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Köksavdelningen å Glimmingehus. 

En undersökning. 

Av 

STEN ANJOU. 

vommaren 1925 skulle, i samband med utförande av 
noggranna uppmätningar, vissa konserveringsåtgärder 
utföras å den medeltida, staten tillhöriga borgen vid 
Glimminge i Skåne. Bland dessa förekom även åter

ställande av fem st. i sen tid mer eller mindre uppbrutna ljus
öppningar i borgens delvis under jord belägna bottenvåning. Å 
vidstående planskiss (fig. 114) framgår läget av dessa förändrade 
ljusöppningar. De vid A och B voro omändrade till dörröpp
ningar, avsedda att bereda direkt tillträde utifrån till respektive 
rum i källarvåningen. Ljusöppningen vid C hade vidgats och 
smygen använts för förvaring av järnskrot. Öppningen vid D 
hade uppbrutits för alt förmedla trafiken mellan borgen och en 
antagligen under 1500-talet uppförd byggnadslänga (se nedan), 
vilken tyvärr såsom "missprydande tillbygge" delvis nedrivils år 
1904.J Även öppningen E har måhända förändrats i samma syfte. 

Bottenvåningen består, som planskissen visar, av fyra rum 
jämte trapphus till våningen ovanför. Det östligaste har sedan 
gammalt betecknats som borgstuga d. v. s. gårdsfolkets matsal 
och uppehållsort; rummet innanför har ansetts vara borgens kök 
och de båda åt väster belägna rummen förrådslokaler.2 I alla 
dessa rum har den ursprungliga golvnivån förhöjts genom på-

1 Jfr A. R—TZ: Beskrivning över Glimminge-gdrd, sid. 36. 
2 Jfr O. RYDBECK: Glimmingehus. Svenska slott och Herresäten. Skåne, 

sid. 259 och A. HAHR: Skånska Borgar V. sid. 19 ff. 
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fyllning av sand och jord. Det kunde förväntas, att genom ett 
bortschaktande av denna påfyllning och ett nedträngande till den 
ursprungliga golvnivån i samtliga bottenvåningens rum äldre an
ordningar kunde komma i dagen, vilka kunde vara av stort in
tresse för kännedomen om borgens historia. Ett sådant företag 
skulle därjämte återställa rummens ursprungliga proportioner, 
varigenom dessas och särskilt borgstugans arkitektoniska värde 
bättre än hittills skulle kunna komma till sin rätt. För under
tecknad, som erhållit uppdraget att utföra borgens uppmätning 
samt övervaka konserveringsarbetena, framstod det därför som 
ett viktigt önskemål att utföra ovannämnda arbete före återstäl
landet av de uppbrutna ljusöppningarna, efter vilket arbete bort
förande av fyllningen skulle försvårats eller nära nog omöjlig
gjorts. Efter anhållan hos Riksantikvarien erhöll jag tillstånd att 
använda en del av de för konserveringsarbetet anslagna medlen 
till den föreslagna utgrävningen, vilken dock måste inskränkas 
till borgstugan och köket. Bristande tid förhindrade ett ned
trängande till den äldsta golvnivån i det sistnämnda rummet, men 
resultatet av det utförda arbetet torde icke jäva de estetiska och 
vetenskapliga motiv, som legat till grund för detsamma, och 
önskvärdheten av att i närmaste framtid fullfölja och avsluta 
dessa utgrävningar torde nu vara klarlagd. 

Arbetet påbörjades i borgstugan. Sedan en illa utförd sten
sättning av kullersten upprivits, bortschaktades en omkr. 50 cm. 
djup fyllning av sand. Härefter påträffades ett fastare jordlager, 
vilket med all sannolikhet utgjort det äldsta golvet, emedan det 
ligger i nivå med grundstenen till en i rummets mitt befintlig, 
åttkantig stenkolonn, vilken bildar upplag för en till övre bjälk
laget hörande bärlina. Kolonnskaftets förut av fyllningen dolda 
nedre del blev nu blottad och det visade sig att skaftet genom 
en oprofilerad insvängning uppstiger från en kort, vertikal del. 
I de bortschaktade sandmassorna hittades, trots provsållning, 
inga lösa fynd. Sannolikt har fyllningen liksom stensättningen 
tillkommit, emedan fuktighet uppträngt i jordgolvet under den 
tid, då vallgravarna kring borgen ännu voro vattenfyllda. 
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Straxt väster om stenkolonnen är en sedan gammalt känd 
brunn belägen. Å en äldre teckning av rummet1 avbildas brunnen 
med en kvadratisk öppning omgiven av fyra kantstenar, vilka 
lågo i nivå med den nu borttagna stensättningen. Av dessa fyra 
stenar fanns, då grävningsarbetet påbörjades, endast den norra 
kvar. Denna vilade på en murning av rå Komstadskalksten, vilken 

