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full inredningsensomblc, varav museet endast äger en detalj, komma att 
återföras till sin ursprungliga gestaltning." 

En närmare utredning rörande möjligheten och lämpligheten av den ovan
nämnda altaruppsatsens återuppsättande i koret gav emellertid vid handen, 
att en sådan i och för sig mycket önskvärd åtgärd med hänsyn till kor-
pnrtiets i senare tid helt omgestaltade arkitektur dock endast med svårighet 
skullo kunna genomföras. Däremot visade dot sig möjligt att på annat salt 
beroda den äldre altaruppställningon en värdig plats i kyrkorummet. Då 
församlingen genom denna anordning och genom att sörja för övriga inven
tariers förvaring och värd visat sig i princip dela de av Riksantikvarien i 
ovan citerade skrivelse framförda synpunkterna, fann sig Akademien böra 
för sin del tillmötesgå församlingens anhållan om baldakinens återuppsät
tande i kyrkan genom att hos Kungl. Maj:t anhålla om tillstånd till före
målets avsöndrande från Statens Historiska Museums samlingar. I Aka
demiens skrivelse till Konungen framhölls att baldakinen på intet sätt kunde 
anses vara oumbärlig för museets samlingar. Akademiens önskan att till
mötesgå församlingens begäran motiverades vidare på följande sätt: "Då 
den (baldakinen) dessutom endast utgör en detalj av en i kyrkan för övrigt 
bovarad inredningsensemblc, och kyrkans samtliga inventarier numera 
befinna sig i ett tillfredsställande skick, har Akademien ansett det lämpligt, 
att församlingen med äganderätt återfår baldakinen." Akademiens fram
ställning har sedermera av Kungl. Maj:t bifallits. 

B. B—n. 

Nytt bidrag till St. Ibbs gamla kyrkas byggnadshistoria. 

St. Ibb, den gamla ödekyrkan på ön Vens västligaste, branta strandslutt
ning, är ett av de betydelsefullaste av öns många kulturhistoriska minnes
märken. Den kom ur bruk i och med att församlingen år 1899 uppförde en 
ny kyrka mitt på ön, av maskinslagct rött tegel och i välkänd krokan-gotik. 
Den gamla kyrkan fick därefter förfalla, ända till dess en kommitté, vars 
sammansättning givetvis skiftat under olika år, men vars pliktkänsla inför 
sitt viktiga restaureringsuppdrag städse varit crkäiinansvärd, tog kyrkans 
återupprättande om hand och i mån av tillgång på medel successivt genom
förde iordningställandet av kyrkans exteriör, särskilt taken, Återuppbyggandet 
av instörtade valv och slutligen en avsevärd uppsnyggning av interiören. 
Innan restaureringen definitivt avslutades, innan ytterligare kostnader ned
lades på golvets och bänkkvarterens slutgiltiga utseende, ansåg kommittén 
det riktigast att företaga ett efterforskando av tilläventyrs förekommande 
murrester under golvet. Pä uppdrag av Riksantikvarien företog därför dessa 
raders författare i september 1929 en försöksgrävning, som med några smärre 
utvikningar begränsades till ett enda schakt längs etter kyrkans mittgång, 
pä det att inga onödiga kostnader skulle uppkomma vid återställandet av 
inredningen, innan man ännu visste, om grävningen skullo medföra något 
hyggnadshisloriskt viktigt resultat eller icke. . Resultatet uv ett par dagars 
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grävning blev emellertid, att det tydligen måste ha funnits ett skede i don 
kyrkliga byggnadsverksamheten på denna plats, varom monumentets nu ovan 
jord synliga partier icko giva något besked. 

I en år 1910 till Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien ingiven 
berättelse har O. Rydbeck redogjort för en ingående undersökning av den 
då i sitt förfall i vissa avseenden lättillgängliga mon i andra avseenden svår
åtkomliga byggnaden. Murverk, stötfogar och vissa konstruktionsdetaljer 
ha varit lätta att komma till klarhet om, andra svårare, exempelvis trappan 
i öster. 

Någon verklig uppmätningsritning över kyrkan finnes ännu icke. I brist 

Fig. 161. Plan av St. Ibbs gamla kyrka efter O. Rydbeck och S. Brandel. 
De nyanträffado murresterna markeras med de tvenne linjerna 

mitt i långhuset. 

på sådan må här publicerade sammanställning av O. Rydbeck (1910) och 
S. Brandels (1922) krokior tillsvidare gälla (fig. 161). Av pianon framgår, 
att kyrkan utgöres av ett västligt, om ett lågt torn påminnande parti, med 
vapenhus vid sin södra sida, ett långhus av ordinära dimensioner, omfattande 
två valvkvadrater, samt slutligen ett otvivelaktigt även ursprungligen rak-
slutct kor. Det sistnämnda antagandet stödes dels därpå, att den naturliga 
terrängen så pass starkt sänker sig vid koret och öster därom, att en halvrund 
absid av romansk typ icke skulle ha uppförts här utan uppläggande av en 
terrass; dels borteliminoras emellertid, som vi i dot följande skola se, varje 
möilighet för att kyrkans långhus och kor skulle härstamma från en romansk 
kyrka av vanlig sydskandinavisk typ. 

