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SMÄRRE MEDDELANDEN 

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FÄLTARBETEN 

FRÄN BYGGNADSAVDELNINGE1VS VERKSAMHET 1943 

Som framgått av de i Fornvännen tidigare lämnade översiktliga redogö
relserna för verksamheten vid riksantikvarieämbetets byggnadsavdelning un
der 1941 och 1942, har det trots tidsläget varit möjligt att bedriva fältarbeten 
av skiftande slag i större utsträckning, än man vid krisens inträde vågade 
hoppas. Även under 1943 ha flera företag kunnat hållas igång. Emellertid 
har detta sista år medfört en viss åtstramning i tilldelningen av vapenfria 
värnpliktiga till arbeten i ämbetets regi, ett förhållande, som återverkat på 
arbetena ute i fältet, vilka under senare år i hög grad varit beroende av 
den form av statligt stöd, som nämnda arbetskraft utgjort. Under det de
cennium, då vapenfria värnpliktiga (tidigare benämnda värnpliktiga civil
arbetare) i större eller mindre utsträckning stått till ämbetets förfogande, 
har ett fruktbärande samarbete kunnat etableras mellan kulturminnesvårdens 
centralorgan och intresserade parter ute i landet. Härvid har staten genom 
riksantikvarieämbetet levererat arbetskraft, medan anslag till materiel, ar
betsledning o. dyl. lämnats av kommuner, enskilda sammanslutningar eller 
privatpersoner. För säsongen 1943 ha anslag av denna typ stått till förfo
gande i ganska stor utsträckning men tyvärr icke alltid kunnat fullt ut
nyttjas, emedan tillräckliga kontingenter vapenfria värnpliktiga icke dispo
nerats. 

Om sålunda den direkta undersöknings- och konserveringsverksamheten 
ute i fältet fått vidkännas on viss begränsning, ha å andra sidan nya, vik
tiga arbetsuppgifter krävt uppmärksamhet. Några av dera må här nämnas. 

Den 1 januari 1943 trädde den nya fornminneslagen i kraft och möjlig
gjorde lagliga skyddsåtgärder även inom områden, där man tidigare endast 
kunnat nå resultat på frivillighetens väg. Numera hava sålunda bl. a. m ä r k 
l i g a f ä r d v ä g a r , v ä g m ä r k e n , b r o a r o c h l i k n a n d e a n l ä g g 
n i n g a r upptagits bland fasta fornlämningar. Denna grupp av minnes
märken löper naturligtvis stora risker under vägväsendets ständigt fortgå
ende förändring och modernisering, varför det är särskilt viktigt att skydds
åtgärder vidtagas. 

Emellertid måste man på förhand äga så god kännedom som möjligt om 
dotta fornlämningsbestånd, om det skall kunna vårdas effektivt. Därför ha 
ämbetets fomminnes- och byggnadsavdelningar tillsammans utarbetat en 
P, M., som genom länsstyrelserna tillställts samtliga vägmyndigheter. I den
na P. M. ha givits anvisningar beträffande behandlingen av de s. k. väg-
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minnena och slutligen har framhållits, att en inventering borde verkställas 
i samråd med vederbörande landsantikvarie för att få en överblick av hela 
detta viktiga material, som genom utvidgningen av tornlämningsbegreppel 
ställts under lagens skydd. Initiativet har mottagits med intresse ute i 
landet och ämbetet har redan erhållit ett betydande antal delvis mycket ut
förliga och väl illustrerade förteckningar över vägminnen, vilka äro av 
sådan ålder och karaktär, att de böra inrangeras under rubriken fasta forn
lämningar. 

Den 1 januari 1943 trädde också den helt nyligen tillkomna lagen om 
s k y d d f ö r k u l t u r h i s t o r i s k t m ä r k l i g a b y g g n a d e r i kraft. 
Till sin karaktär skiljer den sig från fornminneslagen därigenom, att dess 
tillämpning förutsätter en frivillig medverkan från respektive husägares 
sida. Dessa måste nämligen lämna sitt medgivande, innan de skyddsföre
skrifter meddelas, varigenom i lagen avsedda byggnader tillförsäkras sär
skild omvårdnad i egenskap av kulturhistoriska minnesmärken. Ämbetet 
skall föra register över byggnader, för vilka dylika föreskrifter efter äm
betets tillstyrkan utfärdats av vederbörande länsstyrelse. Lagen skapar ett 
delvis nytt verksamhetsfält för den statliga kulturminnesvården och dess 
tillämpning kommer utan tvivel att medföra en betydlig ökning av ämbe
tets arbetsbörda. 

För att denna lag skall få någon mera allmän, praktisk betydelse är det 
nödvändigt att skapa en överblick av det kulturhistoriskt värdefulla bygg
nadsbeståndet i enskild ägo samt att med utgångspunkt därifrån verka för 
registrering av ett tillräckligt stort och mångsidigt urval av ur skilda syn
punkter karakteristiska anläggningar. Stora grupper av vårt lands enskilda 
byggnadsbestånd äro visserligen kända tack vare Nordiska museets under
sökningar, men mycket återstår att göra. 

Efter framställning av toyggnadsavdelningen fäste också Vitterhetsakade
mien i sin på hösten 1943 ingivna riksdagspetita uppmärksamheten på vik
ten av att ifrågavarande byggnadsbestånd inventeras. Härför skulle under 
viss tid krävas en extra tjänsteman. Ehuru Kungl. Maj:t icke för närvarande 
ansett sig kunna förorda anslag för detta ändamål, är det avdelningens för
hoppning att inom en nära framtid få möjlighet att påibörjp denna invente
ring, som utgör själva grundvalen för en effektiv kontroll och vård av be
tydelsefulla enskilda byggnader. 