Fig. 115. Glimmingehus. Borgstugan med brunnen och nedre delen av stenkolonnen. 
Å bilden synes brunnens äldsta beklädnad samt den yngre pämurningen. 

utgjorde övre delen av den cirkelrunda brunnens väggbeklädnad. 
Sedan brunnen delvis utgrävts kunde det dock konstateras att 
murningen endast utgjorde en c:a 35 cm. hög förhöjning av 
brunnens ursprungliga beklädnad, vilken var utförd av sandstenar, 
invändigt väl huggna efter brunnens cirkelrunda kontur. Pämur
ningen och de fyra kantstenarna hava tillkommit för att bringa 
brunnens överyta i nivå med det förhöjda golvläget (fig. 115). 

Borgstugan stär i kommunikation med det innanför liggande 
1 LJUNGOREN: Skånska Herregårdar. 
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Fig. 116. Glimmingehus. Köket med muröppningen till borgstugan. I förgrunden 
härden, i bakgrunden bakugnen. 

köket dels genom en dörröppning i mellanväggens norra del, 
dels genom en med segmentbåge övertäckt omkr. 2]/2 m. bred 
muröppning i mellanväggens södra del (fig. 116). Denna öppning 
var nedtill igenmurad. Sedan denna sekundära murning, vilken 
vände godsidan åt köket, borttagits, kunde en äldre anordning 
i borgstugan framgrävas, vilken även upptog en del av utrymmet 
i muröppningen. Denna anordning, som var täckt av ett tjockt 
lager lera, visade sig vara nedre delen av en bakugn. Den inne
höll tvenne rum, båda med öppningar under murbågen mot 
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köket. Det norra av dessa rum är till planformen rektangulärt, 
medan det södra rummets inre begränsning delvis utgöres av 
en cirkelbåge. Rummen hava avgränsats från varandra av en 
skiljemur av en halv stens tjocklek samt äro båda försedda med 
bottnar av tegel. Muren åt borgstugan är ytterst utförd av ohuggen 
natursten, medan den invändiga murningen har varit utförd av 
tegel. 

Det södra rummet har sannolikt varit den egentliga ugnen. 
Dess botten var täckt av ett centimeterstjockt lager av sot, vilket 
egendomligt nog även påträffades just där skiljemurens mittre 
del ursprungligen varit uppmurad. Måhända kan det på grund 
härav tänkas att en lucka förenat de båda rummen. 

Sedan fyllningen i borgstugan bortförts påbörjades motsva
rande arbete i köket. Golvet i detta rum jämte en till detsamma 
hörande stor nisch i västra muren under trapphuset (fig. 117) 
täcktes av en 10—20 cm. tjock, lagrad skorpa av ockragul kalk, 
vilken tillkommit vid något tillfälle i sen tid, då rummet använts 
för kalksläckning. Vid detta tillfälle har man utfört den ovan
nämnda igenmurningen av öppningen vid den redan rivna bak
ugnen för att kalken ej skulle rinna ut i borgstugan. Det synes 
dock, som om man först avsett att för släckningen använda 
endast kökets västra del emedan en rad stora stenhällar påträf
fades, liggande utmed väggen mot borgstugan, vilka synas vara 
ditlagda för att man från dem skulle kunna omröra kalken. 

Sedan kalkskorpan bortbrutits, påträffades ett 2 cm. tjockt 
lager av svart mylla. Under detta vidtog ett 10 ä 15 cm. tjockt 
sandlager. När detta bortschaktats, blottades en ojämt lagd sten
sättning och i mitten av rummet framgrävdes en härd, 110 cm. 
bred och 200 cm. lång (fig. 117). Härdens övre yta utgjordes av 
kullersten och sidorna av ohuggna, på kant ställda kalkstenar. 
På och omkring härden bortskyfflades stora mängder kol, i vilket 
förekom ben och horn av olika djurslag, exempelvis ett par, ej 
samhörande rådjurshorn. Fyndomständigheterna visa alltså tyd
ligt, att golvets stensättning utförts, medan köket ännu användes. 
Emellertid är detta golv icke det äldsta. Genom upptagande av 
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en mindre provgrop invid härdens sydöstra hörn kunde jag kon
statera ännu en golvnivå, omkring 15 cm. under den nyss om
talade stensättningen. Även denna nivå karaktäriserades av ett 
tjockt kollager. Det synes mig vara i högsta grad önskvärt, att 
denna golvnivå helt framgräves, ty en fullständig bild av kökets 

