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Smärre meddelanden. 

.Statens Historiska Museum, Linköping* domkyrkas aitar-
prydnad och Löderups kyrkas predikstol. 

Under senare tid ha från församlingar ute i. landet i flera fall riktats 
framställningar till Statens Historiska Museum om återförande till resp. 
kyrkor av inventarioföremål, som tidigare på skilda sätt förvärvats av 
museet. Dessa framställningar äro givetvis en följd av de allt mera mål
medvetna strävandena att vårda kyrkorna och deras inventarier och måste 
sålunda i och för sig uppskattas såsom uttryck för uteslutande glädjande 
tendenser. Emellertid voro det synnerligen olyckligt, om det sålunda 
stegrade intresset för kyrkornas pietetsfulla prydande skulle leda till en 
underskattning av museernas bctyéclso såsom bevarande, kulturminnes-
vardande institutioner. Ett museum fär icko betraktas såsom en offentlig 
depå, dit föremål kunna lämnas till kostnadsfri förvaring, så länge man 
saknar intresse för dem eller finner dem för dyrbara att underhålla. Dot 
iir visserligen sant, att museerna utfört on mycket betydelsefull gärning 
just genom att inom sina murar åt eftervärlden rädda en snart sagt 
oöverskådlig mängd konst- och kulturhistoriskt värdefulla föremål, som under 
andra omständigheter ofta nog säkerligen skulle ha varit helt förstörda 
eller obotligt skadade. Men även om risken för sådan förstörelse nu är i 
avsevärd grad reducerad — ehuru ingalunda helt och hållet undanröjd — 
Innebär detta på intet sätt, att museernas roll blivit mindre betydelsefull. 
Det iir tvärtom alldeles tydligt, att dot ute i landet stegrade intresset för 
våra kulturhistoriska skatter även måsto medföra on i allt vidare kretsar 
spridd önskan att lära känna deras konstnärliga betydelse och historiska 
miljö. Berättigade anspräk på allsidiga, åskådliga och vederhäftiga upp
lysningar härutinnan kunna rimligtvis endast fyllas av ott museum. Där
för är det av största vikt, att våra museisamlingar icke beröv*as en rad 
av sina värdefullare föremål. Ty om så sker, kunna samlingarna lätt 
urarta till rudimentära och betydelselösa förvaringsorter för sådant, som 
ej förmår draga intresset och uppmärksamheten till sig. Om det sålunda 
måste anses stå i full överensstämmelse mod don moderna tidens tendenser 
att göra museerna både till vetenskapliga forskningscentraler och till 
instruktiva källor för en bildningssökandc allmänhet, får man å andra 
sidan naturligtvis inte söka genomdriva dessa strävanden i direkt oppo
sition mot från andra håll framställda, berättigade och välmotiverade 
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krav. För Statens Historiska Museum gäller det sålunda ifråga om avdel
ningen för kyrklig konst att beakta alla synpunkter, innan ställning fattas 
till kyrkornas önskemål om inventariers återfående. Det har ansetts 
lämpligt, att i Fornvännen relatera ett par dylika fall för att därigenom 
belysa do av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och 
Statens Historiska Museum företrädda principiella synpunkterna i dessa 
frågor. 

I maj månad innevarande år inkom till Akademien en framställning från 
Linköpings Domkyrkoförsamlings kyrkoråd om deposition i Domkyrkan av 
ett till Statens Historiska Museum år 1867 skänkt medeltida altarskåp från 
V. Eds kyrka. Kyrkorådet hänvisade i sin skrivelse till det sakkunnige
utlåtande, som avgivits över olika förslag till ny koranordning i Linköpings 
domkyrka. I detta utlåtande hade bl. a. framhållits, att ett senmedeltida altar
skåp säkerligen vore för ändamålet lämpligast. Alternativt hado föreslagits 
en helt ny altarpryduad. Slutligen hado de sakkunniga förklarat, att det 
enligt deras åsikt varit mycket tilltalande, om Beomskerks på annan 
plats i kyrkan befintliga altartavla kunnat åtcruppsättas på altaret, men 
att gjorda försök visat, att detta med hänsyn till tavlans ansenliga stor
lek voro svårgenoraförbart. För egen del ansåg kyrkorådet tanken på 
förvärv av ett senmedeltida altarskåp lyckligast och fann det numera 
Statens Historiska Museum tillhöriga altarskåpet från V. Ed för ända
målet synnerligen lämpligt. Därest Akademien niedgåve deposition av 
skåpet i Linköpings domkyrka, voro Domkyrkoförsamlingen villig att på 
sin bekostnad utföra en för museet avsedd kopia av detsamma. 