Emellertid ha under den nya lagens första år tre byggnadsverk blivit 
registrerade efter ägarnas på eget initiativ ingivna ansökningar. Första 
numret i förteckningen innehas av G a t h e n h i e l m s k a h u s e t i Göte
borg, uppfört på det markområde, som Karl XII skänkte till kaparkaptenen 
Lars Gathe eller »Lasse i Gathan» — adlad Gathenhielm. Byggnadens ka
raktär och dekoration gör det sannolikt, att den tillkommit först efter Gathen-
hielms frånfälle 1718 och att det sålunda äger direkt samband med hans 
arvingar. 

Gathenhielmska huset hade redan länge betraktats och vårdats som ett 
av Göteborgs värdefullaste byggnadsverk, då fru Vera Tham för några år 
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Fig. 1. 
Gathenhielmska huset, Göteborg. 

Gathenhlelm House, Gothenhm-g. 

Fig. 2. 
Flensburgska huset, Malmö. 

Flensburg House, Malmö. 

sedan blev dess ägare och omedelbart igångsatte en omfattande restaurering, 
där de kulturhistoriska introssona synnerligen väl beaktats. Fru Tham har 
i sistnämnda hänseende haft verksamt stöd av advokaten Gunnar Wallberg, 
vilken bl. a. utfört forskningar rörande byggnadens samband med släkten 
Gatbonhielm. 

Medan Göteborg bar belagt första platsen i registret över lagskyddade 
kulturhistoriskt märkliga byggnader, har Malmö genom det F l e n s b u r g 
s k a h u s e t blivit representerat som nummer två. Mot Gathenhielmska 
husets karolinska träbyggnad står här ett från 1500-talets sista decennium 
härstammande hus i tegel och sandsten samt försett med ett brant tak, som 
ger gaveln med dess roste en viss höjdverkan. Huset var ursprungligen 
manbyggnad i rådmannen Hclmicke Ottesens förnäma köpmansgård och 
har under tidernas lopp genomgått växlande öden för att genom sin nuva
rande ägare, fröken Eva Flensburg, återställas i ett skick, som i huvudsak 
ansluter sig till den tidigaste gestaltningen. 

Den tredje platsen i registret över kulturhistoriskt märkliga byggnader 
intages av den s. k. K l o c k a r g å r d e n v i d N ä s s j ö g a m l a k y r k a , 
tu limrad och rödfärgad parstuga i två våningar. Huset uppfördes 1802 som 
mangårdsbyggnad på Risabo kronoogendora. Genom tillmötesgående trän 
Domänstyrelsens sida har huset i samband med tillkomsten av ny bostad 
för gårdens arrendator kunnat förvärvas av föreningen Nässjöpojkarna, som 
låtit flytta och återuppföra detsamma på nyssnämnda plats. Då socknens 
förste folkskollärare, C. D. Petersson, bott i huset, har dot legat nära till 
hands att iordningställa en del av detsamma som skolmuseum. Klockargår
den kan på intet sätt jämföras med Gathenhielmska och Flensburgska husen 
men representerar god svensk landsbygdstradition, och dess registrering har 

Fornvännen 1944. 
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därför en viss principiell betydelse. Avsikten med den nya lagen är näm
ligen att skapa skydd icke endast för första rangens monument utan även 
för sådana individuellt mindre framträdande äldre anläggningar, som äro 
karakteristiska för det svenska byggnadsskicket med dess många av till
komsttid, ändamål och ekonomiska resurser betingade former och utveck
lingslinjer. 

* * 
* 

Den tidigare påbörjade i n v e n t e r i n g e n av k r o n o g å r d a r , vilken 
bekostas av Domänstyrelsen och utföros genom ämbetets försorg, har det 
senaste året varit inriktad på Östergötlands och Älvsborgs län. Materialet 
från sistnämnda område föreligger ännu icko i fullt färdigt skick, men 
resultatet av östgötainvonteringen kan nu bedömas. Den har utförts i två 
etapper, den första 1936. Länsinventeringen bar i sin helhet verkställts av 
fil. dr Erik Bohrn. Den sista etappen har omfattat 49 gårdar och dragit 
on kostnad av i runt tal 3 400 kronor. I detta sammanhang må för övrigt 
nämnas, att den tidigare verkställda inventeringen av kronogårdar i Skara
borgs län bl. a. medfört, att två anläggningar, nämligen T i d a v a d s F r u -
g å r d i Tidavads socken och T o r p i Eggby socken, efter framställning av 
ämbetet uppförts på förteckningen över staten tillhöriga byggnadsverk, som 
på grund av kulturhistoriskt eller konstnärligt värde äro att betrakta som 
byggnadsminnesmärken. 

Vår äldre bebyggelse både i städerna och på landet hotas av olika fak
torer, bland vilka den systematiska moderniseringen av framförallt lands
bygdens bostäder, de omfattande stadsplanerogleringarna och i någon mån 
även do under senare år beslutade anläggningarna av militära övningsfält 
inom områden med stundom värdefull bebyggelse spela en viktig roll. I 
förstnämnda avseende blir det allt angelägnare att medverka till en sådan 
utveckling av d e t m o d e r n a b o s t a d s b y g g a n d e t , att de lokala tra
ditionerna icke meningslöst brytas utan istället utnyttjas i ändamålsenlig 
form. Strävandena i dylik riktning krönas ofta med framgång, emedan det 
visat sig, att de starkt schematiserade patentlösningarna äro grundade på ren 
obekantskap med en landskaps- eller ortstradition, som har utpräglat funk-
tionsbetonad bakgrund och därför alltjämt lätt kan anpassas efter de ak
tuella behoven. För att i sin mån bidraga till en sund utveckling på detta 
område har ämbetets byggnadsavdelning fullföljt sitt samarbete med Sam
fundets för hembygdsvård byggnadsbyrå. 

