
Från Akademins och förvaltningsutskottets sammanträde 1906
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_299
Fornvännen 1906, s. 299-328
Ingår i: samla.raa.se



FRÄN 

AKADEMIENS OCH FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS 

SAMMANTRÄDEN 1906. 

Akademiens sammanträde den 9 januari. 

Akademiska ärenden. Herr Wittlock hade som inträdesföre
drag till Akademien insändt en af honom författad afhandling: 
"Anteckningar om Franciscanerklostret i Wäxiö", hvilken af
handling af herr Montelius refererades. 

Anmälde sekreteraren, att från Akademiens stipendiat, 
doktor Knut Kjellmark inkommit berättelse om ett i Tvååkers 
sn i Halland gjordt kanotfynd, samt att berättelse rörande verk
samheten under år 1904 insändts från Kalmar läns Fornminnes
förenings styrelse. 

Akademiens publikationer. Beslöts att årgångarna 1903, 
1904 och 1905 af Månadsbladet skulle utkomma i ett häfte för 
att tillsammans med årgångarna 1900-1902 bilda ett band, 
nr 10, samt vidare att Månadsbladet från och med år 1906 
skulle utkomma med ett häfte, af ungefär tre ark, i kvartalet 
samt ett bihangshäfte, innehållande: ur Riksantikvariens årsbe
rättelse, redogörelse för samlingarnas tillväxt, från Akademiens 
sammanträden, m. m.1 

Rikets flagga. Med anledning af ett från K. Civildeparte
mentet inlämnad! utdrag af protokollet öfver civilärenden hållet 
inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
8 december 1905, hvilket åtföljdes af två förslag till bestäm
mande af utseendet å Rikets flagga, det ena framställd! af 
Flottans stab, det andra af konsul O. Trapp, beslöt Akademien 
dels förorda antagandet af Flottans stabs förslag, därvid fram
hållande, att Akademien därmed ej velat uttala sig om de 

1 Se vidare Akad:s prot. den 6 mars. 
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benämningar pä flaggan, som staben förordat, dels att den 
3-tungade flaggan borde användas för alla officiella ändamål 
och att den för vissa ändamål påbjudna 2-tungade flaggan 
borde försvinna samt slutligen att, när bitecken behöfva an
bringas, de placeras i nedre, inre hörnet, utom för kungsflaggan. 

Kongress i Quebec. Herr statsrådet och chefen för K. Eckle
siastikdepartementet hade till Akademien öfverlämnat en skrif-
velse med inbjudan till Sverige att låta sig officiellt represen
teras vid den 15:de internationella amerikanistkongressen, hvil
ken är afsedd att hållas i Quebec från den 10 till den 15 
september 1906, samt anmodat Akademien att afgifva utlåtande 
i detta ärende. 

Med anledning häraf beslöt Akademien uttala sig för önsk
värdheten af, att Sverige blefve officiellt representerad! vid 
denna kongress. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades Kungl. Maj:ts 
beslut rörande restaureringsåtgärder i Julita kyrka i Strängnäs 
stift, Irsta kyrka i Västerås stift, Moheda kyrka i Växiö stift 
och Ekeby kyrka i Visby stift, i hvilka ärenden Akademien 
afgifvit infordrade utlåtanden: för Irsta den 8 augusti 1905, för 
de öfriga den 7 november 1905. Kungl. Maj:t hade funnit 
godt fatta beslut i öfverensstämmelse med Akademiens i ären
dena gjorda uttalanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ny orgel 
och förändring af orgelläktaren i Skurups kyrka i Lunds stift 
beslöt Akademien att instämma i K. Öiverintendentsämbetets i 
ärendet afgifna utlåtande.' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Linde kyrka i Visby stift beslöt Akademien att, med 
instämmande i K. Öiverintendentsämbetets utlåtande i ärendet, 
hemställa om rätt för Akad. att öfvervaka arbetets gång, samt 
att de föreskrifter, som komma att lämnas rörande målningars 
och teckningars bevarande, äfven böra utsträckas till å mur-

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 februari. 
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ytan gjorda ristningar, hvarjämte det gamla öfver hufvud taget 
borde så mycket som möjligt bevaras. ' 

Medaljer. Följande medaljförslag godkändes: 
1. Ats. Uppsala läns vapen (utan krona) omgifvel af fvenne 

lagerkvislar. Omskrifl: Uppsala läns Skytteförbund 
Frans. Tvenne hopbundna ekkvistar, upptill plats för 

namn m. m. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 februari. 

Fast fornlämning. Bifölls en af hemmansägaren J. Svensson 
i Gemla Norregärd, Öja s:n, Kronobergs län, inlämnad an
sökan om tillstånd att borttaga å hans ägor befintliga läm
ningar af en hällkista från stenåldern, hvilken undersökts af 
Akademiens stipendiat, doktor Knut Kjellmark. 

Akademiens sammanträde den 6 februari. 

Akademiska ärenden. Akademiens arbetande ledamöter, 
herrar Dahlgren och Warburg togo inlräde, den förre med upp
läsande af en afhandling: "Bidrag lill hislorien om införseln 
af ädla metaller från Nya Världen till Europa"; den senare 
med uppläsande af en afhandling om: "Nikodemus Tessin d. y:s 
arbeten för Danmark". 

Historiska Nämnden afgaf förslag till utgiftsstat för året, 
hvilket af Akademien godkändes sä lydande: 

A. Oxenstiernas skrifter, tryckningsbidrag kr. 2,600: — 
Redaktionsarvode „ 2,600: — 
Afskrifter , 500: — 
Amanuensen d:r T. Höjer som bidrag till hans 

afhandling: "Studier i Vadstena klosters och 
Birgittinordens historia intill midten af 1400-
talet" „ 500: — 

Historiska Föreningen extra understöd till utgif-
ning af Historisk Tidskrift „ 1,000: — 

Summa kr. 7,200: — 
1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 mars. 
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Med anledning af en från The American Philosophical 
Society i Philadelphia öfversänd inbjudan att sända en repre
sentant till firandet af Benjamin Franklins födelse år 1706, be
slöt Akademien afsända en hälsningsskrifvelse. 

Undersökningar. Anmäldes, att Akademiens stipendiat, filo
sofie kandidat O. B. Santesson inlämnat berättelse öfver en af 
honom undersökt stenåldersboplats i Ångermanland. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades Kungl. Maj:ts 
beslut angående restaureringsåtgärder i Östra Vemmerlöfs och 
Skurups kyrkor i Lunds stift, flyttning af Lysekils gamla kyrka 
i Göteborgs stift, restaurering af Indals kyrka i Hernösands 
stift och af Stånga kyrka i Visby stift, i hvilka ärenden 
Akademien afgifvit infordrade utlåtanden: angående Skurup den 
9 januari 1906, angående de öfriga den 5 december 1905. Kungl. 
Maj:t hade fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens 
framställningar. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag 
till förstärkning af värmeledningen i Uppsala domkyrka, i hvil
ket ärende bland andra K. Öfverintendentsämbetet afgifvit in
fordrad! ullålande, beslöt Akademien instämma i Ämbetets för
slag. 1 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag 
till restaurering af Svarteborgs kyrka i Göteborgs stift, beslöt 
Akademien instämma' i K Öfverintendentsämbetets i ärendet 
afgifna utlåtande.J 

Medaljer. Akademien förklarade sig icke vilja lägga något 
hinder i vägen för präglande å K. Myntet af följande inläm
nade medaljförslag för Hudiksvalls Skyttegille: 

2. Åts. Hudiksvalls vapen omgifvet af lagerkvistar samt 
tvenne gevär, öfver vapnet en murkrona. Omskrift: Hudiksvalls 
Skyttegille Nedtill 1904 

Frans. Åt ena sidan en ekkvist. 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 3 april. 
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Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 mars. 