Innan kyrkorådets framställning föredrogs i Akademien, ifrågasatte 
Riksantikvarien i en skrivelse till rådet, huruvida icko en sådan kopia, 
som givetvis finge förutsättas vara av allra högsta kvalitet, skulle vara 
tillfredsställande som altarpryduad. "En sådan kopia", hette det i skri
velsen, "kan väl tänkas fylla sin roll såsom dekorativ altarprydnad i en 
kyrka, men kan däremot icke ersätta ett konsthistoriskt originaldoku
ment i ett vetenskapligt museum." Riksantikvarien tillade slutligen i an
slutning till tanken på en kopia för Domkyrkan av lämpligt altarskåp, 
att dot i Skärkinds kyrka befintliga ovanligt väl skullo ägna sig för den 
ifrågavarande platsen. 

Domkyrkoförsamlingens kyrkoråd ansåg sig emellertid böra vidhålla 
sin tidigare framställning om deposition av altarskåpet i original och an
förde i svarsskrivclso lill Riksantikvarien såsom stöd för sin uppfattning 
följande: "— — — kyrkorådet finner det beklagligt, om det ifrågavarande 
altarskåpet skall fortfara att vara ett museiföremål, såsom sådant endast 
Utgörande ett studictöremål för ett fåtal fackmän i stället för att detsamma 
kunde fa tjäna den levande församlingen". 

Sodan sålunda de förberedande förhandlingarna emellan Domkyrkorådet 
och Riksantikvarien slutförts — dock utan att positivt resultat uppnåtts —, 
upptogs kyrkorådets framställning till behandling inom Akademien, som 
efter en ingående och allsidig granskning av frågan sammanfattade sina 
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synpunkter i en till kyrkorådet avbiten skrivelse, dagtecknad den 5 nov. 
1929, vilken inledningsvis i korthet rekapitulerade ärendets härovan relate
rade förhistoria. Mod undantag av denna inledning återgives skrivelsen 
här nedan in extenso. 

"Kyrkorådets önskan att söka bereda Linköpings domkyrka en lämpligare 
och med det ovanligt vackra kyrkorummet mera harmonierande altar-
prydnad än de i senare tid där uppställda gipsfigurerna synes Akademien 
i hög grad behjärtansvärd. Och Akademien anser i likhet med de av kyrko
rådet för frågans bedömande tillkallade sakkunniga, att ett senmedeltida 
altarskåp av lämplig storlek och form helt visst måste anses vara en mycket 
lämplig altarprydnad för Linköpings domkyrka. Om ett sådant altarskåp 
stodo Linköpings domkyrka lill buds, skulle Akademien anse sig böra till
styrka dess användande. Då domkyrkan icko äger något sådant, har kyrko
rådet anhållit om deposition av det nämnda, Statens Historiska Museum 
tillhöriga altarskåpet från V. Ed. 