Don viktigaste delen av Rydbecks undersökning torde vara den som rör 
västpartiets ålder. Takkonstruktionen här anser Rydbeck vara ursprunglig, 
de smalt rektangulära valvtravéerna ha fått rätta sig efter fackindelningen 
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i takstolen. Mon vidare är denna takstol ät östor oavslutad ollor avbruten, 
vilket synes tyda på, att den tidigare fortsatt åt detta väderstreck över ett 
byggnadsparti av nuvarande västpartiots brodd och takhöjd med ytterligare 
minst ett, kanske flera takstolsfacks längd. Rydbeck anser västpartiet vara 
kyrkans enda medeltida del och daterar långhus och kor senare och då rim
ligtvis till 1500-talets senare hälft, Tycho Brahes tid, varigenom formgiv
ningen å vissa byggnads- och inrcdningsdetaljer (t. ex. Tycho-Brahe-biinken) 
skullo få sin naturliga förklaring. — Då avsikten med detta meddelande icke 
är att publicera en beskrivning över kyrkan, anser sig undertecknad tyvärr 
icke kunna ingå på en mera detaljerad redogörelse för övriga äldre iaktta
gelser. Dock torde vidare böra nämnas den av arkitekten S. Brandel om
fattade hypotesen, att kyrkans östligaste del, nuvarande koret, måhända varit 
avsevärt högre, alltså varit ett torn. Korets murar äro något tjockare än 
långhusets. Dessutom skulle man kunna på så sätt acceptabelt förklara 
förekomsten av spiraltrappan1 (se planen) vilken för övrigt utförts i tegel, 
under det att materialet annars i så gott som alla byggnadens murar är 
gråsten. 

Redan med utgångspunkt från ovan refererade iakttagelser skulle man 
vara tvungen att anse St. Ibbs kyrkas byggnadshistoria ganska egenartad 
ettor skånska förhållanden. Och på grund av dess läge mitt i en inter
nationell farled, där hundrade färdevägar korsa varandra, voro det ju ej 
underligt, om annars sällan märkbara impulser råkade bliva bestämmande 
för byggnadens gestaltning. I 1830 års beskrivning återgives för övrigt den 
sannolikt gamla traditionen, att kyrkan "blifvit uppförd at Holländare, som 
här uppehöllo sig för att idka Sillfisket". 

Vid undertecknads grävning upptogs ett schakt i mittgången ungefär från 
gränsen mellan västparti och långhus och nästan tram till kortrappan. I 
detta schakt påträffades åtskilliga nyare lids gravar, vid vilkas anbringande 
man haft att bryta sig ned genom något slags inurverk. De sparsamma res-, 
terna av denna mur kunde också slutligen klarläggas. På en botten sula 
av jämförelsevis små klumpstonar stod delvis bevarat nedersta skiftet av on 
av kluvna gråstensblock i skalmurar anlagd mur av 90—95 cm. bredd. De 
i säkert orubbat läge befintliga blocken voro tämligen stora och lågo i kalk
bruk. Den kärna av fyllning, som rimligtvis måste ha funnits mellan mur-
skalen, var så gott som försvunnen, tydligen beroende på den oreda, de senare 
gravläggningarna åstadkommit bland murresterna. Bottcnsulnn befann sig 
på ett djup av 95 cm. under nuvarande tegelgolv, och de största biosken i 
muren nådde därifrån ända upp till golvplattorna. 

Det märkliga med ifrågavarande murparti är emellertid icke endast dess 
förekomst, rätt och slätt, utan dess riktning. Muren är angiven med två 
linjer på planen (fig. 161). Jag trodde först, att do få block, som ännu befunno 
sig i läge i schaktets västra ände, i skarven mellan långhus och västparti, 

1 Landskrona Posten mars 1903: " . . . a f det torn, som fordom krönte 
byggnaden, men som af ryssarue under kriget sköts ned, är ännu i behåll 
trappstegen". 
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utgjorde resterna av en sträckmur norr-söder och alltså ägde samband med 
endera av kyrkans här sammanstötande avdelningar. Men den sida av 
blocken, som legat i murlivct, antydde en mycket kraftig vinkel mot nu
varande kyrkans mittaxel, och då vi hunnit i botten även i schaktets östra 
ände, kunde man tydligt fastslå att den här f. ö. bättre bevarade muren bil
dade tydlig vinkel med alla längsgående linjer i kyrkointcriörcn. Då om
ständigheterna icko medgåvo uppgörandet av en uppmätningsritning, fixera
des murens huvudsträckning genom tvenno punkter i samma murliv, en i 
öster och en i väster. Den östra punkten befinner sig 180 cm. väster om 

Fig. 162. Schematisk plan av St. Ibbs kyrka, utvisande de alternativa 
lägena för en förmodad äldre, rektangulär kapellbyggnad. 

triumlbågsmurens västra liv och 225 cm. söder om långhusets norra vägg. 
Don västra punkten ligger 690 cm. öster om orgelfasaden och 296,5 cm. norr 
om långhusets södra vägg. I övrigt togos talrika detaljmått och åtskilliga 
fotografier. 