Fast fornlämning. Bifölls en af hemmansägaren Anders 
Nilsson å n:r 24 Tuna på ön Hven gjord framställning om en 
ersättnig af 25 kronor för den skada å gröda, som vållats ho
nom vid uppsättande af stängslet kring Stjerneborg. 

Akademiens sammanträde den 6 mars. 

Akademiska ärenden. Meddelades, att Akademiens korres
ponderande ledamot, kapten Johan Hagdahl sedan senaste 
sammanträdet aflidit. 

Herr statsrådet och chefen för K. Ecklesiastikdepartemen
tet hade anmodat Akademien att inkomma med utlåtande rö
rande en till K. Utrikesdepartementet ställd skrifvelse från ge
neralguvernören i furstendömet Monaco med förfrågan, huru
vida svenska regeringen vore villig att låta sig representeras 
vid den 13:de internationella kongressen för antropologi och 
förhistorisk arkeologi, hvilken är afsedd att hållas i Monaco 
från och med den 16 till och med den 21 nästkommande april 
och beslöt Akademien tillstyrka, att Sverige blefve vid kon
gressen officiellt representerad! samt att till representant föreslå 
herr Montelius; hvarjämte herr M. utsågs till Akad:s representant. 

Akademiens publikationer. Akademien beslöt, att det något 
utvidgade och till kvartalstidskrift förändrade Akademiens Må
nadsblad skulle erhålla namnet: Fornvännen. meddelanden från 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder i Linde kyrka i Visby stift 
fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens den 9 
januari afgifna yttrande. 

Medaljer. Ett inlämnadt förslag till fyrsidig plakett för 
Samfundet för Nordiska Museets främjande godkändes under 
framhållande, att inskriften å runstenen borde närmare gran
skas, så lydande: 
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3. I bakgrunden en runsten och nedre delen af en tall. 
Där framför Artur Hazelius' bröstbild på ett postament. Ne
danför bilden en sittande kvinna med utsträckt hand, som pe
kar ut öfver nejden. Framför henne stär en yngling i allmo
gedräkt med korsade armar och vänstra knäet stödt mot ett 
underlag. Nedtill fyrkantig tafla för inskrifl. Upptill i vänstra 
hörnet: Samfundet för nordiska museets främjande Nedtill 
till höger bytta, armborst och slända och därofvanför inskrif
ten: Känn dig själf 

Vidare godkändes följande medaljförslag: 
4. Åts. Kartusch omgifven af krans med rosor. I kar

tuschen Axel och Annie Burmans monogram. 
Frans. Bankir Burmans lustjakt. Underskrift: • Valkyrian • 

Därunder: 1897—1906 
5. Åts. H. M. Konungens bild. Omskrift ofvan bilden: 

* Oscar • Il • Sveriges • Götes • och • Vendes • konung * 
Under bilden: Sveriges • väl 

Fräns. I midten: en lager- och två ekkvistar samt tvärs-
öfver dem en platta med plats för inskrift. Omskrift: Konst-
och • industriutställningen • i • Norrköping • 1906 

6. Ats. Karlshamns stads vapensköld omgifven af krans 
och girlander. Omskrift: ; Karlshamns .-jägareförbund : 

Fräns. Tvenne hopbundna lagerkvistar, upptill plats för 
namn m. m. 

Sammanträde å Akademiens högtidsdag den 20 mars. 

Sekreteraren föredrog delar af sin årsberättelse och före
visade märkligare under året inkomna fynd och förvärf. 

Beskowska stipendiet för året tilldelades e. o. amanuensen 
T. J:son Arne. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 2 april. 

Fasta fornlämningar. Bifölls en af konsul O. Trapp gjord, 
vid Förvaltningsutskottets sammanträde den 1 december 1905 
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bordlagd framställning att få flytta en vid Ålabodarnes fiskläge 
i Glumslöfs sn, Skåne, befintlig gånggrift till platsen för 
Helsingborgs blifvande museum. Bifall till ansökan hade till
styrkts af herr Montelius, som besökt platsen och funnit graf
ven utsatt för åverkan. 

Med anledning af en från K. Domänstyrelsen gjord för
frågan, huruvida från Akademiens sida hinder mötte för upp
låtande till skolhustomt af ett under förra majorsbostället, 2 
mantal Forstena n:r 1 i V. Tunhems sn, Älfsborgs län, lydande 
område, och sedan upplyst blifvit, att tvenne å platsen befint
liga bautastenar och två ättehögar ej komme att rubbas, beslöt 
Utskottet meddela, att från Akademiens sida intet hinder mötte 
för ett dylikt upplåtande. Skulle emellertid rubbning af den 
mindre högen behöfva ifrågakomma, finge sådant ej ske, förrän 
Akademien erhållit tillfälle att låta undersöka densamma. 

Akademiens sammanträde den 3 april. 

Akademiska ärenden. Meddelades, att Akademiens arbetande 
ledamot, bibliotekarien Harald Wieselgren aflidit. 

Till korresponderande ledamot invaldes bibliotekarien, grefve 
Eugen Lewenhaupt och till utländsk korresponderande ledamot 
f. amerikanske ministern W. W. Thomas. 

Anmälde sekreteraren, att Kungl. Maj:t funnit godt upp
draga ät föreståndaren för den arkeologisk-etnografiska afdel-
ningen vid Carnegiemuseet i Pittsburg i Nordamerikas Förenta 
Stater C. V. Hartman att såsom Sveriges ombud deltaga i den 
15:de internationella amerikanistkongressen i Quebec. 

Till ordinarie ledamot af Förvaltningsutskottet efter Aka
demiens framlidne ledamot herr Wieselgren valdes herr Ekhoff. 

Fast fornlämning. Genom k. remiss hade öfverlämnats en 
skrifvelse frän K. Öfverintendentsämbetet med bifogad plan 
för användande af det utaf Riksdagen på extra stat anvisade 
anslaget för utförande af underhållsarbeten vid Borgholms 
slottsruin, och beslöt Akademien, som i skrifvelse den 1 no
vember 1904 i anslutning till K. Öfverintendentsämbetets ytt-
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rande den 27 september 1904 på anförda skäl tillstyrkt, att 
Borgholms slott, hvilket numera vore att anse som forn-
lämning, måtte ställas under Akademiens vård, meddela, det 
Akademien ej funnit anledning förekomma till erinran vid 
nämnda arbetsplan. ' 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
från Drätselkammaren i Ystad till Akademien ställd skrifvelse rö
rande den tillämnade restaureringen af Gråbrödraklostret i Ystad 
beslöt Akademien att uppdraga åt Riksantikvarien att sätta sig 
i förbindelse med slottsarkitekten Agi Lindegren, åt hvilken af 
vederbörande i Ystad uppdrag lämnats att uppgöra restaure
ringsförslaget, för att, innan slutliga arbetsritningar uppgjordes, 
hänsyn måtte tagas till den af amanuensen Janse med anledning 
af undersökningar å platsen uppgjorda promemorian i ämnet. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t rörande förslag till förstärkande 
af värmeledningen i Uppsala domkyrka och restaurering af 
Svarteborgs kyrka i Göteborgs stift fattat beslut i överens
stämmelse med Akademiens den 6 februari i ärendena gjorda 
uttalanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ritnings-
och kostnadsförslag till restaurering af Vallkärra kyrka i Lunds 
stift beslöt Akademien instämma i K. Öiverintendentsämbetets 
i ärendet gjorda förslag. "2 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande altar-
anordning i Vanstads kyrka i Lunds stift beslöt Akademien att 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets utlåtande i ärendet med 
tillägg, att kompetensen hos den person, åt hvilken arbetets 
utförande uppdrages, bör vara af Akademien godkänd. • 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ritning 
till nytt altare i Västra Skräflinge kyrka i Lunds stift beslöt 
Akademien uttala, det Akademien ej har något att erinra mot 
förslaget, men framhålla, att den gamla altaruppsatsen bör på 
lämpligt sätt förvaras. -