Detta i Sverige helt och hållet enastående altarskåp är emellertid ett 
av Statens Historiska Museums allra ståtligaste och för museet av ett 
omistligt värde. Då det icko tordo finnas någon som helst utsikt för 
att museet framdeles skall kunna förvärva något annat altarskåp, som 
ens i avlägsnaste mån skulle kunna vara av samma vetenskapliga och 
konstnärliga värde för museet, anser sig Akademien icko kunna till
styrka, att detsamma avlägsnas ur museet. Ehuru Akademien livligt 
uppskattar våra kyrkors stora betydelse även för den konstnärliga och 
historiska kulturen i landet och med don allra största tillfredsställelse 
och beundran ser do målmedvetna och om uppoffrande sinnelag vittnande 
ansträngningar, som i våra dagar på många håll i landet göras lör både 
stora och små kyrkors värdiga och pietetsfulla iståndsättande och pry
dande, kan Akademien dock på intet sätt dela kyrkorådets mening om det 
beklagliga i att vissa betydelsefulla kyrkliga konstverk befinna sig i 
Statens Historiska Museum eller andra museer. Alldeles oavsett det 
faktum, att flertalet av do nu i museet befintliga föremålen förmodligen 
skulle hava varit försvunna eller förstörda, om de icke i tid blivit räd
dade dit, utgör ingalunda Statens Historiska Museum — ens i sina nu
varande otillfredsställande lokaler — on institution, som med fog kan 
sättas såsom motsats till "den levande församlingen". Museet utgör nu
mera en i hög grad levando institution i don allmänna folkupplysningens 
tjänst, öppen för alla under vardag som helgdag. Under föregående år 
besöktes Statens Historiska Museum av närmare 60,000 personer, oeh 
under sistlidna oktober månad fördos c:a 50 skolklasser under ledning av 
liirare gonom museets samlingar. Akademien skullo givetvis icko ansett 
sig böra framhålla dessa förhållanden, om icke i kyrkorådets skrivelse 
uttryckligen begärts, att dess på alldeles oriktiga förutsättningar grun
dade meningsyttring i detta avseende skulle för Akademien särskilt 
framhållas. 

Om sålunda Akademien finner sig fullständigt förhindrad att genom 
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deposition av V. Edsskåpct lämna sin medverkan till lösande av Linkö
pings domkyrkas altarfråga, vill Akademien därför icke undandraga sig 
att söka i sin mån bidraga till dess främjande. 

Akademien anser sig i detta sammanhang icke böra underlåta att fram
hålla, att det dock måste anses vara en mycket naturlig och ur historiska 
synpunkter starkt begrundad lösning av frågan, om man såsom altar-
prydnad åtcrtogo don stora och ur konstnärlig synpunkt ganska märkliga 
altartavlan av Mårten Hoemskerk, vilken av konung Johan III skänktes 
till Linköpings domkyrka på 1580-talet och som sedermera stod på dom
kyrkans altare åtminstone till år 1813. Den har sedermera, ehuru upp
ställd på en löga passande plats, förvarats i domkyrkan intill våra dagar. 
För dess åtcruppsättando på altaret talar ju pieteten inför en nära 
250-årig tradition, det må nu i övrigt vara sant, att den Hccmskerkska 
altartavlan icko stämmer helt samman mod korets luftiga arkitektur. 
Ur praktisk gudstjänstsynpunkt lär tavlan spela en viktig roll, i det att 
gjorda försök ådagalagt, att dess placerande på altaret medför en högst 
väsentlig förbättring av kyrkans eljest mindre goda akustik. 

Skulle man emellertid i detta fall anse att de rent estetiska synpunk
terna böra dominera över pietetens och gudstjänstens praktiska krav, 
synes det Akademien icko vara otänkbart, att don estetiskt allra bästa 
lösningen kunde vinnas gonom att inskränka altarets prydande till upp
ställande av ett lämpligt dimensionerat krucifix, omgivet av stora, vac
kert formade ljusstakar med höga ljus. För utförande av en sådan altar-
prydnad, vilken skullo lämna gonomsikton till koromgången och Andreas
koret fri och dessutom kunna hållas i samma litet kyliga, grå ton, som 
utmärker kyrkan i övrigt, kunde man med säkerhet räkna på god med
verkan av våra moderna konstnärer. Det synes Akademien vara av stor 
vikt — i synnerhet för "den lovande församlingen" — att icke den nu 
levande konsten hålles borta från kyrkorna, där den allt fortfarande 
såsom förr har sin mission att fylla i samverkan med de flydda seklens 
konstnärliga monument. 

