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FRÅN 

AKADEMIENS OCH FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS 

SAMMANTRÄDEN 1907. 

Akademiens sammanträde den 3 januari. 

Akademiska ärenden. Akademien beslöt att lämna sin anti
kvariska prismedalj i silfver till stadsarkitekt M. Dahlander i 
Örebro samt ett exemplar af Akademiens jetton till hvar af 
hemmansägarne Adolf Hoffman och Carl Anton Österberg, båda 
boende i Norrgårda, Vestkinde socken, Gotland. 

Fasta fornlämningar. Chefen för Sveriges geologiska under
sökning hade förklarat sig ämna hos Kungl. Maj:t göra an
hållan om att den geologiska kartan öfver Gotland finge ut-
gifvas i skalan 1; 50,000, hvarigenom det skulle blifva möjligt 
att, såsom nämnda chef erbjudit, utsätta läget af de förhisto
riska fornminnena, och beslöt Akademien, enär ett dylikt an-
gifvande af Gotlands fasta fornlämningar skulle vara af största 
vikt för den antikvariska forskningen och då ett dylikt kom
pletteringsarbete skulle kunna utföras för en, i förhållande till 
sakens vikt, mycket ringa kostnad, att hos Kungl. Maj:t på 
det kraftigaste tillstyrka bifall till den af chefen för Sveriges 
geologiska undersökning gjorda framställningen1. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. 
remiss rörande Medicinalstyrelsens ansökan om k. proposition 
angående anslag till uppförande af en sjukhuspaviljong vid 
Visby hospital, hvilken vore afsedd att förläggas i omedelbar 
närhet till Helge Ands ruinen, beslöt Akademien att starkt 
framhålla den stora kulturhistoriska betydelsen af Visby ruiner 
ej minst Helge Ands ruinen, och de sträfvanden för dessa 
ruiners friläggande, som Akademien i åratal fullföljt, hvarvid 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 9 april. 
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bland annat äfven förekommit underhandlingar rörande bort
tagandet af hospitalets intill ruinen belägna portvaktsbostad; 
Akademien kunde därför dess mindre finna lämpligt, att Staten 
nu läte så nära ruinen uppföra en byggnad af denna storlek, 
utan ville hemställa om utredning, huruvida ej hospitalet lämp
ligen kunde förläggas utanför staden, eller, ifall detta ej läte 
sig göra, den tillämnade byggnaden kunde placeras inom 
hospitalstomten på sådant sätt, att ruinen ej skymmes. 

Meddelades att Kungl. Maj:t rörande anslag till under
sökning af Vreta klosters kyrka i Linköpings stift, till nytt 
tak å Drefs gamla kyrka i Växiö stift samt vidare rörande 
restaureringsarbeten i Vallby kyrka i Strängnäs stift och Ifve-
tofta kyrka i Lunds stift fattat beslut i överensstämmelse 
med Akademiens i ärendena gjorda framställningar: angående 
Dref den 18 september och de öfriga den 6 november 1906. 

Akademien godkände ett af arkitekten T. Thorén inläm
nadt, detaljerad! förslag till dekorering af hvalfven i Kaga 
kyrka i Linköpings stift. 

Akademien beslöt att under förutsättning, att Dädesjö1 

församling vore villig att till Kronan afstå den såsom 
sockenmagasin ännu kvarstående delen af Dädesjö gamla 
kyrka för ett pris af 3,500 kronor, hemställa om, att Kungl. 
Maj:t ville till Riksdagen ingå med en begäran dels om ett 
anslag af 3,500 kronor till inköp af sagda byggnad, dels om 
500 kr. till nödiga partiella reparationer af kyrkan, dock hvad 
det senare beloppet beträffar med skyldighet att äterbära hvad 
eventuellt finnes icke behöfvas. 

Med anledning af k. remiss angående ritning till ny bänk-
inredning i Hällestads1 kyrka af Lunds stift beslöt Akademien 
anhålla om föreskrift, att, därest grafvar vid arbetets utförande 
behöfva rubbas, detta ej må ske, förrän Riksantikvarien blifvit 
underrättad och varit i tillfälle att meddela närmare föreskrifter. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 12 mars. 
' Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 12 mars. 
Fornvännen 1907. 18 
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1. Ats. I fältet: ett landskap med en minnessten i förgrun
den. På sidorna härom tvänne kanoner. 