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 7 augusti. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 juni. 
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Medaljer. Följande förslag godkändes: 
7. Åts. I fältet en krönt glob med tre kronor. Omskrift: 

Kungl. Lifregementets dragoner 
Frans, blank. 
8. Ats. I fältet: fana, gevär och sköld med tre kronor, 

omgifven af lager. Omskrift upptill: Strömsholms • skytte
förening Därunder plats för namn m. m. Nedtill 1864 

Erans. På en kulle en runsten, där bakom en tallstam 
och framför en ekbuske. Till vänster en uppgående sol. 
Nederst: För • våra • faders land 

9. Åts. H. M. Konungens bild. Omskrift: Oscar II 
Sveriges Göt. o. Vend. konung 

Frans. I fältet krönt kartusch med tre kronor, omgifven 
af lager. Framför denna en sittande kvinna med en ekkrans i 
hvardera handen, omgifven af sädeskärfvar, spade, lie och korg 
fylld med frukter. Nedtill till höger: Norrköping 1906 Om
skrift: 20:de allmänna svenska landtbruksmötet Nederst plats 
för namn. 

Akademiens sammanträde den 8 maj. 

Akademiska ärenden. Akademiens arbetande ledamot, herr 
Westrin tog inträde med uppläsande af en afhandling: "Bidrag 
till historien om striden om svenska riksvapnet tre kronor". 

Med anledning af en skrifvelse från herr statsrådet och 
chefen för K. Ecklesiastikdepartementet angående den af Natio-
nalmusei Nämnd gjorda framställningen om behof af ökadt 
utrymme för Nationalmusei Konstafdelning beslöt Akademien 
dels redogöra för hvad, som hittills blifvit åtgjordt i denna sak, 
dels till Kungl. Maj:t ingå med en hemställan, att Kungl. 
Maj:t ville uppdraga åt K. Öfverintendentsämbetet att afgifva 
förslag på lämplig, Staten tillhörig tomt för uppförande af en 
särskild byggnad för Statens Historiska Museum. 

Till suppleant i Förvaltningsutskottet valdes herr Salin. 
Statssamlingarna. Anmäldes, att en förfrågan ingått från 

den kinesiska ambassaden, som nyligen besökt Stockholm, 
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huruvida några prof pä fornsaker från Sveriges stenålder kunde 
öfversändas till Kina, och beslöt Akademien, efter tillstyrkan 
af Riksantikvarien, att ingå till Kungl. Maj:t med anhållan, 
att Riksantikvarien mätte fä i uppdrag att för ändamålet ut
välja ett 10-tal föremål.1 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Anmäldes till protokollet, 
att sedan senaste sammanträdet ett genom k. remiss till Aka
demien öfverlämnadt ärende angående vissa restaureringsåtgär
der i Lästringe kyrka i Strängnäs stift blifvit genom cirkula
tion bland Akademiens ledamöter afgjordt och hade därvid 
tillstyrkts godkännande af de inlämnade förslagsritningarna. '1 

Anmäldes, att Kungl. Maj:t till Justitiekanslersämbetet öfver-
lämnat handlingar rörande restaurering af Skifvarps kyrka i 
Lunds stift, enär därvid åsidosättande af gällande författningar 
angående kyrkors restaurering ägt rum, samt att Justitiekans
lersämbetet, enligt hvad Riksantikvarien förnummit, efter tagen 
kännedom om handlingarna förordnat om väckande af åtal 
mot kyrkoherden C. G. V. Hallberg i Skifvarps församling.:! 

Med anledning af k. remisser af handlingar rörande åter-
uppförande af Ockelbo kyrka, ändringar i fastställda ritnin
gar till restaurering af Rådmansö kyrka, båda i Ärkestiftet, 
samt anbringande af en altartafla i Dala kyrka i Skara stift 
beslöt Akademien instämma i K. Öfverintcndentsämbetets i 
ärendena afgifna utlåtanden. ' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau-
reringsätgärder i Björskogs kyrka i Västerås stift beslöt Aka
demien instämma i K. Öfverintendentsämbctets i ärendet af
gifna förslag samt därjämte hemställa om föreskrift för för
samlingen: 

1 Kungl. Maj;ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 juni. 
:t Genom utslag al Vemmcnliögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt 

ådömdes kyrkoherden Hallberg 100 kronors böter. Se Akad:s prot. d. 4 
sept. 1906. 

4 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november (Ockelbo) och d. 
4 september. 
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att under restaureringsarbetet kyrkans samtliga inventarier 
noga tillvaratagas och för framtiden bevaras, 

att med inskrift eller ornament försedda stenar, arkitekto
niska detaljer och fornlämningar af hvad slag de vara må, 
hvilka under arbetet möjligen anträffas, noga uppmärksammas 
och, innan åtgärder med dem vidtagas, för Akademien an
mälas, 

samt slutligen att, i händelse vid utförande af de föreslagna 
åtgärderna grafvar måste rubbas, sådant ej får ske, förrän tre 
månader förflutit, sedan genom kungörelse, som blifvit tre gånger 
i Post- och Inrikes-tidningar införd och från predikstolen i för
samlingens kyrka uppläst, vederbörande grafägare kallats att 
sin rätt bevaka. ' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Tveta kyrka i Strängnäs stift beslöt Akademien att 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna för
slag samt att hos Kungl. Maj:t anhålla om uppdrag att träffa 
aftal angående bevarande af de i kyrkan befintliga lämnin
garna af målningar.' 

Med anledning af k. remisser af handlingar rörande restau
rering af Väckelsångs kyrka i Växiö stift, ritning till ny orgel-
fasad i Resele kyrka i Hernösands stift, tillbyggnad m. m. af 
Sollefteå kyrka i Hernösands stift samt tillstånd för Barlingbo 
församlig i Visby stift att å sin kyrkas skepp anbringa nytt 
tak af enkel brädbeklädnad, öfverdragen med tjärpapp, beslöt 
Akademien instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendena 
afgifna förslag. -

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
10. Ats. Gustaf Vasas bild, där nedanför en sköld med 

Vasavapnet. Omskrift: Gustavas Vasa regni Svec. restitutor 
Frans. Gustaf-Vasa-kyrkan. Omskrift: Ecclesia Gustavo 

Vasa dedicata die X junii MCMVI 

1 Kungl. Maj;ts beslut se Akad:s prot d. 6 november. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 4 september, (Väckelsäng, 

Resele, Sollefteå.) 
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Akademiens sammanträde den 29 maj. 