Skullo man emellertid i Linköpings domkyrkoförsamling efter att hava 
övervägt nu anförda synpunkter dock fasthålla vid sin uttalade önskan 
att pryda domkyrkans altare mod ett medeltida altarskåp, tordo möjlighet 
måhända finnas att realisera denna önskan, även om icke V. Edsskåpet 
står till förfogande. Akademien tillåter sig hänvisa därtill, att vissa för
hållanden tyda på att dot altarskåp, som sannolikt stod på domkyrkans 
högaltare under början av 1500-talet, ännu finnes bevarat i en landskyrka 
inom stiftet. Doktor Otto Janse har i bilagda promemoria uppvisat sanno
likheten av att altarskåpet i Skärkinds kyrka ursprungligen tillhört 
Linköpings domkyrka. Detta altarskåp står nu i Skärkinds på 1800-talet 
uppförda kyrka, med vilken det saknar varje stilsammanhang. Kan detta 
altarskåp genom deposition eller köp eller annorlodos förvärvas lör Lin
köpings domkyrka, skullo det sålunda med stor sannolikhet återkomma 
till den plats, vars prydnad det ursprungligen varit. 
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Ännu en möjlighet finnes dock för realiserandet av tanken att pryda 
domkyrkoaltaret med ott medeltida altarskåp. 

Är 1894 henibjöd Jonsborgs församling, Linköpings stift, till Statens 
Historiska Museum ott församlingen tillhörigt nederländskt altarskåp, 
som den ämnade avyttra till enskild person, om det ej inlöstes för statens 
räkning. För en efter dåtida förhållanden mycket betydande summa 
inlöste Statens Historiska Museum altarskåpet, som befann sig i ett 
mindre gott skick och som därför hitintills förvarats i museets studie-
avdelning. För att altarskåpet lämpligen skall kunna utställas i museets 
skådesamling, behöver det genomgå en omfattande konservering, vilken 
skullo draga eu så stor kostnad, att museet med sina nuvarande mycket 
begränsade anslag icke ännu har sett sig i stånd,att utföra densamma. Då 
altarskåpet under sådana förhållanden icko för närvarande kommer till 
sin fulla rätt inom museet, för vilket det eljest måsto anses hava ett 
betydande värde, skullo museet åtminstone för närvarande kunna tänkas 
doponora detta altarskåp i Linköpings domkyrka, om kyrkorådet anser 
sig kunna bekosta den konservering, utan vilken skåpet icko lämpligen 
kan för det tänkta ändamålet användas. 

Akademien har förvissat sig om att Jonsbergsskåpets dimensioner äro 
för platsen i Linköpings domkyrka lämpliga. Såväl huvudform som matt 
överensstämma för övrigt ganska nära med det nyss nämnda Skärkinds-
skåpets. Det iir ävenledes av hög konstnärlig kvalitet. 

Akademien anser sig visserligen principiellt böra tillse, att föremål av 
verklig betydelse för museets samlingar icke bortföras ur desamma, även 
om do ändamål, för vilkas fyllande sådant föremål skulle deponeras, äro i 
och för sig behjärtansvärda, mon då, såsom ovan framhållits, alldeles sär
skilda omständigheter föreligga, som kunna motivera Jonsbergsskåpets 
deposition tills vidare i Linköpings domkyrka, har Akademien härigenom 
velat meddela kyrkorådet, att, om andra förslag till lösande av Linkö
pings domkyrkas altarfråga visa sig vara oframkomliga och kyrkorådet i 
övrigt så önskar, Akademien iir villig att förhandla med kyrkorådet om 
Jonsbergsskåpets deposition tills vidare i Linköpings domkyrka under 
\ illkor, som närmare kunna komma att bestämmas. 