Fig. 117. Glimmingehus. Köket med nischen i västra muren. Milt på golvet den 
framgrävda härden. 

ursprungliga utseende kan man ej erhålla, förrän detla skett, 
och flera frågor, — exempelvis den om bakugnen är ursprunglig, 
kunna endast härigenom få sin lösning. 

Även om det på vissa platser i Sverige finnas bevarade 
rester av ändå ståtligare anläggningar, så är det dock på få 
ställen, man kan få en så god helhetsbild av ett medellida borg
kök som i Glimmingehus efter de nu utförda grävningarna. 
Köket är i sin helhet utformat som en jättestor ugn. Det är i 
norr och söder försett med kryssvalv, men den mittre tredje
delen täckes av ett valv vars fyra sidor uppåt småningom likt 
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Fig. 118. Glimmingehus. Skärning genom köket. 

en väldig tratt övergå i väggarna till ett stigbart rökrör. Detta 
valv funktionerar som en imkupa över härden, på vilken kokning 
och stekning försiggått (fig. 118). Tvenne stockar, vilkas ändar 
inmurals i valvet rakt ovan härden hava varit avsedda för upp-
hängning av för rökning avsedda matvaror. Bakning har utförts 
i den i borgstugan uppmurade men med öppning åt köket för
sedda ugnen eller ock — ursprungligen — i den åt väster be
fintliga stora nischen. I väggen invid denna är en mindre för-
varingsnisch för elddon och rummets fasta inredning kompletteras 
av en avloppsvask i ljusöppningen åt söder samt det sannolikt 
för bränsle använda utrymmet under trappan från förstugan. Till 
ett modernt kök hör med nödvändighet en vattenledning. Även 
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i Glimmingehus finnes en sådan anordnad — brunnen — vilken, 
belägen i borgstugan, likväl är lätt tillgänglig från köket. Skaf
feriet i ett modernt kök har slutligen sin motsvarighet i de båda 
förrådsrum, som ligga i västra delen av borgens bottenvåning. 
Valven i dessa rum äro försedda med elt flertal ringar, avsedda 
för matvarornas upphängning. 

Köksavdelningen i en medeltida borg är emellertid ej endast 
lokal för matvarornas förvaring och tillredning. Den är också 
byggnadens värmecentral. I Glimmingehus äro visserligen spisar 
anbragta i en del rum, men på olika sätt har man även här 
sökt tillgodogöra sig köksvärmet. Skorstensstocken över härden 
är i våningen ovanför försedd med sittbänkar av sten; dess egen
skap av kalorifär är sålunda fullt medvetet utnyttjad. Från in
nersta delen av den stora nischen i köket samt från bågen vid 
bakugnen leda rörgängar i murarna upp till olika rum i övre 
våningarna. Genom rören ha sålunda dessa rum kunnat upp
värmas enligt liknande principer som en modern varmluftsvärme-
ledning. Då rökrör ej äro anordnade vare sig till bakugnen eller 
nischen är det troligt att eldning ej förekommit här, utan att 
glöden från härden skyfflats till dessa platser, av vilka särskilt 
nischen gör intryck av en prototyp för senare tiders sättugnar. 

Vid utgrävningen av köket påträffades ett flertal äldre bygg
nadsstenar av stort intresse. De viktigaste utgöras av ett 20-tal 
profilerade svarta kalkstenar. De flesta av dessa påträffades i 
den förut omtalade igenmurningen av bågöppningen vid bak
ugnen. Enstaka dylika stenar hittades också i brunnens fyllning, 
i kalkskorpan invid kökstrappan samt ett par stycken i en se
kundär murning i den stora nischen under huvudtrappan. Ste
narna äro alla försedda med likformade profiler, men å några 
av dem är profilen större i skala än å de övriga. Några äro 
valvstenar, andra över- eller underliggare. åter andra sidostån
dare till portal- eller fönsteromfattningar. En omfattning av det 
senare slaget har kunnat sammanställas lik avbildade teckning 
(fig. 119). Såväl omfattningens ellipsbåge och hela karaktär som 
den utanför murlivet liggande profilen visar fullt utbildad re-