Inskrift på fyra rader å stenen: ft Med Gud till seger 
Vid kanten: Björknäs Skytteförening. 

Frans. En eklöfskvist öfver hvars nedre del äro lagda 
tvänne korslagda gevär. Vid sidan plats för namn m. m. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 februari. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Sedan med anledning 
af en framställd anhållan att få restaurera Vallstena kyrkas 
gamla altaruppsats från medeltiden Riksantikvarien meddelat, 
att uppsatsen vore ommålad pä 1600-talet, hvarvid den gamla 
medeltida färgen helt och hållet afskrapats samt att äfven den 
senare anbragta målningen till största delen försvunnit, beslöt 
Akademien förklara hinder ej möta för arbetets utförande. 

Akademiens sammanträde den 5 februari. 

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

A. Oxenstiernas skrifter, redaktionshonorar kr. 1,800:— 
Afskrifter „ 200:— 
Tryckningsbidrag „ 2,500:— 
Excerpering af svenska ortnamn ur medeltids

handlingar „ 1,500:— 
Afskrifning och excerpering i Lybecks stadsarkiv 

af antekn. rör. Sverige och Finland „ 500:— 
Antecknande och excerperande ur preussiska ge-

heimestatsarkivets handl. af intresse för 
Sveriges historia „ 500:— 

Understöd till Historisk tidskrift „ 500:— 

Summa kr. 7,500:— 
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Akademien beslöt tilldela missionspredikanten Fredrik 
Carlsson sin antikvariska prismedalj i silfver för dennes be
rättelse om fornminnesmärken i Vase härad, Värmland. 

Statssamlingarna. Akademien beslöt inlösa: "Anteckningar 
ur Östergötlands äldre kyrkohäfder. Femte samlingen. Bobergs 
härad" af E. Ihrfors med 300 kronor. 

Anmälde sekreteraren att berättelser inkommit från nedan-
nämnda Akademiens stipendiater, med fl.: 

Missionspredikanten Fredrik Carlsson, 
Herr C. H. Cedervall, 
Konduktör F. J. Eneström, 
E. o. amanuensen Otto Frödin, 
Herr Pehr Johansson, 
Arkitekt Mathiesen, Köpenhamn, 
Fil. dr. Carl Wibling. 
Från Dalslands fornminnesförening hade till Akademien 

inkommit en förfrågan, på hvilka villkor Statens Historiska 
Museum skulle vilja till förenämnda förening öfverlåta dupletter 
af dalsländska fornföremål jämte ett urval af på Akademiens 
förlag utgifna skrifter. 

Akademien beslöt rörande publikationerna att öfverlämna 
dessa som gåfva till föreningen, men att framställningen i öfrigt 
icke för närvarande må föranleda någon Akademiens åtgärd. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades Kungl. Maj:ts 
beslut angående Rådmansö församlings i Ärkestiftet anhållan 
att försälja tvänne glaskronor och en mindre ringklocka, Östra 
Vingåkers församlings i Strängnäs stift anhållan att få försälja 
en äldre oljefärgstafla samt Bunkeflo församlings anhållan att 
få efter godtfinnande förfara med den nu rifna sockenkyrkans 
gamla altartafla och predikstol samt slutligen rörande till
byggnad och restaureringsarbeten i Ullångers kyrka. Kungl. 
Maj:t hade fattat beslut i överensstämmelse med Akademiens 
framställningar den 4 december 1906. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau-
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rering af Storkyrkan i Stockholm1 beslöt Akademien att till
styrka det af K. Öfverintendentsämbetet förordade förslaget, dock 
under framhållande af att under restaureringens gång möjligen 
anträffade äldre anordningar i byggnaden, äldre målningar, 
grafvar etc. måtte på föreskrifvet sätt i laga ordning delgifvas 
Akademien. 

I samband härmed beslöt Akademien att på grund af en 
från e. o. amanuensen O. Janse i ärendet inlämnad prome
moria hos Kungl. Maj:t anmäla, att de i skrifvelsen omnämnda 
restaureringsarbetena påbörjats redan innan Kungl. Maj:t 
därtill lämnat sitt medgifvande samt att under det sålunda 
företagna arbetets gång en del äldre anordningar blifvit 
nedbrutna såsom t. ex. ett i sitt ursprungliga läge sit
tande medeltida fönster med delvis bevaradt rosverk af 
kalksten. 