Härmed hoppas Akademien tydligt hava visat sin goda vilja, att i före-
varandc undantagsfall, där särskilda omständigheter göra det möjligt, 
medverka till en viktig konstfrågas lösande i on kyrka, som tidigare 
genom deposition av värdefulla föremål i Statens Historiska Museum visat 
sig behjärta även museets särskilda intressen. 

Depositionsfrågans slutliga avgörande måste emellertid bliva beroende 
av Kungl. Maj:ts prövning." 

Antikvarien Otto Janscs till skrivelsen fogade P. M., daterat don 25 
okt. 1929, hade följande lydelse: 

"Då högkoret i Linköpings domkyrka Färdigbyggdes under biskop 
Henrik Tidemanni tid (1465—1500) och då Linköpings nu bevarade äldsta 
tavla för högaltaret skänktes till kyrkan av Johan III är ju i och för sig 
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sannolikt att Linköpings domkyrka även före mitten av 1500-talet haft 
någon för kyrkans ståtliga kor lämplig prydnad för högaltaret och att 
denna eventuellt tidigare altartavla utbytts mot någon annan, på sätt som 
skett t. ex. i Skara dorakyrka och Storkyrkan i Stockholm. Hade sälunda 
Linköpings domkyrka, såsom troligt är, fått en ny altartavla i samband 
med eller kort efter korets fulländande, bör denna altartavla förskriva 
sig från tiden omkr. år 1500. Vid efterforskningen av en sådan altarpryd-
nad bör därför efterses, om i Östergötland och framförallt om i någon 
Linköpings domkyrka på ett eller annat sätt under 1500-talet sakligt eller 
personligt närstående församling finnes något altarskåp från tiden omkring 
1500 eller något senare av sådan kvalitet och storlok, att det kunnat passa 
för högaltaret i domkyrkans stora och praktfulla korbyggmul. 

I hela Östergötland finnes mig veterligen nu blott en altarpryduad, som 
fyller nyssnämnda kvalifikationer. Det iir det stora Antwerpenskapct i 
Skärkinds kyrka. Rörande Skärkinds kyrka och altarskåp meddelar Brooc
man, att Henrik Tidcman hado Skärkind såsom prebendo och att han skall 
hava låtit tillbygga högkoret i Skärkind samt att altartavlan, enligt en gam
mal sägen, skall vara skänkt av honom "till kyrkan". Skärkinds gamla 
kyrkas kor såväl som dess altarskåp skulle alltså haft biskop Tideman till 
upphovsman. I 1829 års inventarium för Skärkind heter det dock: enligt 
andra berättelser (skall altarskåpet) vara ett krigsbyte från 30-åriga kriget. 

Biskop II. Tidemanni dog år 1500 och altarskåpet ifråga synes vara från 
omkring denna tiden eller snarare något senare. 

Skulle biskop H. Tidemanni, som från byggnadsarbetena i Linköpings 
kor bör ha varit väl förtrogen med arkitektoniska och estetiska frågor, 
hava byggt Skärkinds gamla kyrkas kor, synes föga sannolikt, att han 
också skänkt kyrkan en lör byggnaden ifråga så föga passande altaruppsats 
som ifrågavarande altarskåp. Detta blir så mycket mindre sannolikt som 
dot biskop Tidemanni vapen, som, enligt en uppgift i Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens arkiv, i färgat glas fanns i en av 
rutorna i det stora fönstret i korets östra vägg såväl som nästan fönstret 
i sin helhet doldes av altarskåpet. (Jfr fig. i Planschsaml., korets inre med 
altarskåp.) Sambandet mellan biskop II. Tidemanni, altarskåpet och "kyr
kan" torde på grund av det ovan sagda därför sannolikare ha varit, att den 
.synnerligen ståtliga altaruppsatsen beställts för det synnerligen ståtliga 
koret i domkyrkan och sedermera på grund av ändrad smak avyttrats frän 
domkyrkan till Skärkinds kyrka. 