Köksavdelningen ä Glimmingehus. 157 

/o r a 
I I I I I I I I H I 

Sjka/cc / / O 

Fig. 119. Glimmingehus. Fönsteromfattning, sammansatt av 
funna profilstenar. 

nässans. Ellips- och rundbågar förekomma väl på många ställen 
i borgen, men dennas stilkaraktär är ännu alltför bunden av 
medeltid för att det skulle anses troligt, att de funna profilste
narna fordom tillhört borgens utsmyckning. Den tanke, som 
ligger närmast till hands, att stenarna utgjort omfattningar kring 
fönstren i borgens översta våning, måste därför förkastas, fastän 
dessa äro försedda med en av tegel sekundärt utförd omfattning 
med ellipsbåge och av samma utseende som den här avbildade 
sammanställningen av de funna stenarna. Mot en dylik åsikt 
talar även det förhållandet, att de sammanställda stenarna bildar 
en omfattning, som har större mått än dessa borgens fönster. 

Under arbetets gång erhölls emellertid en lösning av det 
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problem, som frågan om de funna stenarnas forna plats utgör. 
Jag har förut omtalat att en byggnad före 1904 varit uppförd 
intill borgen, utgående som en flygel från dennas östra gavel. 
En del av denna, staten tillhöriga byggnad är ännu bevarad, 
och den gränsar till en annan, som genom ankarslutar på fa
saden är daterad "Anno 1640". Bland de ändringsarbeten, som 
sommaren 1925 utfördes å den återstående delen av statens bygg
nad förekom även nedrivande av en intill denna på östra sidan 
uppförd vattencistern. Sedan denna bortsprängts, visade det sig, 
att 1600-talsbyggnaden var yngst, emedan dess sidomurar voio 
utan förband uppförda intill den andra byggnadens gavelmur, 
vilken därjämte var försedd med hörnkedjor av huggen, svart 
kalksten. Den staten tillhöriga byggnaden kan på grund härav 
dateras till 1590-talets senare hälft eller 1600-talets början, en 
tid sålunda, då den utbildade renässansen här var på modet. 
Då ingen annan byggnad inom den närmaste omgivningen kan 
hänföras till samma lid, är det synnerligen troligt att de funna 
profilstenarna ursprungligen tillhört densamma. En viss bekräf
telse på detta resultat erhölls, då ett mindre brottstycke av en 
kalksten, försedd med samma renässansprofil som de förut funna 
stenarna, påträffades i igenmurningen av ett fönster å denna 
byggnads östra sida. 

Tyvärr är det nu omöjligt att rekonstruera utseendet av 
denna, säkerligen mycket vackert komponerade och utsmyckade 
renässansbyggnad. Dess datering giver emellertid gårdens bygg
nadshistoria ett intressant tillskott. Denna innehåller byggnader 
från alla de senaste seklen. Äldst är den stolta medeltidsborgen, 
så följa renässansbyggnaden, 1600-talshuset samt boningshus 
från 1700- och 1800-talen. Vid grävning för ett täckdike öster 
om renässansbyggnadens bevarade del påträffades dessutom mur
rester utförda av tegel i medeltidsformat, vilka troligen hava 
tillhört den medeltida byggnad å gården, som var bebodd före 
stenborgens uppförande.1 Glimmingehus anor gä långt tillbaka 
i tiden. 

1 Jfr A. R—TZ: Beskrivning över Glitnminge-gärd, sid, 5. 
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Även andra fynd än de nu omtalade profilstenarna gjordes 
vid kökets utgrävning. I golvets kalkskorpa påträffades ett hörn
stycke av den delvis spolierade vasken i kökets södra ljusöpp
ning. En av de utefter östra muren till en gång nedlagda ste
narna har ett visst intresse. Dess övre sida var släthuggen, dess 
undre oarbetad. Tvenne motstående sidor voro snedhuggna. I 
övrigt framgår utseendet av vidfogade skiss (fig. 120). Det synes 
icke otänkbart, att stenen utgjort mittdel av skivan till ett lång
bord, vilket möjligen haft sin plats i borgstugan, det rum där 

gårdsfolket sannolikt intagit sina måltider. 
Vid borttagandet av igenmurningen till 

bågöppningen vid bakugnen påträffades en 
'*• felande del av tredje steget nedifrån till 

kökstrappan. Ett mer intressant fynd från 
• samma plats var emellertid ett senromanskt 