Statssamlingarna. Med anledning af framställning från sty
relsen för den kulturhistoriska utställningen i Norrköping om 
lån af en del medeltidsföremål ur Statens Historiska Museum 
beslöt Akademien ingå till Kungl. Maj:t med anhållan att till 
utställningen få utlämna sex förtecknade föremål, under förut
sättning att alla kostnader för transport m. m. bestriddes af ut
ställningen, samt att föremålen brandförsäkrades och omedel
bart efter utställningens slut återställdes till museet.1 

Inskrifter. Godkändes en sä lydande inskrift på den nya 
Gustaf-Vasa-kyrkan i Stockholm: 

In gloriam omnipotentis Dei 
hoc templum nomine Gustavi Vasa appellatum 

regnante Annum XXXIV Oscare II inauguratum est 
A. D. MCMVI 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 juni. 

Statssamlingarna. Beslöts att i Viktoria-museet för egyp
tiska fornsaker i Uppsala deponera en del afklappningar af 
hieroglyfinskrifter samt ett grekiskt papyrusmanuskript, funnet 
i Egypten och skänkt till Akademien år 1832 af M. Anastasy. 

Akademiens sammanträde den 6 juni. 

Akademiska ärenden. Till Akademien hade öfverlämnats 
ett af intendenten för Kronans under K. Öfverintendentsämbe
tets inseende ställda hus i hufvudstaden H. T. Holmgren upp
gjord! förslag till säkerhetsåtgärder mot inbrott i National-
museibyggnaden, hvilket förslag af Ämbetet samt af intenden
ten för Nationalmusei konstafdelning godkänts. Akademien 
beslöt tillstyrka de föreslagna åtgärderna, men tillägga en hem
ställan, huruvida icke vaktarne till ökad trygghet under vakt-
göringen borde åtföljas af en hund. 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 juni. 
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Bifölls Antikvariska Nämndens hemställan, att 1500 kronor 
under innevarande år måtte anslås till arkeologiska undersök
ningar inom landet. 

Beslöt Akademien till hemmansägaren P. Edholm i Bjertrå, 
Ångermanland, öfverlämna ett exemplar i silfver af den anti
kvariska prismedaljen för att därmed betyga sin erkänsla för 
af honom visadt nit och intresse för fornlämningars anteck
nande och bevarande. 

Statssamlingarna, Meddelades, att Kungl. Maj:t lämnat bi
fall till Akademiens framställning af den 29 sistlidne maj an
gående utlåning till 1906 års industri- och konstutställning i 
Norrköping af sex föremål ur Statens Historiska Museum. 

Fast fornlämning. Anmäldes, att Kungl. Maj:t med anled
ning af framställning från Riksantikvarien i skrifvelse den 4 
maj uppdragit åt Akademien att å Statens vägnar omhänder
taga den å kyrkoherdeboställct i Åhus församling belägna, så 
kallade Kungsstugan samt under vissa uppgifna villkor god
känt K. Öfverintendentsämbetets kostnadsförslag till istånd-
sättande af byggnaden samt härtill anvisat ett belopp af 673 
kronor. Byggnaden skulle vidare för framtiden tillses och vår
das af Akademien och ägde denna för bestridande af kostna
derna härför upptaga en lämplig mindre afgift af besökande i 
Kungsstugan. I instrumentet öfver nästa å bostället inträffande 
laga syn eller ekonomiska besiktning skulle anteckning göras 
om Statens öfvertagande af ifrågavarande byggnad. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. re
miss af handlingar rörande Haga församlings i Ärkestiftet an
sökning att få utbyta spåntaket å församlingens kyrka mot 
sådant af svart plåt, beslöt Akademien instämma i K- Öfver
intendentsämbetets i ärendet afgifna utlåtande. ! 

Meddelades, att Kungl. Maj:t rörande restaurering af Läst-
ringe kyrka i Strängnäs stift, restaureringsåtgärder i Lunds 
domkyrka, Hofterups, Vanstads, Vallkärra och Västra Skräf-

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 4 september. 

Fornvännen 1906. 22 
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Unge kyrkor, samtliga fem i Lunds stift, fattat beslut i öfver-
ensstämmelse med Akademiens i ärendena afgifna utlåtanden. ' 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
11. Åts. Direktör Otto Samsons bröstbild med omskrift: 

Otto Samson 
Frans. Lagerkvist och därofvan inskriften: Lif försäkrings

bolaget Nordstjernans stiftare Dess ledare 1871—1906 
12. Ats. Krigare på en sockel, omgifven af fyra fanor. 

Omskrift: • Kungl. Norrlands • Dragonregemente • 
Frans. Till vänster nedtill: Liggande kvist af barrträd 

med kottar. Omskrift upptill: • Fädrens • bragder • vårt • 
föredöme • 

13. Åts. I fältet: Västerbottens länsvapen, nedtill till 
vänster en lagerkvist. Omskrift: • Kungl. Norrlands • Dra
gonregemente • 

Frans. Lik n:r 12. v 

Akademiens sammanträde den 7 augusti. 

Akademiska ärenden. Anmäldes, att sedan senaste samman
trädet aflidit Akademiens utländske ledamot, historikern Albert 
Sorel samt Akademiens utländske korrespondent, direktören 
vid Museum fur Völkerkunde i Berlin Albert Voss. 

Meddelades en skrifvelse frän K. Ecklesiastikdepartemen
tet med underrättelse: 

att Riksdagen beslutat, att de under Akademiens stat upp
förda anslagen till biblioteket och till samlingarnes ökande i 
Statens Historiska Museum och k. Myntkabinettet skola sam
manslås till ett anslag och, med anslagstitelns ändring till 
"Underhäll, vård och förökande af de under Akademiens inse
ende ställda statssamlingar" höjas frän dessa anslags nuva
rande belopp, tillhopa 7,500 kronor, till 10,500 eller med 3,000 
kronor; 

1 Se Akad:s prot. d. 8 maj 1906. d. 6 juni 1905 och d. 3 april 1906. 
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att Riksdagen till arvoden åt extra biträden och till aflö-
ning åt vaktbetjänte på extra stat för år 1907 uppfört ett an
slag af 4,000 kronor. 

Anslag. Anmäldes: 
att Riksdagen till Kulturhistoriska Museet i Lund på extra 

stat för år 1907 anvisat ett belopp af 5,000 kronor; 
att Riksdagen till understöd åt Samfundet för utgifvande 

af handskrifter rörande Skandinaviens historia på extra stat 
för år 1907 anvisat ett belopp af 1,000 kronor under vissa 
villkor; 

att Riksdagen för inlösande af ett jordområde om 63,000 
kvadratfot af Korsbetningen utanför Visby på extra stat för år 
1907 beviljat 5,100 kronor; 

Akademien hade afgifvit utlåtanden i dessa ärenden d. 7 
november 1905. 