Ifråga om s t a d s p l a n e r e g l e r i n g a r har ämbetet, som i tidigare 
årsövorsikter nämnts, genom nära samarbete med Byggnadsstyrelsens stads
planebyrå fått möjlighet att medverka till sådana lösningar av aktuella pro
blem, att icke endast enstaka värdefulla hus kunnat bibehållas utan även 
hela stadspartiers individuella uppsyn kunnat bevaras genom en hänsynsfull 
reglering av gatulinjer, hushöjder och byggnadssätt. 

Arbetena med anläggning av m i l i t ä r a ö v n i n g s f ä l t ha hittills i ett 
par fall berört kulturhistoriska intressen. I dagspressen har frågan om 
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Fig. 3. 
[Klockargården vid Nässjö gamla 

kyrka, Småland. 
'arish-clcrk's house, in Nassjc. oounty, 

Småland. 

Fig. I. 
Stora Vxhulls kronogård, Tjällmo 

socken, Östergötland. 
Crown estate, Stora Yximlt, Östergötland. 

Havängsområdeta behandling väckl särskild uppmärksamhet. Här ma en 
dast nämnas, att ämbetet med anslag från vederbörande militära myndigheter 
miiier året. verkställt on fomminnes- och byggnadsinventering inom del av 
Kronan för övningsändamål inköpta området, som äi beläget Inom Ravlunda 
sucken. Marken har tidigare huvudsakligen tillhört Christinehofs tideikom 
miss. Bebyggelsen inom området äger visserligen Icke särskilt hög ålder 
men de olika gårdarnas Isolerade läge ooh deras egenskap av frälsehemman 
under Christinehof förklarar, atl de ännu äga en mycket enhetlig och för
hållandevis ålderdomlig karaktär. Den verkställda inventeringen har givit 
en totalbild av ett stycke skånsk bebyggelse, där vissa enstaka gårdar fram
träda genom sitt större värde. Till dessa hör L i l l a J u l e b o d a l1, en 
sluten fyrlängad gårdsanläggning, så gotl som helt av korsvirke med in-
iarl från söder, boningslänga i norr samt undantagsstuga i söder. I norr 
befinner sig en trädgårdsanläggning av äldre typ, i söder ligger en mindre 
fruktträdgård. Lilla Juleboda torde ha uppförts för ungefär 100 ar sedan. 
Det hade varil önskvärt atl bevara anläggningen på sin ursprungliga plats, 
men tia detta visat sig ogörligt, har man undersök! möjligheterna att flytta 
densamma till en plats utanför del tör direkta övningsändamål avsedda om
rådet. 

En särskild form av fältarbeten representeras av den omfattande foto
g r a f e r i n g , sem under de sista aren utförts genom avdelningens försorg 
och som under 1943 tilldragit sig cn viss uppmärksamhet genom den bild-
svit, vilken ingår i Staten- historiska museums utställning Tiotusen iir i 
Sverige . Liksom museet genom originalföremål belyst vart landa kulturella 
och konstnärliga utveckling, har ämbetet här fatt tillfalls atl företrädesvis' 
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genom avbildningar ge en antydan om samma utveckling sådan den avspeg
lar sig i de fasta byggnadsrainnosmärkona och den miljö, där dessa vuxit 
fram. Fotograferingsarbetet, som huvudsakligen utförts nv assistenten vid 
hyggnadsavdelningen Iwar Anderson, har emellertid till främsta uppgift 
att förse institutionens arkiv med ett så rikt material som möjligt av goda 
bilder, lämpliga både som hjälpmedel vid vetenskapligt studium och som 
instrument i propagandan för den praktiska kulturminnesvården. Denna 
arkivfotograterings resultat måsto visserligen ännu betecknas som relativt 
sporadiska, om man betraktar landets byggnadsbestånd som helhet. Men 
arbetet har dock skett systematiskt med hänsyn till aktuella arbetsuppgifter 
och problem. Sålunda ba vissa stadsmiljöer genomfotograferats ganska om
sorgsfullt; detta gäller exempelvis Vadstena, Eksjö, Kalmar och Ystad. I 
samband med undersökningar av Vadstena och Gripsholms slott ha dessa 
monument ingående avbildats, liksom också byggnadsverk på Gotland och 
Öland. Bland kyrkor må nämnas Linköpings och Lunds domkyrkor samt 
cn rad norrländska tempel, där särskild uppmärksamhet ägnats åt 1700-
talsinteriörer och klockstaplar. Fotograferingen har även varit inriktad på 
landsbygdens gårdsanläggningar och deras miljöer. Ehuru riksantikvarie
ämbetet numera förfogar över en god teknisk utrustning för fotograferings-
ändamål, tordo det bliva ett både kostsamt och tidsödande arbete att skaffa 
fullgoda avbildningar av vårt lands alla värdefullare byggnadsverk, deras 
fasla inredning och deras miljö. 