?f%ffiW väggkapitäl sannolikt av gotländskt ursprung. 
C. R. AF UGGLAS har först påvisat möjlig-

Fig. 120. Glimmingehus. , . , , • _ , c • s rf, ,. ...... heten av att bvggnadsfragment frän någon 
Del av skiva till läng- •7&6> b b 

bord. gotländsk kyrkobyggnad kommit till an
vändning vid borgens uppbyggande1. Samma 

åsikt har man sökt stöda genom hänvisning till inskriften å en 
i ett fönster i våningen 2 tr. upp inmurad åttkantig sten.2 In
skriftens lydelse: "Jak ar en kempe stark och stoor fra gulland 
jak till schone for mcdlxxxvn" syftar dock ej på Gotland utan 
på Jylland. Vid borgens uppmätning iakttog författaren, att denna 
sten måste vara sekundärt inmurad på den plats den nu intager. 
Murverket omkring densamma är nämligen lagat och stenen är 
alltför stor för sin plats, varför man vid dess inmurande har 
varit tvungen att borthugga en del av fönstervalvet. För att kon
statera iakttagelsens riktighet lät jag upphugga ett hål i muren 
invid stenen. Det visade sig då, att denna på den inåt muren 
vända sidan var försedd med en hålkäl, varigenom all diskussion 

1 C. R. AF U G G L A S : Dalbymästaren, Upplands fornminnesförening, bd VI, 
sid. 30. 

2 N. LITHBERG i Historisk Tidskrift för Skåneland IV, sid. 236 ff. 
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om ett direkt sammanhang mellan stenen och de gotländska 
byggnadsfragmenten kan anses avslutad. RYDBECK har dessutom 
påvisat, att stenens ristning till stilkaraktären ej överensstämmer 
med stilen hos skulpturarbeten av borgens byggmästare Adam 
van Dtiren. På grund av den ovannämnda iakttagelsen synes mig 
därför RYDBECKS åsikt bekräftad, att stenens tillkomsttid måste 
vara det årtal — 1487 — som står inhugget på densamma.1 Då 
borgens byggande påbörjades först 1499 måste sålunda stenen 
haft användning i den byggnad, som funnits på platsen före 
denna, och av vilken murrester, som ovan nämnts, påträffades vid 
arbetena 1925. Min tro är, att även denna sten ursprungligen varit 
en bordsskiva. Åttkantiga bordsskivor finnas nämligen på ett par 
ställen i borgen. Stenens skrytsamma inskrift lämpar sig ocksä 
bäst för elt dryckesbord, vid vilket liksinnade kumpaner kunde 
berätta varandra braskande historier. 

Vid uppmätningsarbetet iakttogs tvenne stenhuggarmärken 
(fig. 121) helt säkert tillhörande Adam van Durens medhjälpare. 
Det ena, lik en krokig spik, finnes i minst två exemplar på om
fattningen till portalen mellan riddarsalen och borgfruns gemak, 
det andra lik ett omvänt N, i likaledes minst två exemplar på 
omfattningen lill dörröppningen mellan förstugan och det västra 
källarrummet. Med detta torde det väsentligaste av de iaktta
gelser, som gjorts under arbetena vid borgen sommaren 1925, 
vara omtalade. 

1 O. RYDBECK : Glimmingehus. Svenska slott och Herresäten. Skåne, sid. 261. 

Fig. 121. Glimmingehus. 
Stenhuggarmärken. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Sten Anjou: Die Ki ichenabte i lung auf Gl immingehus . 

