällmo, där 
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den användes tills den är 1925 ersattes med ett helt nytt verk bakom den gamla 
fasaden. Lyckligtvis magasinerades det gamla verket. 1965 erhöll församlingen av 
en församlingsbo en penninggåva till orgelns äteruppsättning. Restaureringsarbe
tet har utförts av Bröderna Mobergs orgelbyggeri i Sandviken. Tvä av de tio 
stämmorna samt vissa delar av orgelhuset och mekaniken har rekonstruerats; i 
övrigt är alla originaldelar bevarade. Orgeln är av nordtysk typ och äger ett be
tydande klangligt värde. Unik är den genom förekomsten av tre dubblerade halv
toner i varje oktav (diss-ess, giss-ass och aiss-b), som alltså har 15 i stället för 12 
toner, vilket medger spel i praktiskt taget alla tonarter trots oliksvävig tempere-
ring. 

Restaureringen av inre borggården pä Gripsholm, som under ledning av slotts-
arkitekten H. Ahlberg, pägått ca tre är, är i det närmaste avslutad. De under 
1890-talets restaurering tillkomna, i puts utförda kvaderpartierna nedtill samt 
slätputsen därovanför var i allt för dåligt skick för att bibehållas. Borggården 
hade också blivit höjd till en nivå ganska högt över tegelmurverkets baslinjer, 
vilket medfört djupa rötskaclor i murarna. I valet mellan att förnya 1890-talets 
tillsatser eller att låta ett äldre skick framträda har sistnämnda förfarande valts. 
Gripsholms inre borggärd svarar nu, efter restaureringen, helt mot slottets yttre; 
dvs. teglet har äter fåll komma till sin rätt. Restaureringen har ur byggnadshisto-
risk synpunkt varit givande. Av de invändiga restaureringarna bör nämnas dra
bantsalens, där äldre väggmålningar framtagits och taket konserverats, samt West
faliska galleriets, som återställts till skicket före 1890-talets restaurering. 

Den skulpterade omfattningen till Tyresö kyrkas sydporlal har restaurerats. 
Forsa gillestuga, Hälsingland, restaurerades under hösten 1969. Yttertaket ersat

tes med helt nytt virke, lagt pä den befintliga takstolen. Gråstensmurverket foga-
des nm. Bortbilade och vittrade tegeldelar nymurades. Det utvändiga trapphuset 
ersattes med en fristående trappa, ställd pä en nymurad ram runt källarned
gången. 1 båda rummen utschaktades den sekundära fyllnaden. Det undre rum
mets golv jämnades ut med grus och i det övre byttes den skadade takpanelen. 

Från kulturhistoriska byråns verksamhet 

Bland större kyrkorestaureringar kan i Stockholm nämnas Jakobs nya yttre dräkt, 
som varit föremål fiir diskussion', samt de pågående, svära och kostsamma arbe
tena med förnyelse av Kiddarholmskyrkans spira. 

I Stockholm är bl. a. förutvarande Skandiahuset vid Mynttorget, Skogsinstitutet 
vid bortre änden av Strandvägen samt Lusthusporten och Nordiska museet ak
tuella säsom byggnadsminnesmärken. 

Den sedan länge från Konradsbergsomrädet nedmonterade Westinska malm 
gården har brunnit och föreslagits utgå ur byggnadsminneslörteckningen. 

Kungl. Maj:t har lämnat tillstånd lill rivning och återupplörande av en starkt 
tötskadad byggnad i kvarteret Krigsmanskassan i Djurgårdsstaden. Förslag till 
iståndsättning av andra byggnader inom samma kvarter har godkänts. 

Ett ingående yttrande har avgivits vad gäller ele miljömässiga konsekvenserna 
av ett stadsplaneförslag avseende tunnelbanestation Kungsträdgården. 
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Vid Kungl. Biblioteket pägär i Humlegården arbeten för ett nytt bokmagasin. 
Förslag till erforderliga byggnadselement ovan jord har godkänts, dock med re
servation av byråchefen. 

Skogskyrkogården i Stockholm torde nu fä sin definitiva utsträckning sedan 
ett utvidgningsförslag godkänts, som tar i anspråk den sista tillgängliga marken. 

Överläggningar har under hösten förts med byggnadsstyrelsen och Lunds uni
versitet rörande nybyggnader för universitetet i kvarteret Paradis norr om univer
sitetsplatsen. Wickmanska gården berörs givetvis ej och även övrig kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse beräknas kunna kvarstå. Zettervalls *Palaestra et 
O deum t är dock i farozonen. — Följande icke förut skyddade byggnader i Lund 
har hos Kungl. Maj:t föreslagits tagas upp i förteckningen över byggnadsminnes
märken: Teologicum vid Sandgatan samt Histologiska, Anatomiska och Klassiska 
institutionsbyggnaderna i kvarteret Hyphoff. 

Ett ombyggnadsförslag till Trelleborgs krematorium har godkänts. Beträffande 
Aspö gamla kronokyrkogärd i Blekinge, för vilken »huvudmanskapet» är oklart, 
har alternativt föreslagits visst begränsat fortsatt utnyttjande eller nedläggning, 
i vilket senare fall kyrkogärden fär vårdas säsom fast fornlämning. 