I föregående årsövorsikt lämnades några uppgifter om den sedan flera 
år pågåonde restaureringen av B o l l e r u p s b o r g i södra Skåne. Arbetet 
bar under 1943 bl. a. omfattat återställandet av bostadsvåningens forna 
rumsindelning. Resultatet har givit en fängslande bild av 1500-talets bo-
stadsskick och sålunda bidragit till att markera borgens ställning som ex
ponent för det kombinerade borg- och bostadsbyggandet efter Glimmingehus. 

Med undantag av arbetena på Bollerup och på E d a s k a n s i Värmland, 
där arbetslösa under ledning av amanuensen Lars-Göran Kindström fort
salt uppläggandet av de forna vallarna, hava vapenfria värnpliktiga syssel-
sattfl vid samtliga här omnämnda arbeten på profana minnesmärken. 

Bland dessa företag liar den under ledning av intendenten Thorsten An
dersson alltjämt fortgående renschaktningen av vallgraven omkring L i 11 ö-
h u s b o r g r u i n (numera belägen inom Kristianstads stad) i Skåne spelat 
en cstor roll. Vid K r o n o b e r g s s l o t t s r u i n (Småland) ha vissa pla
nerings- och fogstrykningsarbeten verkställts. Företaget har letts av arkitek
ten Paul Boberg. Vid U p p s a l a s l o t t har landsantikvarien Nils Sund-
(juist fortsatt undersökningarna av de ruinrester, som legat dolda i den 
s. k. Gröna kullen. Det har visat sig, att lämningarna av det äldsta slottet 
på platsen, vilket påbörjades av Gustav Vasa vid 1540-talets mitt, äro betyd
ligt mera omfattande än man vågat antaga. Tack vare anslag av Byggnads-
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Fig. 5. 
Lilla Julcboda, Ravlunda socken, 

Skåne. 
Lilla Juleboda, Ravlunda parish, Scania. 

Fig. 6. 
Detalj av Stcgeborgs slottsruin. Östra 

Ny socken, Östergötland. 
llelail of the castle ruins at Slegehorg, 

Östergötland. 

styrelsen har det blivit möjligt att intäcka do blottade ruinerna på sådant 
sätt, att de lör framtiden kunna hållas tillgängliga för besökare. 

Arbetena på V ä d e r s h o l m s medeltida borgplats (S. Vings socken, 
Västergötland), som lågo nere 1942, ha under 1943 inriktats på att utforska 
don forna bebyggelsen på borguddens västra sida. Det har bekräftats, att 
anläggningen härstammar från två skilda perioder, av vilka den äldsta re
presenteras av bl. a. mycket ansenliga grundrester djupt under den senare 
stenläggningen i den centrala borgkullens slänt och vid dess fot. Avsikten 
var vid den senaste arbetssäsongens början att ondast verkställa vissa kom
pletterande undersökningar inom detta avsnitt, varefter hela borgorarådet 
skullo definitivt planeras. Men de nya resultaten voro så betydelsofulla, att 
del ansetts önskvärt att fullfölja undersökningen av de djupast liggande lag
ren. Pengar för ändamålet ha också redan ställts till förfogande. Arbetena 
under 1943 möjliggjordes genom donationsmedel, som insamlats i främsta 
rummet av direktören Ivar Westfeldt, mon befrämjades därjämte på ett 
mycket effektivt sätt av ämbetets ombud, fabrikören Sven Karlsson. Före
taget har som förut stått under ledning av amanuensen Lars-Erik Bergström. 

Sedan H u l t a b y b o r g r u i n nära Vetlanda för några år sedan under
söktes och partiellt konserverades, har arbetet i brist på arbetskraft legat 
nere under några säsonger. Nu har det emellertid på majoren Thorsten 
Fogelbergs initiativ varit möjligt att i samråd med Fornminnesföreningen 
Njudung och med anslag av denna slutföra konserveringen. I sitt iordning
ställda skick ger området en god föreställning om den ursprungliga anord
ningen, där huvudkomplexet i sten med sin breda fritrappa ligger pä en na
turlig upphöjning i ena hörnet av en stor gårdsplan, vars sidor i övrigt 
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alltjämt omgivas av resterna etter en omfattande träbobyggelse. Intill den 
egentliga gårdsanläggningen synas grunder till ekonomigårdens hus. Bor
gens läge på en udde, som skjuter ut i sjön Grumlan och som i äldre tid 
varit avsnörd från fastlandet genom ett vattenbälte, är mycket karakteristiskt 
och erinrar starkt om Vädersholms. 