Fast fornlämning. Anmäldes, att Kungl. Maj:t icke funnit 
skäl för närvarande föreligga att öfverflytta värden af Borg
holms slottsruin från K Öfverintendentsämbetet till Akademien, 
utan bemyndigat Ämbetet att i samråd med Akademien låta 
för därtill af Riksdagen anvisadt belopp verkställa de af Äm
betet för år 1906 föreslagna underhållsarbeten, om hvilka ar
betens utförande Ämbetet skulle äga träffa aftal under hand. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. re
misser af handlingar rörande restaureringsåtgärder i Kaga kyrka 
i Linköpings stift, Almby kyrka i Strängnäs stift, Reslöfs kyrka 
i Lunds stift samt ritningar till inredningsföremål i Öckerö 
kyrka i Göteborgs stift beslöt Akademien instämma i K. 
Öfverintendentsämbetets i ärendena gjorda uttalanden, särskildt 
angående de nuvarande ljudgluggarnes i Reslöfs kyrka beva
rande. ' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Godegårds kyrka i Linköpings stift beslöt Akademien 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november och 9 oktober 
iReslöf). 
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instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna ut
låtande, men därjämte hemställa om föreskrift, att särskild 
uppmärksamhet fästes vid möjligen förekommande grafvar 
och gamla vägg- och hvalfmålningar i den äldre delen af 
kyrkan. : 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande repara
tionsarbeten i Stöta kyrka i Skara stift beslöt Akademien in
stämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna utlåtande 
samt därjämte hemställa om föreskrift för församlingen, att, i 
den händelse grafvar måste rubbas, sådant ej får ske före verk
ställd grafransakan samt att, om de på sina ursprungliga plat
ser befintliga grafhällarne behöfva flyttas, åtgärder vidtagas 
för att för framtiden utmärka, hvilken eller hvilka grafvarna 
tillhöra. l 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Himmeta kyrka i Västerås stift beslöt Akademien 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna utlå
tande med tillägg, att, om vid arbetet äldre målningar å hvalf 
eller väggar anträffas, vederbörande måtte förständigas att 
härom omedelbart underrätta Akademien.-

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Rydaholms kyrka i Växiö stift beslöt Akademien 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets uttalande i ärendet 
samt därjämte anhålla om föreskrift för församlingen att, när 
den ifrågasatta omläggningen af golfvet skall ske, därom låta 
underrätta Akademien, för att därigenom sätta denna i tillfälle 
att undersöka, om ej grundmuren af den gamla kyrkan finnes 
kvar.a 

Med anledning af en från Veckholms församling i Ärke
stiftet till Kungl. Maj:t ställd ansökan att i och för anläggande 
af en värmekammare i kyrkans kor få djupare nedsänka några 
i en grafkammare under detsamma befintliga kistor med ske-

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 9 oktober. 
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lett, tillhörande den år 1772 aflidne kyrkoherden Johan Wiman 
och hans familj, äfvensom andra rester af begrafna, som under 
arbetets fortgång möjligen anträffas, beslöt Akademien, för 
hvilken det uppgifvits, att inga ättlingar af de begrafna nu
mera finnas i lifvet, tillstyrka bifall till den gjorda framställ
ningen under förutsättning, att det sänkta grafrummet genom 
ett hvalf eller på annat sätt fullständigt åtskiljes frän den ofvan-
för liggande värmekammaren l. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
14. Åts. Falu stads vapen under en murkrona. Om

skrift: Falu Skyttegille 
Frans. Tvenne hopbundna ekkvistar samt upptill tvenne 

korslagda gevär. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 3 september. 

Fasta fornlämningar. Beviljades en af herr Erik Bråte gjord 
anhållan om tillstånd att på anförda grunder få flytta en på 
Jogersta ägor i Tuna socken, Södermanland, befintlig runsten 
till en i närheten af dess nuvarande plats liggande bergbacke. 

Beviljades en af hemmansägaren Lars Johan Larsson i 
Lötåsen, Hardemo socken, Nerike, gjord anhållan att likaledes 
på anförda grunder få flytta en utanför en domarring på Bränd-
åsens mark liggande stor sten in i kretsen. 

Akademiens sammanträde den 4 september. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t i fråga om restaureringsåtgärder i Haga och Rådmansö 
kyrkor i Ärkestiftet, Dala kyrka i Skara stift, Tveta kyrka i 
Strängnäs stift, Väckelsångs kyrka i Växiö stift samt Resele 
och Sollefteå kyrkor i Hernösands stift fattat beslut i över
ensstämmelse med Akademiens den 8 maj och 6 juni (Haga) 
detta är afgifna yttranden i ärendena. 

1 Kungl. Majtts beslut se Akad:s prot. d, 12 mars 1907. 
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Meddelades Kungl. Maj:ts beslut med anledning af restau
rering af Skifvarps kyrka i Lunds stift. Sedan Kungl. Maj:t 
pä grund af de utan vederbörligt tillstånd företagna restaure
ringsåtgärderna öfverlämnat handlingarna i ärendet till Justitie-
kanslersämbetet och detta förordnat om åtal mot kyrkoherden 
i Skifvarps församling C. G. V. Hallberg, hade Hallberg vid 
vårtinget med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härad, 
den 9 juli 1906, blifvit ådömd 100 kronors böter, öfver hvilket 
utslag besvär ej blifvit anförda.! 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ansö
kan från Hofs församling i Skara stift om tillstånd att omtäcka 
taket ä den till församlingens kyrka hörande klockstapeln be
slöt Akademien uttala, det Akademien ej har något att i ären
det erinra. -

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
15. (Ensidig medalj.) I midten kronprinsens och kron

prinsessans bilder, högra sidan. Däröfver kronprinskrona. 
Däromkring en bladkrans med inströdda rosor och nedtill ett 
inflätad! band med inskriften: 1881 d. 20. september 1906 

16. Åts. Nedtill åt ena sidan en eklöfskvist med därpå 
hvilande gevär. Inskrift: Saltsjöbadens Skytteförening. 

Frans. Nedtill åt ena sidan en lagerkvist. Upptill: plats 
för namn m. m. 

Föredrag. Herr Montelius redogjorde för förhandlingarna 
vid kongresserna i Monaco och Vannes detta år, vid hvilka 
han representerat Sverige och Akademien. 

Akademiens sammanträde den 18 september. 

Akademiska ärenden. Akademien beslöt ingå till Kungl. 
Maj:t med hemställan om framställning till nästkommande års 
riksdag om: 

1 Se Akad:s prot. d. 8 maj. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 9 oktober. 
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dels uppförande på extra stat för år 1908 af 4,000 kronor 
till arfvoden åt extra biträden vid ordnandet och vården af de 
under Akademiens inseende ställda statssamlingarna, äfvensom 
till aflöning ät vaktbetjäning vid samlingarnas förevisande; 

dels uppförande å ordinarie stat af tre vaktmästarelöner 
å 900 kronor, med skälig fördelning mellan lön och tjänstgö
ringspenningar, samt med ett ålderstillägg för en gång af 100 
kronor efter fem års väl vitsordad tjänstgöring; 

dels ett anslag för en gång af 3,000 kronor till betäckande 
af ä Akademiens tryckningsanslag uppkommen brist; 

dels att de två anslag, som Akademien nu årligen uppbär, 
det ena å 3000 kr. för tryckningskostnader och det andra å 2,000 
kr. för utgifvande af planschverk, måtte förenas till ett samt 
höjas med 2,000 kronor och således utgå med sammanlagdt 
7,000 kronor. 