Riktlinjer har lämnats för restaurering av Långlöts kyrka, Öland och Skärstads, 
Småland. 

I Göteborg har Kvibergs kaserner föreslagits upptagas i förteckningen över 
byggnadsminnesmärken, likaså Klagstorps herrgård, Västergötland. F"örslag till 
nya stadsdelskyrkor för Tynneröd i Göteborg har godkänts efter vissa anvisade 
bearbetningar, likaså för Adolfsberg i Örebro. — Kyrkorådet i Kumla, Närke, 
har beslutat återställa den brunna kyrkan. 

Anvisningar har lämnats för en ny stor begravningsplats i Linköping. — Ytt
randen med principiell räckvidd har avgetts rörande utvidgning av Skå och 
Färentuna kyrkogårdar pä Svartsjölandet, i avsikt att hindra säclana omfattande 
nyanläggningar i direkt anslutning till våra gamla landskyrkogårdar, som skulle 
komma att helt dominera över den äldre miljön. 

Riktlinjer har lämnats för restaurering av Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga 
och Östervåla, Västmanland. 

Anvisningar har lämnats för en ny kyrka i Tungelsta, Södermanland. 
Skokloster med det av staten förvärvade markområdet föresläs upptagas i tör-

leckningen över byggnadsminnesmärken. — Försäljning av Skällnora kungsgård 
i Uppland till privatperson har tillstyrkts pä villkor att den blir byggnadsminne. 
Ett skyddsområde föreslås även för Viby by i Uppland. — Uppförande av en ny 
förläggningsbyggnad vid Kosersbergs slott har tillstyrkts och ett förslag till iord
ningställande av slottets borggårdar har godkänts. — Slottsarkitekten har före
slagit ny intäckning av bastion »Gräsgärden» pä Uppsala slott och tillstånd har 
lämnats härtill. 

Anvisningar har lämnats för utvidgning av Stora Tuna kyrkogärd i Dalarna. 
Omfattande restaureringsförslag har godkänts för Övertorneå, Nederluleå och 
Junsele kyrkor. 

En cirkulärskrivelse har avgivits rörande användning av icke traditionella 
material vid kyrkorestaureringar, med varning för alltför cementhaltiga pulser, 
plastfärger o. d. 
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Användandet av gravstensplattor i rostfritt stal, påminnande om kontorsskyl
tar, har bestämt avstyrkts. 

En promemoria angående minneslundar för utströende eller nedgrävning av-
aska efter avliden som undergått eldbegängelse har utfärdats, liksom ett nytt nor
malförslag till ordningsföreskrifter för minneslund. 

Från museerna 

Den 13 september höll Historiska museet Stor Barndag för alla som gillar vikingar 
och forntidsliv. Aspnässkolan i Jakobsberg uppförde »Balders död» och »Marknad 
i Birka». Utgrävningar i sandlåda, runstenstävling, kanotpaddling i dammen 
ackompanjerades av bronslurens dova toner över museets gärd, fylld av barn i 
forntidsdräkter. 

»Varvet bakom muren» öppnades den 14 november på Sjöhistoriska museet. 
Här redovisas bl. a. resultatet av den etnologiska undersökning som museet ge
nomfört vid Stockholms örlogsvarv innan detta sommaren 1969 flyttade till Muskö 
örlogshamn. Utställningen pägär över sommaren 1970. 

En samarbetsgrupp med representanter för länsskolnämnden och Vänersborgs 
museum har bildats för att utarbeta förslag och iordningställa studiematerial och 
utställningar för skolorna i Älvsborgs län. Arbetet koncentreras främst pä läro-
plansanpassade lädutställningar och studiepaket samt skärmutställningar. Arbets
gruppen har ocksä till uppgift att bygga om de basutställningar som finns i 
Vänersborgs museum, så att dessa anpassas helt efter skolornas behov. Att i under
visningen söka integrera hembygdsgårdar, fornlämningar, kyrkor och andra kul
turhistoriskt intressanta platser framstår som ett led i arbetet. Därför har en in
ventering av hembygdsgårdarna och av det material som finns i dessa päbörjats. 
Meningen är att hembygdsgårdarna skall ersätta centralmuseet för de skolor som 
är belägna allt för långt bort från detta. 

Vid Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker pägär utställningen 
Vikingarna som med hjälp av modeller, rekonstruktioner, fotografier och föremål 
vill visa olika sidor av vikingarnas liv, säsom landning, ledung, dräkt m. m. 

Kongresser 

Byråchef S. Söderholm, Kulturhistoriska byrån och antikvarie C.-F. Mannersträle, 
Byggnadsminnesavdeliiingen, deltog den 6—12 juli i International Council of 
Monuments and Sites" (ICOMOS) andra generalförsamling, förlagd till Oxford. 
En redogörelse härför samt ICOMOS' verksamhet har lämnats i Riksantikvarie
ämbetets Meddelande 1969: 11. 

Byrådirektör H. Regnér deltog i oktober i en konferens i Österrike rörande 
trafikproblem i gamla stadskärnor. 
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