Arbetena på Vädersholm och Hullaby ha lämnat värdefulla vetenskapliga 
resultat och ha samtidigt riktat en större allmänhets blickar på dessa bort
glömda eller okända läraningar av medeltida stormansgårdar, som känne
tecknades av det ur försvarssynpunkt förmänliga sjölaget samt anhopningen 
av träbyggnadslängor omkring en borggård i anslutning lill on huvudan
läggning av sten. Lillöhus och Kronoberg representera var och en på sitt 
sätt senare utvecklingsstadier, liksom också S t e g e b o r g i Östra Ny soc
ken, Östergötland. Där har nämligen den ursprungliga 1200-talsanlägg-
ningen med ringmur och kärntorn under 1500-talet utbyggts på sådant sätt, 
att borgruinen, sådan den nu framträder, utgör en påfallande enhetlig pro
dukt av medeltid och renässans. En konservering av de synnerligen om
fattande men också ytterst illa skadade lämningarna av ruinen har sedan 
länge hört till ämbetets angelägnaste uppgifter pä byggnadsminnesvårdens 
område. För ett antal år sedan kunde några absolut ofrånkomliga lagningar 
utföras. Men man har i det längsta tvekat inför den jättolika uppgiften att 
söka stoppa förfallet och återställa området i ett ur vårdnadssynpunkt nå
gorlunda försvarligt skick. Sedan ämbetet vid upprepade tillfällen både i 
framställningar till riksdagen och genom uttalanden i pressen sökt vinna 
det allmännas stöd för en verkligt effektiv aktion pä Stegeborg — en aktion 
som vore helt otänkbar inom ramen tör ämbetets små ekonomiska resurser 
— tog landshövdingen Carl Hamilton under hösten 1942 initiativet (ill an
skaffande av ett startkapital, som skulle göra det möjligt att taga itu med 
de allra svåraste skadorna. Under 1943 har tack vare detta stöd inemot on 
tredjedel av rasmassor och vegetation inom ruinen kunnat avlägsnas och ett 
par smärre muravsnitt konserveras. De hittills utförda arbetena, som på 
platsen letts av fil. kand. Hans Thorosen, ba om möjligt li» t i t förfallet fram
träda i ännu bjärtare dager — särskilt do blottade tegolpartierna äro illa 
åtgångna — och räddningen av Stegeborgs mäktiga murar framstår nu mer 
än någonsin som en uppgift av första ordningen. 

Till en helt annan grupp av minnesmärken hör ott av de från allmän
hetens sida kansko minst uppmärksammade minnesmärkena i Visby, den 
a k. B i s k o p e n s v e d b o d , ett namn som ganska exakt anger byggna
dens praktiska användning i senare tid. Det till formatet tämligen blyg
samma huset, en s. k. salbyggnad, uppfördes omkring 1800 som reprosonta-
tionsbyggnad för biskopen. Tack vare den nuvarande biskopen Torsten 
Ysanders energiska ingripande anslog Kungl. Maj:t särskilda medel för 
en restaurering, som utfördes under förra året och var inriktad på exteriö
ren, vars ursprungliga portaler och fönsteröppningar återställts, samtidigt 
som murverket i övrigt lagats. Invändigt ba tills vidare ondast nödvändiga 
upprensnings- och förstärkningsarbeten verkställts i avvaktan på fullföl jan-
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Fig. 7. 
»Biskopens vedbod», Visby. 

»The Bisaop'1 Woodshed», Visby. 

Fig. 8. 
Gatubcläggning i Brätte, Vänersborg. 
Slreet pavement at Brätte, Vänersborg. 

det av vissa byggnadsplancr för domkapitlets behov, varvid byggnaden 
skulle komma att tagas i anspråk för ett ändamål, som motsvarar dess verk
liga karaktär. Biskopens vedbod bar i detalj undersökts av kandidat Thore-
sen, som också upprättat program för iståndsättningen, vilken verkställts 
efter ett i samråd med amanuensen Gunnar Svahnström utarbetat detalje
rat förslag och bedrivits under hans ledning. 

Ännu en annan kategori av arbeten företrädes av de företag på Öland, 
som kunnat utföras tack vare medel, vilka genom Ölandsklubbcn ställts lill 
ämbetets förfogande. Dessa arbeten ba huvudsakligen varit lokaliserade till 
borgliolmstrakten samt bestått i angelägna röjningar dels på förhistoriska 
gravfält, dels på platsen för B o r g h o l m s g a m l a k u n g s l a d u g å r d , 
där omfattande roster av medeltida bebyggelse blottats och partiellt under
sökts. 

Av i viss män besläktad art voro de terrängundersökningar, som företogos 
cirka 4 km söder om Vänersborg inom det omräde, där den nuvarande 
residensstadens föregångare B r ä t t e varit belägen. Tidigast låg här en i 
anslutning till det medeltida vägnätet uppvuxen marknadsplats, som utveck
lades till en liten stad, vilken erhöll sina första privilegier på 1580-talet. 
Den blev i direkt anslutning till sina medeltida anor en transitoplats bil
handeln mellan Nya Lödöse och bygderna omkring Vänern. Redan 1644 
hade den spolat ut sin roll, då invånarna förflyttades till det nygrundade 
Vänersborg. Det forna stadsområdet har under tidernas lopp till största 
delen uppodlats och utlagts till betesmark. De under jorden dolda lämning 
arna av själva centrum ha emellertid förblivit tämligen orörda, varför 
förbluffande åskådliga rester av kullerstensgator, gårdsplaner och husgrun 
der blottades, då grästorv och jordfyllning avlägsnades. Så gotl som samt-



120 S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

t 

_ _ _ _ _ £ 

_ _ _ _ . 

Fig. 9. 
Marknadsbodar i Nysälcr, Glllberga 

socken, Värmland. 
•Märket stalls at Nysäter, Värmland. 

Fig. 10. 
Flyttade kyrkstugor i Skellefteå 

landsförsamling. 
Rcmovcd church-huts in Skcllclteå 

county. 

liga lösfynd inom området kunde dateras lill slutet av 1500-lalct och förra 
delen av följande sekel. 

Inför det stundande •'!(Ml årsjubileet i Vänersborg bildades en kommitté med 
uppgift att söka åvägabringa on undersökning av Brätte. Sedan anslag för 
ändamålet beviljats, utfördes företaget i riksantikvarieämbetets regi under 
ledning av amanuensen Erik B. Lundberg. 