Från domkapitlet i Uppsala hade inkommit en förfrågan, 
huruvida Akademien hade något att erinra emot ett af slotts
arkitekten Agi Lindegren upprättadt förslag till förvaringsrum 
för kyrkans äldre skrudar m. m. 

Sedan herr Ekhoff, som på platsen granskat det upp
gjorda förslaget, med anledning däraf framhållit: 

att helt nära platsen för den föreslagna nya dörröppningen 
i utställningens lokal, väster om norra korsarmen funnes en 
äldre, nu medelst en tunn mur igensatt dörröppning, 

att tillträde från nämnda lokal till läktaren utefter kors
armens norra vägg och medelst denna läktare till utställnings
lokalen öster om korsarmen lämpligen skulle kunna beredas 
genom nämnda äldre dörröppning, genom att från densamma 
utefter västra korsarmsväggen lägga en kort, endast några 
meter lång läktare fram till den nyssnämnda större, 

att denna anordning syntes vara att föredraga framför 
den af domkapitlet framställda, enär det ju måste anses i hög 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 9 april. 
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grad olämpligt att utan tvingande nödvändighet göra ingrepp 
i kyrkans gamla murverk, 

beslöt Akademien att i skrifvelse till domkapitlet meddela, 
att den icke hade någon erinran att göra mot det af arkitekt 
Lindegren uppgjorda förslaget. Dock ville Akademien därjämte 
nämna, att en hennes ledamot, till hvilken ett par andra an
slutit sig, ansåge, att man borde öppna en nu igensatt dörr i 
korsarmens västra mur och från denna leda en brygga öfver 
till den nuvarande läktaren. 

Med anledning af en från Uppsala domkapitel till Akade
mien inkommen skrifvelse rörande ifrågasatt konservering af 
Lä by ödekyrka i Uppsala stift beslöt Akademien att i svars-
skrifvelse meddela, att Akademien, ehuru hon för sin del skulle 
anse det önskligt, att kyrkan, som ingalunda saknade ett visst 
kulturhistoriskt intresse, blefve för framtiden bevarad, dock 
saknade medel till att understödja ett dylikt företag. 

Med anledning af en frän K. Öfverintendentsämbetet 
till Akademien inkommen förfrågan, huruvida Akademien even
tuellt skulle komma att vidtaga några ändringar i ett af dom
kyrkoarkitekten Th. Wåhlin af K. Öfverintendentsämbetet föror
dad! förslag till restaurering och tillbyggnad af Hannas kyrka i 
Lunds stift i afsikt att bringa detta förslag i mer överens
stämmelse med det af församlingen med förkärlek omfattade 
ortförslaget, beslöt Akademien att i svarsskrifvelse meddela 
K. Öfverintendentsämbetet, att Akademien för sin del med afse
ende pä de frågor, som röra förändringar af den gamla kyrkan, 
icke anser sig kunna godkänna församlingens förslag. 

Föreläsningar. Med anledning af en från Teologiska fakul
teten i Uppsala hos Akademien gjord hemställan, huruvida 
Akademien skulle vilja utan kostnad för fakulteten förordna 
en kompetent person att minst en gång under hvarje läsår 
genom ett nödigt mindre antal föreläsningar lämna de teo
logie studerandena vägledning i fråga om kyrkliga minnes
märken och kyrklig konst, beslöt Akademien, att, då den 
ifrågasatta undervisningen var i flere afseenden särdeles 
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önskvärd och med skäl kunde hänföras under Akademiens 
allmänna uppgift att främja det arkeologiska studiet, bifalla 
den gjorda framställningen. Akademien uppdrog åt sin e. o. 
amanuens O. Janse att under nuvarande läsår hålla dessa 
föreläsningar. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 11 mars. 