Fast fornlämning. Sedan Riksantikvarien meddelat, att en 
förening för Kronobergs slottsruins bevarande bildats, att på 
föreningens begäran herr Ekhoff upprättat ett kostnadsförslag 
för nödiga konserveringsåtgärder, slutande å 11,500 kronor, 
att föreningen för ändamålet insamlat medel, hvilka vid 1905 
års utgång uppgingo till ej mindre än kr. 5,492: 43, att ren
görings- och konserveringsarbetena i öfverensstämmelse med 
nämnda plan fortgått sedan år 1902, att föreningen, hvars till
gångar anses vara uttömda vid innevarande års slut, hemställt 
om ett anslag af statsmedel för konserveringsarbetets fullbor
dande af 5,750 kronor under förmälan, att, om detta anslag 
beviljades, föreningen ansåge sig kunna uppdrifva den privata 
insamlingen till samma belopp, hvadan således halfva kostna
den skulle bestridas af statsmedel, den andra hälften af en
skilda bidrag, beslöt Akademien hos Kungl. Maj:t hemställa 
om framställning till nästkommande års riksdag om beviljande 
af nämnda anslag af 5,750 kronor. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Akademien beslöt att för 
Kungl. Maj:ts framhålla Dädesjö ödekyrkas i Växiö stift stora 
intresse i konst- och kulturhistoriskt afseende samt på grund 
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däraf önskvärdheten af att den blefve för framtiden omsorgs
fullt bevarad genom att för Statens räkning inköpas, samt 
vidare att anhålla att framdeles få inkomma med uppgift om 
kostnaden härför under förhoppning att Kungl. Maj:t täcktes 
af nästkommande års riksdag äska det erforderliga beloppet. 

Akademien beslöt hemställa, det Kungl. Maj:t ville anvisa 
ett belopp af 310 kr. 50 öre, utgörande enligt uppgjord! för
slag kostnaden för anbringande af ny taktäckning å Drefs 
gamla, synnerligen märkliga ödekyrka i Växiö stift. 

Akademiens sammanträde den 9 oktober. 

Akademiska ärenden. Upplästes Kungl. Maj:ts beslut med 
afseende å besvär, som anförts af Akademiens Förvaltnings
utskott öfver K. Kammarrättens yrkande om återbetalning af en 
summa, som för inlösen af ett silfverfynd betalats utöfver silf-
vervärdet och en åttondel däröfver, och hade Kungl. Maj:t 
funnit godt ogilla den af K. Kammarrätten framställda anmärk
ningen. 

Akademien beslöt att af egna medel ersätta Riksantikva
rien för utgifter med anledning af tvenne anmärkningar från 
K. Kammarrätten, den ena rörande beräkning af frakt i Kalmar, 
den andra angående en järnvägsresa i Östergötland. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder i Hofs kyrka i Skara stift, 
Rydaholms kyrka i Växiö stift, Reslöfs kyrka i Lunds stift och 
Himmeta kyrka -i Västerås stift fattat beslut i överensstäm
melse med Akademiens den 4 september (Hof) och 7 augusti 
innevarande år afgifna utlåtanden i ärendena. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande försälj
ning af 3 ljuskronor och 2 kandelabrar tillhörande Mörkö 
kyrka i Strängnäs stift beslöt Akademien tillstyrka bifall till 
försäljningen. 1 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående upp-

1 Kungl. Maj;ts beslut se Akad:s prot. d. 4 december. 
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rättande af förslag och beredande af statsmedel till restaurering 
af äldre målningar m. m. i Skifvarps församlings kyrka i Lunds 
stift beslöt Akademien förklara, det Akademien är villig att 
på begäran lämna råd och upplysningar rörande restaurering 
af i kyrkan förekommande äldre målningar. ' 

Med anledning af k. remisser af handlingar rörande rit
nings- och kostnadsförslag till tillbyggnad m. m. af Valleberga 
och Önnestads kyrkor i Lunds stift, ritningar till restaurering 
m. m. af det på 1860-talet uppförda tornet å Skallsjö kyrka i 
Göteborgs stift och ritning till orgelfasad i Västerhejde kyrka 
i Visby stift, beslöt Akademien uttala, det Akademien ej har 
något att erinra mot dessa förslag.' 

Med anledning af ett frän ordföranden i Tveta kyrkrestau-
reringskommitté i Strängnäs stift C. O. Rydberg inkommet 
meddelande, att vid den pågående restaureringen af kyrkan 
spår af väggmålningar där blifvit påträffade, beslöt Akademien 
föreslå vissa anordningar i enlighet med ett af herr Ekhoff upp
gjord! förslag samt att detta beslut skulle meddelas församlingen. 

Med anledning af en från hufvudmannen för Wachenfeldtska 
ätten, C. J. F. von Wachenfeldt å Stora Apelnäs, gjord an
hållan att få restaurera och i Roasjö kyrka upphänga en i 
Sparreska grafkore! i Länghems kyrka i Västergölland förvarad 
vapensköld, uppsatt öfver öfverslelöjinanten J. F. von Wachcn-
feldt, hvilken ogift afled i Länghem år 1764, beslöt Akademien 
att under erinran öm föregående liknande fall ingå till Kungl. 
Maj:t med hemställan, att vapenskölden må fä förflyttas på 
sätt som ofvan framställts. -

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande en af 
kaptenen vid K. Västgöta regemente Wilhelm Planting-Gyllen-
båga gjord ansökan om att i närvaro'af ett ombud för Akade
mien få öppna de Plantingska grafvarna under altaret i Häggeby 
kyrka i Ärkestiftet beslöt Akademien under vissa villkor till
styrka denna ansökan. 

1 Kungl. Maj.ts beslut se Akad:s prot. d. 4 december. 
2 Se Akad:s prot. d. 6 november och 4 december. 
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Medaljer. Följande förslag godkändes: 
17. Åts. Carl von Linnés bröstbild i en medaljong, som 

nedtill och på sidorna omgifves af sinnebilder ur växt- och 
djurriket. 

Kring medaljongens kant: Carolus Linnceus N. MDCCV/1 
O. MDCCLXXVIII. 

Nedtill under medaljongen: Memoriam bis&cularem pie 
celebrans R. Acad. Seient. Suec. MCMVII 

Frans. Ett landskap: i fonden en sjö och ett berg, bakom 
hvilket solen går upp; i förgrunden en ung man sittande pä 
en sten och sysselsatt med att undersöka en blomma. 

Omskrift: E tenebris tantis tam clarum extollere lumen 
qui primus potuit 

Nedtill: ett mindre fält för ingravering af dens namn, som 
erhållit medaljen såsom belöning. 

18. Åts. Bankdirektör Vilhelm Ulanders bröstbild, vänstra 
sidan. Omskrift: Vilhelm Ulander. 

Frans. Vänster nedtill: två hopbundna eklöfskransar. Där-
ofvan, inskrift på 7 rader: Med • vördnad och tacksamhet 
för • fyratioårig insigtsfull • och kraftig • ledning • af Up-
lands • enskilda bank Öfverst en femuddig stjärna. 

19. Åts. H. M. Konungens bild, vänstra sidan. Om
skrift; Oscar • II • Sveriges • Göt • o • Vend • konung 

Frans. Till vänster: cklöfskvist; till höger om denna: plats 
för inskrift. Omskrift: a Svenska • Allmänna Djurskydds
föreningen 

20. Ats. Malmöhus läns vapen öfver två korslagda ge
vär samt en tregrenad lagerkvist. Omskrift: Billesholm— 
Bjufs • Skytteförening Underst rosett. 

Frans. Eklöfskrans; innanför denna: plats för namn m. m. 

21. Åts. Två korslagda gevär med en måltafla och där-
öfver Ångermanlands vapen. Omskrift: •:•. Bondsjö Skytte
förening -t! 

