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Oslo Bymuseurn mott ok nylig ell sten
som gave. Den ble forst funnc t pi'! en
byggctorn t i sentrurn like cttcr ;Irhun
dresk iftet . og har i de senere ;Ir ligget
p,l en eiend om ute pa Bygdoy.

Kalkstenen er 53 em. lang, 41,5 em.
bred, og he yre side sett fra forsiden er
10-11,5 em. tykk , venstre side er 16,5
17,0 em. tykk. Pa forsiden er det hug
get inn to vapenskjold med symboler
og bokstaver i relieff (se foto). Under
disse er det angitt et arstall - 1675
(1625?) - i et noe grunnere relieff.
Forsiden er innramm et av en Iorheyet
kant med spo r etter behandling med
rasp.

Stenen er av typen orthoeer kalk (rik
pa forstened e blekkspruter med lan ge,
rette skall). Det er en tydelig lagdeling
i stenen. Den ble dann et som avsetning
pa sje bun nen for ea. 500 millioner ar

side ll. Sk ra n gjcnno rn stcncn le per en
gjcngrodd jo rds kjelvsprekk, en sleppe
fylt rued hvit kalkspat.

Denne sicnsortcn tinncs dc t en del
av i Oslo. Gjc nno rn tidcnc cr dell blitt
bru tt flerc stcdc r og brukt bl.a. i murcr
(Garnle Aker kirkc , de gamic bypor
rene) og til gravs tcncr. Da Akcrshus
festning ble utvidc t og o rnbyggc t av
Christian IV tidlig pa 1600-tallet. val'
byggcrnatcrial ct for en sto r del ort
hocerkalk .

Overflat en cr ruerrnest ufor vitret og
lite skadc t ellcr slitt . Det kan tyde pi'!
at stcncn har sta tt godt beskyttet.
f.cks. sittet i en yegg i ct port rom eller
und er et takskjegg.

Men hva bctyr inskr ipsjoncn? Hva
har stenen vic rt benyttet til? I-Iar du
op plysninger, S;I ring ellcr skriv til
Oslo Byrnuscurn .
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