Att Skärkinds kyrka ej velat avhända sig ett altarskåp, som enligt en 
sägen — som tydligen blivit identisk med ett faktum — skänkts till kyrkan 
av prebendeinnohavaren biskop Henrik Tidemanni är väl lovvärt. Skullo 
emellertid ej detta samband existera utan, såsom synes mig ganska sanno
likt, altarskåpet ursprungligen anskaffats såsom ett för domkyrkan pas
sande altarskåp och sedermera av dorakyrkan avhänts till Skärkinds kyrka, 
synes mig ett annat utgångsläge för underhandling mellan domkyrkan och 
Skärkinds kyrka förefinnas med den av båda parterna väl önskade inne-
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börden, att domkyrkan återförvärvade det altarskåp, som på ett arkitekto
niskt och harmoniskt sätt passar samman med domkyrkans kor mot att 
Skärkinds kyrka finge en fullgod ersättning, som kunde förskaffa kyrkan en 
altaruppsats, fullt lämpad för och harmonisk med dess relativt nya kyrka." 

Behandlingen av frågan om altarpryduad för Linköpings Domkyrka har 
sålunda ådagalagt Akademiens principiella strävan att i möjligaste mån 
bevara Statens Historiska Museums samlingar i orubbat skick. Samtidigt 
har Akademien dock visat sig beredd att, där särskilda omständigheter 
undantagsvis föreligga, i möjligasto män tillmötesgå välmotiverade anspråk, 
under förutsättning att detta kan ske utan att museet berövas föremål av 
sådan art, att de måste anses vara för dess samlingar omistliga. Denna 
förutsättning har förelegat i ett annat fall, som också nyligen prövats inom 
Akademien. Därför har behandlingen av detta ärendet åtminstone i vissa 
avseenden blivit mindre komplicerad än Linköpingsfrågan. 

Ar 1898 mottog Statens Historiska Museum såsom gåva från Löderups 
församling i Skåne en prcdikstolsbaldakin som i samband mod en tidigare 
restaurering av kyrkan (sannolikt på 1870-talet) hado nedtagas från sin 
plats över den alltjämt i bruk varande prodikstolskorgcn. Emellertid kvar-
stannadc vissa lösa delar av baldakinen i kyrkan och ha ej heller senare 
översänts till museet. 

Den i ek snidade predikstolen förfärdigades av Jakob Krcmberg år 1603 
och är som helhet otvivelaktigt av betydande värde. Det till Statens Histo
riska Museum skänkta partiet av ljudtaket ägor däremot i och lör sig 
knappast sådana kvalifikationer, att det kan anses på ett tillräckligt fram
trädande sätt representera den högtstående skånska träsnidarkonst, för vil
ken det är en exponent, och som tyvärr i övrigt icke är företrädd i museet; 
dess bibehållande i samlingarna har därför icke kunnat anses vara ound
gängligen nödvändigt. 

Redan för några år sedan ifrågasattes baldakinens återförande till kyrkan, 
mon frågan aktualiserades senare genom kyrkans nyligen slutförda restau
rering. För något mer än ett år sedan framställde Löderups kyrkoråd i 
skrivelse till Kungl. Vittcrhets Historie och Antikvitets Akademien en för
frågan, huruvida och eventuellt på vilka villkor baldakinen kunde åter
lämnas till kyrkan. 

Innan ärendet upptogs till behandling inom Akademien, ansåg sig Riks
antikvarien böra begära närmare upplysningar om församlingens avsikler 
beträffande placeringen av kyrkans äldre inventarier. Riksantikvarien 
framförde i anslutning härtill några synpunkter som varit av betydelse för 
frågans vidare behandling: "Om församlingen strävar efter att i möjligaste 
mån återställa den gamla inredningen och för detta ändamål ämnar åter
föra den i kyrkan alltjämt befintliga, äldre altaruppställningcn med till
hörande altarbord till dess ursprungliga plats i koret samt i anslutning 
härtill även ljudtaket över den fortfarande i bruk varande predikstolen, iir 
Riksantikvarien beredd att stödja donna strävan genom att förorda liud-
takets överlämnande som deposition till kyrkan. Härigenom skullo en värde-
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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 det 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 