Frans. Eklöfskrans. Innanför: plats för namn m. m. 
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22. Åts. Eklöfskvist samt Fylgias märke: trekantig sköld 
med runan P. Omskrift: Försäkringsaktiebolaget I fältet öfver 
skölden: Fylgia Vid dess sidor: 1881 och 1906 

Frans. Till vänster: lagerkvist och i midten plats för namn 
samt därunder inskriften: • För • nitisk • verksamhet • i • 
Fylgias • tjänst • 

Godkändes ett ändringsförslag till medalj för Johannis-
logen Sankt Erik, förut genom cirkulation af Akademien god
känd den 21 juni detta år, enligt då inlämnad! förslag så ly
dande: 

23. Åts. 1 fältet öfverst: H. M:t Konungens bröstbild i 
ovalt fält. Omskrift: Oscar • Il • Sveriges • Konung • IX • 
frim • prov o. s. v. Därunder inskriften: 

Minne • af • S:t Johannis-
logen • Sanct • Eriks 

I50:åriga • verksamhet 
1756 1906 

Rundt kanten: en lagerkrans omvirad med band. Nederst 
där lagerkvistarna mötas: ordensemblem. 

Frans. I fältet en kvinnofigur, som med högra handen 
lyfter slöjan från ansiktet, ofvan pannan en flamma, bakom 
henne en stjärnbeströdd himmel och vid hennes fötter ett sfinx-
hufvud bland moln. 

Inskrift på fyra rader: Ur mörker mot ljuset 
Den godkända ändringen består i, att 
å åtsidan på banden i kransen sättas orden: Öfver dju

pen mot höjden 
och å frånsidan utgår inskriptionen "Ur mörker mot ljuset". 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 november. 

Fast fornlämning. Afslogs en af hemmansägaren Hans 
Peter Andersson i Lejeby, Hallands län, gjord framställning att 
fä borttaga en å hans ägor befintlig grafhög, enär ej tillräck
liga skäl för fornlämningens borttagande hade förebragts. 
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Akademiens sammanträde den 6 november. 

Akademiska ärenden. Till arbefande ledamo! valdes f. d. 
professorn vid Göteborgs högskola Axel Koch. 

Till korrespondenter valdes folkskoleinspektören, doktor 
Knut Kjellmark i Alfvesta och föreståndaren för Malmö mu
seum Hans Emil Larsson. 

Till utländska korrespondenter valdes doktor Alfred Hack
man i Helsingfors och professor R. Beltz i Schwerin. 

Statssamlingarna. Meddelades, at! Kungl. Maj:! i överens
stämmelse med Akademiens hemställan den 8 sistlidne maj 
medgifvit öfverlämnande till Kina af ett antal stenredskap ur 
museets duplettförråd. 

Anslag. Med anledning af k. remiss af en ansökan från 
Kullurhistoriska Föreningen i Lund om ett anslag för år 1908 
af 5,000 kronor beslöt Akademien tillstyrka bifall till den
samma. 

Riksantikvarien anmälde mot beslutet afvikande mening. 
Med anledning af k. remisser beslöt Akademien tillstyrka 

bifall till en af Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen 
gjord ansökan om ett anslag af 1,200 kronor som bidrag till 
betäckande af kostnaderna för utgifvande af arbetet "Svensk 
historisk bibliografi 1875—1900", samt till en af Samfundet 
för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia 
gjord hemställan om ett anslag på extra stat för 1908 af 1,000 
kronor. 

Med anledning af k. remiss beslöt Akademien på det lif-
ligaste tillstyrka bifall till en af professor O. Montelius gjord 
ansökan om ett anslag af 25,000 kronor för fortsättande af 
arbetet: "La civilisation primitive en Ualie". 

Med anledning af k. remisser beslöt Akademien tillstyrka 
bifall till ansökningar af e. o. amanuensen O. Janse om ett 
anslag af 500 kronor till utgifvande af ett arbete om "Medeltida 
Konstminnen", af e. o. amanuensen T. J. Arne om ett anslag 
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af 1,000 kronor som bidrag till kostnaderna för en arkeologisk-
etnografisk forskningsresa i Mindre Asien och af komminister 
E. Modin om ett understöd af 850 kronor för utgifvande af 
ett arbete om "Ytterhogdals pastorat". 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder m. m. i Ockelbo kyrka i 
Ärkestiftet, Godegårds och Kaga kyrkor i Linköpings stift, 
Slöta kyrka i Skara stift, Almby kyrka i Strängnäs stift, Björ-
skogs och Bro kyrkor i Västerås stift och Öckerö kyrka i 
Göteborgs stift fattat beslut i öfverensstämrnelse med Akade
miens den 8 maj, 16 juni och 7 augusti afgifna utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af V reta klosters kyrka i Linköpings stift beslöt Aka
demien tillstyrka K. Öfverintendentsämbetets hemställan af den 
25 sistlidne september, att ett anslag af högst 5,000 kronor 
måtte lämnas af tillgängliga medel för bekostande af de nog
granna arkeologiska och arkitektoniska undersökningar, som må 
befinnas nödvändiga i och för utarbetande af en fullt tillfreds
ställande plan för Vreta klosters kyrkas värdiga iståndsät-
tande.1 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande vissa 
restaureringsarbeten å Vallby kyrka i Strängnäs stift beslöt 
Akademien instämma i K. Öfverintendentsämbetets den 25 sist
lidne september afgifna förslag. 1 

Med anledning af k. remiss af handlingar och ritningar 
rörande vissa restaureringsätgärder i Ifvetofta kyrka i Lunds 
stift beslöt Akademien uttala, det Akademien ej har något att 
erinra mot förslaget, samt att på samma gång anhålla att få 
pröfva kompetensen hos den, som får i uppdrag att utföra re
staureringen. : 

Anmäldes, att skrifvelse afgått till Länghems församling för 
inhämtande af församlingens mening angående ifrågasatt öfver-
flyttande till Roasjö kyrka af den Wachenfeldtska vapenskölden.'-' 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 3 jan. 1907. 
2 Se Akad:s prot. d. 9 oktober. 
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Medaljer. Anmäldes, att genom cirkulation följande förslag 
till medalj blifvit godkändt: 

24. Åts. Omskrift: Vestra • Medelpads • Skyttekrets • 
Medelpads vapen, tecknadt i öfverensstämmelse med Kungl. 
jMaj:ts bref den 18 januari 1884 (och icke som å skissen), under 
hertiglig krona, med bakgrund af två flaggor. 

Frans. Öfverst: För • fosterlandet Nedtill två samman
bundna ekkvistar. 

Akademiens sammanträde den 21 november. 

Medaljer. Godkändes den förändringen i det vid Akade
miens sammanträde den 9 oktober godkända medaljförslaget 
för försäkringsaktiebolaget Fylgia (n:r 22), att öfverst å frän
sidan ordet Till insattes. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den I december. 

Fast fornlämning. Kyrkorådet i Eskilstuna hade hemställt 
om tillstånd att fylla en vid slottsruinen upptagen grop, hvar-
efter platsen skulle inhägnas och därstädes uppsättas en minnes
sten. Förvaltningsutskottet lämnade härtill sitt bifall. 

Akademiens sammanträde den 4 december. 

Akademiska ärenden. Till utländsk arbetande ledamot in
valdes professor Eduard Meyer i Berlin. 

