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Smärre meddelanden. 

t 
Ounnar Palm. 

I sept. d. ä. avled i sitt födelsehem i Luleå föreståndaren för Norrbottens 
läns hembygdsmuseum, amanuensen vid Konsthistoriska institutet vid Stock
holms högskola Gunnar Palm. Som utexaminerad teckningslärare började denne 
1923 sina studier vid Stockholms högskola och stod just nu i beredskap att 
avlägga examen. Hans mänga utmärkta egenskaper som studerande, i förening 
med en efter hand alltmera fördjupad entusiasm för hembygdens gamla odling 
gjorde honom särdeles lämpad att 1927 förordnas ä den viktiga posten som 
det nordnorrländska museets föreståndare. Med liv och lust kastade han sig in 
i bebyggelseundersökningarna 1 fältet. För museets organisation och smakfulla 
uppordnande besatt han förutsättningar, som inom kort helt visst skulle blivit 
synnerligen fruktbärande i kulturminnesvärdens tjänst. Den anda av lojalitet, 
det sunda omdöme och det osjälviska uppgäende i arbetet, som utmärkte 
denne nyvordne provinsmuseiföreständare, göra hans bortgång särdeles kännbar. 

Andreas Lindblom. 

Litteratur och kritiker. 
GERDA BOÉTHIUS: Studier i den nordiska timmerbyggnadskonsten från vi

kingatiden till 1800-talet, en undersökning, utgående frän Anders Zorns 
samlingar i Mora. 355 sid. Sthlm 1927. 

På tal om kvarstående byggnadsminnen från vikingatiden och äldre me
deltiden glider vär tanke alltför lätt in pä de kyrkliga monumentens område. 
I själva verket synes det tvärt om, åtminstone vad värt land beträffar, vara 
bland profanhusen, som de äldsta byggnadsminnena äro att påvisa (även vid 
fränseende av de uppgrävda fragmenten). Den märkliga stolpboden vid Skan
sens Alvrosgärd med sin svärm av piluddar av vikingatidstyp kring gluggen pä 
svalen bär väl i sitt yttre sä påtagliga vittnesbörd om långvarigt bestånd, att 
man lätt nog frestas tro pä möjligheten av att dess anläggningstid ligger sä 
långt tillbaka, som den nämnda piltypen i och för sig tillåter. Men först ett 
besök i ANDERS ZORNS märkliga samlingar frän Morabygden ger oss den över
tygande känslan av att stå inför beständande byggverk av trä, vilka verkligen 
tillhöra 1000-talet eller 1100-taIet, säsom deras rika ornament ange. Den övre 
Siljansdalen är, såsom SVEN TUNBERO pävisat, fornsagornas Järnbäraland; den 
kultur, som under vikingatiden blomstrade där, var yppig och led ingalunda 
av den isolering, som sedermera drabbat bygden och förvandlat den till en 


