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på kraftiga syllar mod starkt framspringande skräkant. Donna byggnad kan 
dateras till 1200-talet eller möjligen 1100-talets slut. Originellt nog uppför
des något längre fram under medeltiden den alltjämt kvarstående kyrkan 
omedelbart utomkring trätemplets väggar, varför rester av dettas syllar 
och bottenvarv bevarats direkt invid murarnas innerliv. Den noggranna 
och resultatrika undersökningen har på riksantikvarieämbetets uppdrag 
verkställts av landsantikvarien Jan-Erik Anderbjörk med biträde av äm
betets assistent Iwar Anderson. 

Till sist må nämnas en restaurering nv en församlingskyrka, vilken gi
vit tillfälle till ovanligt givande undersökningar. I S ö d r a V i n g i Väs
tergötland har nämligen i samband med avknackningen av innermurarnas 
yngre puts och tack vare fynd av arkitekturfragment på kyrkogården en 
rekonstruktion av korets gotiska östfönster kunnat verkställas, samtidigt 
som utseendet av kyrkans övriga ursprungliga fönster i huvudsak kunnat 
fastställas. Av bestående värde är emellertid framförallt blottandet och kon
serverandet av långhusvalvens 1400-talsmålningar, vilka för närvarande äro 
föremål för en närmare undersökning av fil. lic. Rune Norberg. Restaure
ringen har stått under ledning av arkitekten Axel Forssén, medan behand
lingen av kalkmälningarna utförts av konservatorn Olle Hellström. 

Bertil Berthelson. 

Medeltida kyrkouårdsdnns i Skåne 

I sitt stora verk om Sveriges medeltid (Bd III, Stockholm 1898—1903, sid. 
888 n 1.) yttrade Hans Hildebrand i den här ovan i rubriken berörda frå
gan: »Jag har on gång ur en urkund gällande förhållandena i Skåne anteck
nat en uppgift om danser, som förekommo å kyrkogårdar, men min anteck
ning har, dess värre, gått förlorad.» Louise Hagberg, som tidigt varit inne 
på frågan om kyrkogårdsdans i Sverige, anförde redan i sill arbete »En 
dödssed i Hälsingland» (Svenska landsmålen h. 137, sid. 35) det av Hilde
brand gjorda uttalandet, och det vill synas, som om hon förgäves gjort 
efterforskningar efter källan. Icke heller senare synes hon ha funnit denna 
ty ännu i sitt 1937 utkomna arbete »När döden gästar» (sid. 474) hänvisar 
hon blott till Hildebrands verk samt angiver, att källuppgiften förlorats. Då 
Hildebrands källa sålunda fortfarande synes vara obekant, skall här ett par 
randanmärkningar i ämnet göras. 

Med all sannolikhet har Hildebrands källa varit Statuta Sinodalia Johannis 
Archiepiscopi Lundensis, vilka statuter finnas tryckta redan i G. J. Thor-
kolins Samling Af Danske Kirke-Love, Kiöbenhavn 1781, sid. 108—121. Där 
heter det nämligen under rubriken De Superslitiosis å sid. 120: »Item ad 
aures nostras nuper devenit qvaliter qvidam in qvibusdam ecclesiis capellis 
é cimiteriis in certis festivis vigiliis & noctibus, presertim Johannis bap-
tiste & Botulphi timore divino postposito mores gentilium sectantes coreas 
ducunt, ymagines de altaribus deponunt, carmina turpissima canunt & alia 
qvam plura superstitiosa singulis annis consveverint exercere . . .» 
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Den helige Botulfs dag inföll den 17 juni, och inan kan därav sluta sig 
till att det varit fråga om folkliga kultiska upptåg i samband med den stora 
sommartesten. Man har visserligen på flera håll (se t. ex. Pollen Jörgensen, 
Fremmed Indflydelse under den dansko Kirkes tidligste Udvikling, Köben
havn 1908, sid. 84) velat se blott utländskt inflytande i de nämnda biskop
liga uttalandena, men denna åsikt kan numera knappast sägas vara hållbar, 
om nian .sätter statututtalandena rörande kyrkogårdsdans i samband med den 
kyrkogärdsdans, som faktiskt här och var i vårt land förekommit ända in på 
1800-talet och som beskrivits i Louise Hagbergs bok. Sätter man vidare 
frågan i samband med hithörande allmäneuropeiska förhållanden och vissa 
arkeologiska fakta, finner man, aft problemet icke är så lätt löst, som man 
hittills trott och att det framför allt icke låter sig avfärdas mod en enkel 
hänvisning till vissa väst- och sydeuropeiska kyrkostatuter, som skulle ha 
varit ärkebiskop Johannes litterära förebilder. Vida sannolikare är, att 
statuterna vända sig mot verkliga aktuella folkliga bruk i Sydskandinavien, 
vilka det legat biskopen om hjärtat att utrota. 

Albert Wiberg. 

L I T E R A R Y NOTES AND R E V I E W S 
Under the title T h e F l e l d w o r k of t h e S t a t e D e p a r t m e n t of 

A n t i q u i t i e s Bertil Berthelson gives somo particulars of the activities 
of the Buildings Section during 1943. The new law dealing with ancient 
monuments etc. has extended the sphere of work to include, inter alia, 
remarkable roads, road-signs and bridges. Thanks in particular to the law 
dealing with the protection of notabio culturo-historical buildings, it has 
been possible to place some valuable privately owned houses under the 
supervision of the Department. The previously begun inventory of Crown 
estates has been continued for the province of Östergötland, and a special 
inventory of buildings bas been compiled in Ravlunda parish, Scania, where 
a military exercise-ground is to be laid out. Among the more important 
individual enterprises may be mentioned the final conservation of the castle 
ruins at Hultaby, Småland, the initial conservation of the castle ruins at 
Stegoborg, Östergötland, and a topographical investigation of Brätte, the 
forerunner ot the present Vänersborg. As part of the work on church monu
ments may be mentioned the conservation of the ruins of Gudhem Convent, 
Västergötland, which is practically completed, and tbo work of investiga
tion and conservation of, inter alia, the church ruins at Höljobacken and 
Naglum, Västergötland, and of tho remains of the medieval churches at 
Ukna, Östergötland, and Torekov, Scania. Results of culture-historical in
terest have been obtained in the course ot tho restoration work on tho old 
church at Sjösås, Småland, and on Södra Ving Church, Västergötland. 

In connection with Louise Hagberg"s work, When death visits (När döden 
gästar) Albert Wiberg s a y s i n the heading, G r a v e y a r d d a n c e s i n 
S c a n i a d u r i n g t h e M i d d l e A g e s , that certain information about 
this oult can be found in Statuta Sinodalia Johannis Archiepiscopi Lunden-
sis, printed in G. J. Thorkelins Samling Af Danske Kirke-Love, 1781. 