För några år sedan riktades ämbetets uppmärksamhet på en då planerad 
vägomläggning inom N y s ä t e r i Glllberga socken, Värmland, varigenom 
elt svart Imi uppstod mot de på platsen befintliga kulturhistoriska minnes
märkena, en förhistorisk gravhög av betydande dimensioner, en marknads
gata med timrade bodar på ömse sidor samt lämningar av en äldre skans
anläggning. Vägfrågan löstes på ett ur kulturhistorisk synpunkt mycket 
tillfredsställande sätt och garantier mot olämpliga väg- och andra byggnads
företag ha skapats genom en av länsarkitektkontoret upprättad byggnads-
plan. Frågan om restaurering av marknadsbodarna har på grund av pen
ningbrist icke kunnat lösas förrän 1943, då företaget påbörjades av riks
antikvarieämbetet i samverkan med Värmlands hembygdsförbund, som sva
rar tör materialkostnader och arbetsledning, vilken utövas av kamrer T. 
Eriksson. 

De i föregående årsöversikter nämnda arbetena på n o r r l ä n d s k a 
k y r k s t ä d e r ha den senasto liden främst bedrivits 1 S k e l l e f t e å 
l a n d s f ö r s a m l i n g och Åsele. På förstnämnda plats har det när
maste ansvaret vilat pa en kommitté, sammansatt av representanter för den 
kyrkliga och den borgerliga kommunen samt Västerbottens norra fornmin
nesförening och med redaktören Ernst Westerlund som verkställande leda
mot, som tillika a riksantikvarieämbetets vägnar utövar arbetsledningen. 
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Fig. 11. 
Västra längan vid Glimmingehus, 

Vallby socken, Skäne. 
West wing at Glimmingehus, Scania. 

Fig, 12. 
Ulricchams rådhus. 

Town-liull a l Ulricehamn. 

1'rincipon för skellcftoåarbetet, som alltjämt pågar, är all i första hand åter
ställa kyrkstadens centrala parti, dot regelbundna torget, som för några år 
sedan partiellt förstördes av eld; detta sker genom inflyttning av stugor 
från ytterområden, vilka icke äro synliga från anläggningens huvudaxel. 
ilen i kyrkstadens längdriktning löpande stora vägen mellan staden ooh 
landskyrkan. I väsentliga delar har detta program, som skisserats av bins 
arkitekten Karl Sörensen, redan kunnat realiseras. Företaget röner för när
varande särskilt livligt intresse i orten, emedan Skellefteå år 1945 firar 
sill hundraårsjubileum. 

I Å s e 1 e kan på grund av en ny stadsplans successiva genomförande 
endast ett litet avsnitt av kyrkstaden bevaras orubbat som prov pä karak
tären hos denna anläggning, vilken tidigare dominerat samhällsbilden. 1 
Övrigt måste kyrkstngorna nedtagas och — i de fall där kvaliteten gör ett 
dylikt förfaringssätt önskvärt — förflyttas till ett för kyrkstadsändamål 
upplåtet timrade ulanför samhällscentrum. Där har min börjat återuppföra 
några kyrkbyhns och ämnar fortsätta arbetet under 1944. Företaget har 
rönt kraftigt stöd av kommunen, som genom Asele hembygdsförening an
visat betydande belopp för realiserandet av den här i korthet antydda pla
nen, vilken utarbetats av amanuensen lians Beskow. Avsikten är att i fram
tiden utnyttja det reserverade området pä sådant salt. att det kominer att 
härbärgera jämväl en hembygdsgård. Arbetsledare pa platsen är folkskol
läraren Kuhen Adell. 

* * 

För några år sedan utfördes en framschaktning av tle lyra vallgravsläng
orna omkring G l i m m i n g e h u s , varvid vapenfria värnpliktiga syssel-



122 S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

sattes i mycket stor utsträckning. Sedan borgområdet efter vallgravens 
återställande och vissa planeringsarbetens genomförande erhållit en i sin 
helhet slutgiltig gestaltning, uppkom frågan att skapa inkvarteringsmöjlig
heter för turister. Då Vitterhetsakademien numera är ägare till samtliga 
byggnader runtomkring borggården, kunde lokal för ändamålet lätt ställas 
till förfogande. Samarbete inleddes med Svenska Turistföreningen, som i 
samråd med riksantikvarieämbetet och efter särskild överenskommelse med 
akademien iordningställt ett vandrarhem i den frän 1800-talets förra del här
rörande västra längan, vilken med sina ljusa, stora utrymmen kunnat av
passas för sin nya uppgift utan alltför genomgripande förändringar.*! mot
sats till övriga härovan berörda arbeten ha vapenfria värnpliktiga givetvis 
icke använts vid byggnadens iståndsättning tör detta ändamål, vilket icko 
direkt sammanhänger med den statliga kulturminnesvården; anordnandet av 
ett vandrarhem på Glimmingehus är emellertid ett gott exempel på den sam
verkan med andra institutioner och den strävan till kontakt med allmänbe
ten, som ur riksantikvarieämbetets synpunkt framstår allt angelägnare. 

Huruvida ett positivt samarbete mellan ämbetet och vederbörande stads
myndigheter kan åstadkommas för att rädda U l r i c e h a m n s r å d h u s , 
är däremot f. n. omöjligt att avgöra. Man har förberett en rivning av det 
från 1700-talets slut härrörande huset, sora visserligen i senare tid partiellt 
förändrats till sin exteriör men likväl alltjämt utgör ett enkelt, gediget bygg
nadsminnesmärke i stadens hjärtpunkt, det ålderdomliga torget med dess om
givande, lugna fasader, vilkas skala helt överensstämmer med rådhusets. En 
rivning av denna. byggnad, som ligger p ä torgel, skulle förrycka dettas 
måttstörhållanden och beröva det dess individualitet. Ur kulturhistorisk syn
punkt framstår det därför sora ett angeläget önskemål, att ingen principiell 
ändring av torgmiljön genomföres. 