Im Sommer 1925 wurden Vermessungen sowie gewisse Konservierungs-
und Untersuchungsarbeiten an der mittelalterlichen Burg bei Glimminge in 
Schonen ausgefuhrt. Dabei wurden interessante Beobachtungen betreffs der 
Kiichenabteilung der Burg gemacht, die in dem leilweise unterirdisch gelegenen 
Erdgeschoss der Burg ihre Stelle gehabt hat. Dieses Erdgeschoss besteht aus 
vier Räumen ausser dem Treppenhause: der östlichste Raum, die "borgstugan", 
hat den Qutsleuten als Esszimmer und Aufenthaltsort gedient, der Raum 
dahinter ist Kiiche und die beiden westlichen sind Vorratsräume gewesen 
(Fig. 114). Durch Ausgrabung in der 'borgstugan' wurde das Niveau des Fuss-
bodens auf die urspriingliche Lage gebracht und der hier gelegene kreisrunde, 
aus Sandstein gemauerte Brunnen freigelegt (Fig. 115). In der sildöstlichen 
Ecke des Raumes wurden Reste eines Backofens angetroffen, der leilweise 
unter einem nach der Kiiche hin sich öffnenden Wölbbogen gelegen war (Fig. 116)-
Der Backofen besteht aus zwei Räumen, beide mit Öffnungen nach der Kiiche 
hin. Der nördliche Raum ist der Planform nach rechteckig, während die innere 
Begrenzung des siidlichen Raums leilweise aus einem Kreisbogen besteht. Die 
Räume sind durch eine schmale Scheidemauer aus Ziegel gesondert gewesen. 
Die Aussenmauer nach der 'borgstugan* zu ist in unbehauenem Naturstein 
ausgefuhrt, während ftir die inwendige Mauerung wie auch fiir die Fussboden 
Ziegel verwendet worden sind. Kohlenreste wurden in dem siidlichen, nicht 
aber in dem nördlichen Raum angetroffen. 

Beim Ausgraben der Kiiche wurde mitten im Raume der urspriingliche 
Herd angetroffen, 110 cm. breit und 200 cm läng (Fig. 117). Die obere Fläche 
des Herdes bestand aus Feldsteinen und die Seiten aus unbehauenen, hoch-
kantig gesteliten Kalksteinen. 

An wenigen Orten in Schweden känn man heute eine so gute Gesamt-
vorstellung von einer mittelalterlichen Kiiche erhalten wie in Glimmingehus. 

Der Raum ist in seiner Qesamtheit wie ein riesengrosser Ofen gestaltet 
(Fig. 118). Nach Norden und Siiden hin ist er mit Kreuzgewölben versehen, 
das mittlere Gewölbe aber ist wie ein grosser Bienenkorb iiber den Herd ge-
mauert. Zwei Querbalken haben hier zum Aufhängen von Esswaren, die ge-
räuchert werden sollten, gedient. Der Brunnen, der Backofen, eine Nische zur 
Aufbewahrung von Feuerzeugen, ein Ausguss am siidlichen Fenster und ein Attf-
bewahrungsraum fiir Brennholz unter der Treppe vervollständigen die Einrich-
tung. Die Kiiche ist auch die Wärmezentrale des Gebäudes gewesen. Vom 
Herde her wurden gluhende Kohlen nach dem Backofen und nach einer Nische 
in der Westwand hin geschaufelt. Von hier aus wurde dann die warme Luft 
durch Röhren in den Wänden nach den Räumen in den oberen Stockwerken 
geleitet. » 

Beim Ausgraben der Kiiche wurden ältere Bausteine von Interesse ange
troffen. Mehrere Steine mit Renaissanceprofilen können zu Fenstereinfassungen 
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(Fig. 119) zttsammengesetzt werden, die einem Qebäude aus dem Ende des 16, 
öder Anfang des 17. Jahrhunderts, welches östlich von der Burg gelegen ge
wesen, angehört haben. Das Qrundstiick enthält Wohnhäuser aus sämtlichen 
letzten Jahrhunderten. Am ältesten ist die miltelalterliche Burg, begonnen 1499. 
Darauf folgen das Renaissancegebäude, ein Gebäude v. J. 1640 sowie Reihen 
von Wohnhäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Auch Reste eines Ge-
bäudes von höherem Alter als die Burg sind aufgedeckt worden. 

Bei den Untersuchungen wurde ein Stein (Fig. 120) angetroffen, der ver
mutlich einen Teil der Platte eines langen Tisches gebildet hat. Ein achtkan-
tiger, mit Einritzungen und Inschrift verschencr Stein ist nun sekundär in ein 
Fenster des zweiten Stockwerks (2 Treppen hoch) eingemauert. Auch dieser 
Stein, der 1487 datiert ist, hat wahrscheinlich fruher eine Tischplatte gebildet. 
Fig. 121 gibt zwei angetroffene Steinmetzzeichen wieder, die von Arbeitern des 
Baumeisters Adam van Dtiren angebracht worden sind. 


