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Stenen företer ganska stora likheter med den bekanta stenen från Lind
holm i Barva (fig. 4). Barvastenons ristning är dock säkrare och elegan
tare utförd. T. J. Arne daterar Barvastenen till 500-talet eller något äldre 
tid.1 A. Oldeberg, som behandlat en ornerad gravsten från Västorljung2, 
sammanställer donna och Barvastenen med de ornerade stenkloten, och da
terar dem liksom de senare till äldre folkvandringstid. Rällingostenen hör 
med stor sannolikhet till samma tid som Barvastenen, och då don ligger på 
ursprunglig plats å en orörd gravhög, skullo don slutgiltiga dateringen 
kunna vinnas gonom on undersökning av högen. 

E. Fls. 

FOTOGRAFERING AV RISTADE FÖREMAL 

Inför sommarens utearbeten kunna några vinkar vara av betydelse för de 
forskare, som själva utföra sina fotografier efter ristningar, runstenar 
m. m., utan att tillräckligt beakta ett par allmänna regler för avbildande 
av reliefföremål. 

Det mänskliga seendet är från början anpassat till överljusbolysning. 
Endast i undantagsfall har människan ursprungligen gjort bekantskap 
med ljus som underifrån kastats på ett föremål, troligen först gonom skenet 
från den husliga härden. Till ytterligare hjälp vid seendet har människan 
den spektroskopiska effekten genom att till sin tjänst hava två ögon, som 
samtidigt visa ett föremål från nägot olika håll. 

För att uppfatta do plastiska egenskaperna hos ott föremål gonom synen 
har människan således hjälp av dagrar och skuggor samt den ovan nämnda 
stereoskopiska effekten. 

Vid avbildandet av ett föremål i vanlig fotografi saknar man hjälpen 
av storeoskopeffokten, emedan kameran är enögd, varför man är hänvisad 
till bästa möjliga fördelning av ljus och skugga för att något så när få 
ott med seendet efter naturen överensstämmande intryck. Man måste då 
ännu mer taga till hjälp människans traditionella sätt att so. Vid teckning 
kan genom en viss överdrift av dagrar och skuggor samt dessas fördel
ning enligt på fysiologiska grunder utbildade enkla regler on viss stereo
skopisk effekt ernås. 

Det gäller vid både teckning och fotografering att efterbilda föremålet 
så, som det för seendet vanligast och klarast uppfattas. Det sker först och 
främst genom att belysa föremålet huvudsakligen i överljus. Vid män
niskans uppfostran vänjes dessutom ögat under skrivning och teckning vid 
belysning från vänster. 

Ett föremål i relief uppfattas av denna anledning klarast och bäst, om 
dot belyses ovanfrån samt från vänstor. Tydligt framstå ovannämnda för-

1 Om dot forntida Södermanland. Bidrag till Södermanlands äldre kul
turhistoria, Strängnäs 1909, s. 7. 

2 En ornerad gravsten från Södermanland, Fv. 1929, s. 180 ff. 
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hållanden hos ott par bilder i Fornv. 1934 sid. 52, 53, där belysningen 
råkat bliva felaktigt inställd. Roliofon verkar här upphöjd i st. f. ned
sänkt. Mer störande är don felplacerade belysningen vid fotograforingen 
av några runstenar i en artikel av Erik Moltkc i Fornv. 1932. Pl. VI, 
fig. 167, där runskriften förefaller skarpt upphöjd, samt å Pl. XIII, fig. 
174, där undcrbelysningen ger en högst förbryllande effekt. 

Runstenar äro alltid ristade i övorljus, varför högsta tydlighot i åter
givande av runsnittet bör framkomma vid belysning i övorljus. Belysning 
underifrån bör utom i yttersta nödfall bannlysas vid rclieffotografering. 

Magnosiumljuset är, .såsom Moltkc framhåller, av största värde vid foto
grafering av runstenar, mon det bör handhavas på annat sätt, än dot 
Moltkc föreslår, om det skall göra sin bästa tjänst. 

Explosionsfaran hos magnosiumpulvrot har troligen hindrat Moltkc att 
på lämpligaste sätt ordna belysningen. Genom de moderna magnesium-
lamporna är olägenheten eliminerad, men ett annat hinder uppstår genom 
att bolysningsfältot blir mor begränsat än vid en fri magnosiumblixt. Detta 
uppvägos dock av möjligheten att kunna ordna belysningen från »rätt» 
håll. 

Gustaf Sjöberg. 

V I B Y G G E R Å Ö D E K Y R K A I S T Ä N D S Ä T T E S 

Don från medeltiden härrörande ödokyrkan i Vibyggorå 1 Ångermanland 
bar nyligen genomgått on utvändig restaurering, som möjliggjorts genom 
statligt bidrag av modol för kommunala beredskapsarbeten. Nu pågår under 
Riksantikvarieämbetets ledning cn iståndsättning av kyrkans interiör. 
Uppgiften är synnerligen tacksam, emedan kyrkans äldre inredning till 
mycket stor dol är bevarad, ehuru dolvis i förvanskad form. Dot har visat 
sig möjligt att återställa bl. a. korjiartiots spolierade bänkinredning och 
don i senare tid förändrade läktarens ursprungliga plan. Predikstolens 
originalfärger skola framtagas, mon den vid 1800-talets början tillkomna 
sekundära utsmyckningen av bänkfasader m. m. är avsedd att bibehålla», 
onär den i sin rustika art utgör ott synnerligen karakteristiskt inslag i 
interiören. 

De nu pågående arbetena ha kunnat komma till stånd tack vare enskilda 
donationer samt bidrag ur Gustav Adolfs-fondon. 

B. B—n. 

S V E N S K A F O R N M I N N E S F Ö R E N I N G E N 

Svenska Fornminnesföreningens första sammanträde för 1934, tillika 
årsmöte, ägdo rum i Farmaceutiska Föreningens lokal, Rådmansgatan 69, 
Stockholm, tisdagen don 6 mars. Därvid omvaldes styrelseledamöter, revi
sorer och revisorssuppleant. Docent Mårten Stenberger höll föredrag över 
ämnet: »I Erik don Rödos land. Utgrävningarna på Grönland sommaren 