Do nämnda punkterna inmättes ä den till buds stående planen, och muren 
inritades sedan på sätt som fig. 161 visar. Ehuru undertecknad är väl med
veten om, att dessa preliminära resultat av undersökningen icke giva några 
absolut säkra uppgifter om ifrågavarande mur och dess riktning, har jag 
mod dessa rader velat fästa uppmärksamheten på, att det före den nuvarande 
kyrkan på denna plats kan ha rest sig en kapellbyggnad av samma karak
tär som i vissa andra fiskesamhällen vid skönska västkusten. Ett sådant 
kapell av enkel rektangulär form finnes ännu kvar i Arilds fiskeläge. En 
liknande byggnad, vars kvarstående murrester visserligen förråda åtskilligt 
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större dimensioner, har under största delen av medeltiden å sin enkelt rek
tangulära plan rest sig i fiskebyn Luntertun vid Skeldcrviken1. Ett dylikt 
kapell har dessutom sannolikt funnits på en Hven mycket närbelägnare punkt 
på fastlandet, "Olstrup kapel" i den nuvarande byn Alstorp i V. Karleby 
socken, blott något mer än en mil sydöst om Landskrona. Delta kapell 
ncdrevs på 1500-talet för att lämna material till iständsättandet av Dagstorps 
kyrkas torn, vilket genom sitt vida synliga läge var av betydelse som land-
märko för sjöfarande. Ett närmare utforskande av de skånska fiskesam
hällenas historia och arkeologi skulle troligen giva vid handen att denna 
enkla kapelltyp varit ganska spridd. Någon säker datering av den ha vi 
ännu icke, men dess uppkomst och i regel ganska korta tillvaro bör väl 
sättas i samband med det allmänna uppsvinget under det stora sillfisket 
alltså tidigast förläggas ett stycke in på 1200-talet, mod skiftande livslängd, 
dock sällan utöver medeltidens senare skede. För dateringen till 1200-talet 
talar även den omständigheten att bevarade kapollrcster av detta slag icko 
företo några verkligt gammal-romanska drag i byggnadstekniken. 

För den händelse en fortsatt och utvidgad grävning i St. Ibbs kyrka 
skulle blotta grunder, som bilda rät vinkel med det nu senast påträffade 
murpartiet, skulle den anträffade byggnaden sålunda på naturligasto sätt 
förklaras som en dylik kapell-anläggning och dess läge skulle bli ott av de 
bägge i fig. 162 antydda alternativen. Ett vidare utforskande av byggnaden 
skulle i händelse av alternativ "söder" troligen bliva resultatlöst, enär tal
rika begravningar omedelbart söder om nuvarande kyrkan redan tidigt måste 
ha spolierat alla rester av den äldsta anläggningen om den sträckt sig åt 
delta håll. En grävning med alternativ "norr" som förutsättning tordo där
emot kunna förväntas giva ett gott resultat. — Tills vidare bör man alltså 
antaga, att en icke särdeles tidig romansk kyrko- eller kapellbyggnad på 
denna plats föregått den nuvarande St. Ibbs kyrka, samt att den senare, som 
fått en annan orientering än den äldre, icke har något byggnadstekniskt 
samband med den äldres murar. Det synes sålunda föreligga bärande skäl 
för en målmedveten utvidgning av den påbörjade undersökningen. 

O. Källström. 

Ett hällristningsfynd på Södertörn. 

I slutet av september månad detta år anmäldes från Salcms socken på 
Södertörn fyndet av en förut okänd hällristning. Den återfinnes c:a 200 m. 
väster om Ladvik och omedelbart nordost om den s. k. Gamla skolan på en 
mot norr sluttande häll, som välter mot en åker med en höjd över havet av 
åtm. 25 m. Ristningen har således icke någon betydelse vid studiet av land
höjningen i dessa trakter. 

Ristningen är anbragt pa den branta hällen så, att den icke mod 
bekvämlighet näs varken nedifrån marken eller uppifrån hällen. Ristnings-

10 . K ä l l s t r ö m , Utgrävning i staden Lunterturn, Fornvännen 1927 
haft. 6, sid. 286 f. 