Följande val företogos: 
Till preses hr Afzelius; 

„ ledamöter i Förvaltningsutskottet hrr Wedberg och Ekhoff; 
„ suppleanter i Förvaltningsutskottet hrr Salin och Dahlgren, 

den senare efter lottning med herr Wirsén; 
„ ledamöter i Historiska Nämnden hrr Styffe, Annerstedt 

och E. Hildebrand; 
„ ledamöter i Antikvariska nämnden hrr H. Hildebrand, 

Retzius och Ekhoff; 
„ revisorer af Akademiens räkenskaper hrr Bråte och Dahlgren; 
„ revisorssuppleant hr Warburg. 
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Fasta fornlämningar. Med anledning af k. remiss angående 
en af Konungens Befallningshafvande i Gotlands län hos 
Kungl. Maj:t gjord hemställan, att den för Statens räkning in
lösta delen af Korsbetningen vid Visby måtte ställas under 
Akademiens vård, beslöt Akademien tillstyrka bifall därtill. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Anmäldes, att Länghems 
församling meddelat, att från dess sida intet hinder möter för 
medgifvande af den af C. J. F. v. Wachenfeldt gjorda anhållan 
rörande det förut omnämnda epitafiet och beslöt Akademien 
att låta expediera sitt vid sammanträdet den 9 oktober fattade 
beslut i ärendet. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t rörande graföppning i Häg-
geby kyrka, försäljning af en del inventarier i Mörkö kyrka, 
restaurering af Skifvarps och Önnestads kyrkor, begärdt till
stånd till rifning af Valleberga gamla kyrka, restaurering och 
delvis ombyggnad af tornet i Skallsjö kyrka samt rörande ny 
orgelfasad i Västerhejde kyrka fattat beslut i överensstäm
melse med Akademiens den 9 oktober afgifna utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss af en från Rådmansö för
samling i Ärkestiftet gjord anhållan att få försälja tvenne glas
kronor och en mindre ringklocka beslöt Akademien, sedan 
genom Riksantikvariens försorg föremålen besiktigats, hemställa 
om bifall till församlingens begäran, samt anmäla, att under
handlingar blifvit inledda med församlingen om inköp för 
Statens Historiska Museum af den lilla med minuskelskrift 
försedda ringklockan. ' 

Med anledning af k. remiss af Östra Vingåkers församling 
i Strängnäs stift anhållan om tillstånd att försälja en i kyr
kan befintlig, enligt uppgift från det forna slottskapellet på 
Sjöholm ditflyttad oljefärgstafla, föreställande Ahasverus och 
Ester, beslöt Akademien att, då taflan ej kunde anses som ett 
alster af kyrklig konst, i överensstämmelse med Förvaltnings
utskottets förslag hemställa om bifall till församlingens an
hållan. " 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akadts prot. d. 5 febr. 1907. 
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Med anledning af kyrkorådets i Bunkeflo församling i Lunds 
stift till Akademien remitterade ansökan att fä efter behag för
fara med kyrkans gamla predikstol och återstoden af den gamla 
altarprydnaden, till hvilkas fortsatta bevarande utrymme sak
nades, beslöt Akademien, att, enär Riksantikvarien anmält, att 
dessa föremål saknade såväl konstvärde som antikvariskt in
tresse, hemställa om tillstånd för församlingen att förfoga öf
ver nämnda inventarier efter eget godtfinnande. ' 

Med anledning af till Akademien remitterade handlingar 
rörande olika förslag till utvidgande af Ullångers kyrka i Hernö
sands stift beslöt Akademien för Kungl. Maj:t anmäla, att det 
af församlingen godkända och till sist af K. Öfverintendents-
ämbetet till godkännande förordade förslaget visserligen full
komligt upphäfver kyrkans ursprungliga karaktär, men att, då 
kyrkan synes kräfva en betydande utvidgning, det svårligen 
torde kunna lyckas att lösa frågan på sådant sätt, att kyrkans 
ursprungliga karaktär blir bevarad. ' 

Frän K. Öfverintendentsämbetet hade öfverlämnats hand
lingar rörande förbättrad värmeledning i Kalmar slottskyrka 
och beslöt Akademien att meddela, att Akademien icke har 
något att erinra mot förslaget. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
25. Åts. Konungens och drottningens bröstbilder, för

enade, hans i uniform, hennes med diadem och kring halsen 
ett pärlband. Omskrift: Konung • Oscar • II • drottning • 
Sofia 

Fräns. Krönt sköld med fullständigt riksvapen, hållen 
af två krönta lejon, stående på en bågig fotställning, nedom 
hvilken ses en del af serafimerkedjan — allt, med undantag 
af kedjan, som på 2- och 1-kronemynten från och med år 1876. 
Omskrift: 

Minne • af • guldbröllopet Nedanför bågen 
den • 6 • juni 
1 • 9 - 0 • 7 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 5 febr. 1907. 
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Utefter nedre kanten: Svenska • numismatiska -föreningen 
Kring kanten på båda sidor: en pärlrand. 

26. Åts. Tvenne korslagda gevär på två nedtill samman
bundna lagerkvistar med tre kronor, af hvilka två äro påträdda 
och en ställd öfver lagerkvistarne vid dessas sammanbindning. 
Öfverst en kunglig krona. 

Frans. Inskrift på fyra rader: Vid prisskjutning med eld
handvapen Där ofvan omskriften: Svenska • Arméns • skytte
medalj 

27. Åts. I fältet: professor Blomstrands bröstbild. Om
skrift: Christ. Guil. Blomstrand Professor Chemice Lundensis 
Nederst: N. 1826 O. 1897 

Frans. I fältet: en lagerkrans. Omskrift: Doctrinam suce 
cetatis chemicam posteris tradidit 

I afskärningen: Socio Meritissimo Reg. Acad. Seient. Suec. 
MCMVII. 

28. Åts. I fältet: riksdagshuset, ofvanför hvilket om-
skriften: För • Sveriges • Riksdag • I afskärningen: Fullbor
dad! • under • Oscar • II.s • 32 • Reg • År • 1904 • 

Utmed kanten tvenne nedtill hopbundna, med band om
virade lagerkvistar. 

Frans. I fältet: riksbankshuset. I afskärningen: • 22 • 
oktober • 1906 • Kring kanten en nedtill hopbunden eklöfs
krans, å hvilken äro trädda tre kronor; upptill är å kransen 
lagd ett inskriptionsband med orden: Sveriges Riksbank 

29. Ats. 1 fältet: Kronprins Gustafs bröstbild. Omskrift: 
Gustaf • Sveriges kronprins 

Fräns. I fältet: ett likarmadt kors på en bladkrans, hvar-
under: Af frimurarebarnhus direktionens ledamöter 1907 

Omskrift: Minne • af • tjugofem • årigt • ordförande
skap • 

Föredrag. Herr Montelius redogjorde för de i senaste tid 
funna minnena från det äldsta Rom. 

Fornvännen 1906. 23 
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Akademiens sammanträde den 10 december. 

Anslag. Med anledning af k. remiss af handlingar rörande 
anslag till Ortnamnskommittén för undersökning af ortnamn i 
Örebro län — i hvilket ärende K. Kammarkollegium afgifvit 
utlåtande — beslöt Akademien, med instämmande i K. Kammar
kollegiets yttrande, kraftigt tillstyrka bifall till den af Ortnamns
kommittén gjorda framställningen. 