Inom detta avsnitt kan till sist nämnas, att ämbetet under året genom ar
kitekten Ernst Auby verkställt en grundlig kulturbistorisk-teknisk under
sökning av en värdefull men ytterst starkt förstörd fyrlängad g å r d s a n 
l ä g g n i n g p å s t a d s ä g a n 4 2 3 i R a m l ö s a , Hälsingborg. Ägaren 
hade ålagts att reparera eller nedriva vissa partier av gärden, därest den
samma ej försattes i försvarligt skick. Undersökningen har visat, att en 
restaurering skullo kunna genomföras med gott resultat, men att den skullo 
bliva mycket kostsam. Det är ännu ej möjligt alt säga, huruvida anlägg
ningen kommer att bevaras. 

* * 
* 

I jämförelse med do relativt talrika arbetena på profana byggnadsverk av 
skilda slag ha de företag, som berört kyrkliga minnesmärken, intagit on mera 
blygsam plats. Några viktiga uppgifter ha dock lösts under året. Sålunda 
har don sedan många år mod längre eller kortare avbrott pågående under
sökningen och konserveringen av G u d h e m s k l o s t e r r u i n nu förls 
fram till en sådan punkt, att ruinen icke löper risk att ytterligare förstö
ras, även om arbetena — för att kunna betraktas som fullt avslutade — 
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Fig. 13. 
Gård i Ramlösa, Hälsingborg. 

Famutead at RamlOsa, Hälsingborg. 

Fig. 14. 
Gudhems kloster, Västergötland, 
Gudhem Convent, Västergötland. 

behöva k pletteras i ett par avseenden. Under 1913 liar konserveringen 
varit inriktad på korsgängen, där bl. a. nedre delen av ott murparti rekon-
struerats ined sina ursprungliga fönsteranordningar. Vidare ha golven i 
korsgängen ooh angränsande utrymmen iordningställts. De ännu icko slut
behandlade byggnadspartierna befinna sig i sådant skick, att de bäst bevaras 
gei i påläggande av skyddslak. Gudhemsarbetena 1943 möjliggjordes ge
nom donationer av Mellersta Sveriges Kalkbruks Centralföroning och dis
ponenten C. W. Nymberg. Do ha — liksom tidigare arbeten — stått under 
ledning av intendenten Stig Roth. medan assistenten Olof Hedén fungerat 
sum pa platsen ansvarig dagkontrollant. 

Liksom i Gudhem ha också i A l v a s t r a undersöknings- ooh konserve 
ringsarbeten länge pågåtl inom kloaterområdet. Här har under de senaste 
säsongerna vapenfria värnpliktiga stått till disposition; do ha bl. a. frilagt 
delar av klosterdammen, vars utforskning för närvarande utgör cn av de 
viktigasto uppgifterna på platsen. I övrigt ha undersökningarna under 1943 
omfattat klostrets gästhus in. m. Konservoringsarbetena ha fortgått planmäs
sigt. Förelaget står sora tidigare under ledning av antikvarien Otlo Frödin 
och kommer att fortsättas 1944. De ekonomiska förutsättningarna för de 
senaste årens arbeten ha skapats genom smärre lolterimedolsanslag samt 
genom upptagande av entréavgift till klosteromrädet. 

Den kontingent vapenfria värnpliktiga, som använts vid Brätte utanför 
Vänersborg, har också tjänstgjort vid II ii 1 j e b a c k e n s k y r k p l a t s i 
Upphärads socken, Västergötland, där de under ledning av amanuensen 
Erik B. Lundberg grävt ut och konserverat två inom samma område belägna 
kyrkor. Den äldsta var av sten och byggdes vid slutet av 1100-talet eller 
början av (300-talet; don har ägt smalare, rakt avslutad korbyggnad. I denna 
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Fig. 15. 
Naglums kyrkoruin, Vassända-Nag-

lums socken, Västergötland. 
Church ruins at Naglum, Västergötland. 

Fig. 16. 
Smula kyrkoruin, Västergötland. 

Church ruins at Smula, Västergötland. 

kyrkas omedelbara närhot uppfördes längre fram under medeltiden en ny 
av trä, som stod kvar till 1724, då församlingens nuvarande tempel kom 
till. Den gamla bogårdsmuren var helt nedriven och har nu ersatts med en 
ny mur, upplagd med gråsten, som delvis hört lill den äldre muren. Någon 
mera omfattande utgrävning av de två kyrkoruinerna bar icke behövt före
tagas, då endast obetydliga rasmassor täckte de anspråkslösa lämningarna, 
vilka dock varit tillräckliga för att ge en bild av de båda gudstjänsthusens 
plan. De kvarstående murresterna av den äldsta kyrkan, den återupplagda 
bogårdsmuren och det vid arbetenas avslutande resta minneskorset av trä 
ge en stark stämning åt platsen, som ligger i skoglös, mjukt kuperad ter
räng i sluttningen ovanför en ringlande å. Initiativ till arbetet har tagits 
av Flundrebygdens fomminnes- och hembygdsförening, som även lämnat 
anslag till dess genomförande. 

Efter konserveringen av ruinerna vid Höljebacken förflyttades samma kon
tingent vapenfria värnpliktiga till den nära Trollhättan belägna X a g l u m s 
k y r k o r u i n , vilken under amanuensen Lundbergs ledning frilades och 
konserverades med anslag av Vassända-Naglums församling. Uppslaget till 
företaget lämnades av Trollhättebygdens fornminnesförening. Den i gråsten 
uppförda byggnaden härstammade från 1900-talets början och ägde enkelt 
rektangulär grundplan utan särskild korbyggnad. Däremot uppfördes under 
1000-talet ott gravkor för alten lielfrage vid kyrkans nordöstra hörn. I 
söder har funnits ott vapenhus av trä. Ruinens till relativ! jämn höjd beva
rade murvork har isolerats ooh avtäckts, varjämte kyrkogårdsområdet pla
nerats. 

Ytterligare tvä kyrkoruiner i Västergötland ha behandlats under den sist 
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Fig. 17. 
Grovare kyrkoruin, Västergötland. 

Church ruins til Grovare, Västergötland. 

Fig. 18. 
Ukna kyrkoruin, Östergötland. 

Church ruins at Ukna, Östergötland. 

förflutna arbetssäsongen, nämligen Smula och Grovare. Båda äro belägna 
inom det område i trakten av Ulricehamn, där tack vare bl. a. ämbetets 
ombud, fabrikören Sven Karlsson, ott betydande antal kyrkliga minnesmär
ken under det senaste decenniet kunnat undersökas och tillvaratagas. Arbe
tena i S m u l a , Smula socken, där lämningarna av en absidkyrka från 
äldre medeltid klarlagts och konserverats samtidigt som det vackra kyrko
gårdsområdet kunnat lämnas i huvudsak orört, ha ulf örts med bidrag frän 
orten och stått under ledning av amanuensen Lars-Erik Bergström, som 
också svarat för arbetet i G r o v a r e , Grovare socken, där inte minst sock
nens kyrkliga syförening verkat för saken och gjort det möjligt att i 
huvudsak blotta och för framtiden skydda lämningarna av den medeltida 
kyrkan. 

Ett mera omfattande företag igångsattes — likaledes med vapenfria värn
pliktiga — under våren 1943 i U k n a , där den på en nästan helt skogklädd 
höjd belägna ruinen av församlingens medeltida kyrka befriades från skad
lig vegetation och hopade rasmassor samt därefter noggrant konserverades. 
Iii lill stor höjd kvarstående murarna härröra från en byggnad, vilken 
torde ha uppförts vid 1300-talets mitt för att några decennier senare vidgas 
mot väster. Under senmedeltiden ersattes den äldsta sakristian med en ny 
anläggning. Under samma epok täcktes kyrkorummet med tegelvalv i tre 
travéer. Troligen har på platsen ursprungligen funnits en träkyrka, där bl. a. 
legat en prästgravhäll från tiden omkring 1300, vilken sedermera fick sin 
plats i don slutliga sakristian. I samband med konserveringsarbetena har 
området närmast ruinen planerats och en del av den alltför lummiga vege
tationen rensats ut, så att platsen nu åter framträder sora en huvudpunkt 
i den omgivande vackra bygden. Initiativet till arbetet togs av greven Woltor 



126 S M A Ii R E M E D D E L A N D E N 

Fig. 19. 
Torekovs kyrkoruin, Skåne. 

Church ruins al Torekev, Scania. 

Fig. 20. 
Södra Ving» kyrka, Västergötland. 

Södra Ving Church, Västergötland. 

Stackelborg, Stensnäs, och kyrkoherden Harry Aldenius. Erforderliga pen
ningmedel ha anskaffats gonom en lokalkommitté. Arbetsledningen har legat 
i amanuensen Lars-Göran Kindströms händer. 

Det i föregående årsöversikt omtalade arbetet pa platsen för den medel
tida kyrkan i T o r e k o v har nu i allt väsentligt slutförts; endast vissa 
planleringsåtgärder återstå. Området, som tidigare gjorde ett ganska split! 
ral intryck, bildar nu en enhet, där laga murar markera kyrkans plan. Rui
nen ligger i en mjuk gräsmalta, som endast i väster fått lämna rum för en 
stensättning, vilken binder samman entréfasaden med gatulinjen. Ett fätal 
vackra träd betonar hela områdets parkartado karaktär. 

Omvårdnaden om de kyrkliga monumenten liar emellertid icke inskränkt 
sig till sädana minnesmärken, som ligga i ruiner. Så har i R i s i n g e 
g a m l a k y r k a påbörjats en konservering av de från 1400-talets mitt 
härrörande valvmalningarna. Att denna viktiga och synnerligen krävande 
åtgärd nu kunnat upptagas på det aktiva arbetsprogrammet beror uteslu
tande på det faktum, att Risinge kommun lämnat ell frikostig! anslag för 
ändamålet Kommunens stöd vittnar så mycket mera om levande intresse 
för uppgiften sum kyrkan är statsegendom, varför församlingen icke äger 
någon formoll skyldighet att underhälla donsamma. 

1 viss mån likartat är förhållandet beträffande S j ö s å s g a ra 1 a k y r k a 
Donna användes dock i någon utsträckning för gudstjänständamål, vilket med 
för att församlingen äger ett mera direkt praktiskt intresse av byggnadens 
underhåll oeh kyrkorummets iståndsättning. En genomgripande restaurering 
har också verkställts under 1943, varvid tillfälle beretts till en ytterst intres
sant undersökning av de under byggnadens golv bevarade, tidigare helt 
okända resterna av platsens äldsta tempel, en träkyrka, uppförd av timmer 
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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 
sora 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, sora förokomino 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 . . .» 