Fast fornlämning. Med anledning af en från landtbrukaren 
O. N. Pettersson i Tomsarfve, Gotland, hos Akademien gjord 
förfrågan rörande ett 10-tal grafhögar, tillhörande ett större 
graffält i Lindgärde-Prästhagen, Hogräns socken, hvilka högar 
äro till hinders för pågående odling, beslöt Förvaltningsut
skottet att, då sagda högar blifvit på Riksantikvariens uppdrag 
af kandidat N. Lithberg undersökta, medgifva det de måtte, 
under öfverinseende af någon därtill lämplig person, få bort
tagas. 

Akademiens sammanträde den 12 mars. 

Akademiska ärenden. Till utländsk korresponderande leda
mot invaldes arkitekten Fredrik Uldall i Randers. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Från K. Domänstyrelsen 
hade öfverlämnats transsumt af ett arrendekontrakt rörande 
Roma klosters kungsgård, i hvilket en del bestämmelser stipu
lerats till skydd för Roma kloster och till förmån för arkeo
logiska undersökningar å platsen. 

Meddelades att Kungl. Maj:t rörande restaureringsarbeten 
i Hällestads kyrka i Lunds stift fattat beslut i överensstäm
melse med Akademiens den 3 januari gjorda uttalande i 
ärendet. 

Genom k. remiss hade för utlåtandes afgifvande öfver
lämnats handlingar rörande fastställelse af ett af K. Öfverinten
dentsämbetet upprättadt ändringsförslag till värmeledning i 
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Veckholms kyrka1. Då det af K. Öfverintendentsämbetet upp
rättade nya förslaget visade sig i alla afseenden bättre än det 
af församlingen förut framställda, beslöt Akademien anmäla, 
att Akademien ej rörande K. Öfverintendentsämbetets förslag 
har någon erinran att göra. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Högstena1 församlings kyrka i Skara stift, i hvilket 
ärende K. Öfverintendentsämbetet upprättat ett ändringsförslag, 
beslöt Akademien instämma i detta förslag dock med det till-
lägg, att en i kyrkans golf befintlig runsten måtte upptagas 
och resas ä kyrkogården. 

Med anledning af att Strängnäs domkyrkorestaurerings-
kommitté hos Akademien anhållit om tillstånd att öppna de 
kungl. och furstliga grafvarna i Strängnäs domkyrka1, för 
att i och för flyttning af Carl IX:s monument och Sten Stures 
sarkofag undersöka hvalfvens soliditet, och dä Akademien 
ej äger meddela dylikt tillstånd, men grafhvalfvens öppnande 
är nödvändigt före flyttningen af de tunga grafmonumen-
ten, beslöt Akademien att hos Kungl. Maj:t hemställa om 
tillstånd till sagda grafvars öppnande, dock under förutsätt
ning att undersökningen företages under kontroll af Riks
antikvarien eller någon af honom utsedd person. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ritnings-
och kostnadsförslag till vissa förändringar å sakristian vid 
Flens församlings kyrka1, Strängnäs stift, i hvilket ärende K. 
Öfverintendentsämbetet yttrat sig, beslöt Akademien i svars-
skrifvelse meddela, att Akademien rörande de föreslagna för
ändringarna ej hade någon erinran att göra. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande anträf
fade spår af gamla målningar å murarna i Öjaby af vådeld 
hemsökta kyrka i Växiö stift, beslöt Akademien att i svars-
skrifvelse meddela, att sagda fragment äro i den grad obetyd
liga, att de ej kunna föranleda någon Akademiens åtgärd. 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 7 maj. 
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Genom nådig remiss hade för utlåtandes afgifvande över
lämnats handlingar rörande restaurering af Herslöfs'1 försam
lings kyrka. Sedan Riksantikvarien infordrat förklaring rörande 
den af församlingen utan tillstånd företagna restaureringen 
och sedan den erhållna förklaringen af Riksantikvarien över
lämnats till K Öfverintendentsämbetet för eventuell åtgärd, 
hade arkitekten Th. Wåhlin på uppdrag af Ämbetet besik
tigat kyrkan, hvaraf bl. a. framgått, att kyrkans inre varit 
föremål för en särdeles omfattande och i och för kyrkans 
ursprungliga byggnadstid fullkomligt främmande dekorering. 
På grund häraf och, då de företagna restaureringsåtgärderna 
uppenbarligen voro olagligen vidtagna, beslöt Akademien att 
med instämmande i Ämbetets utlåtande i ärendet, hemställa, 
att de nu utförda målningar ej måtte få bibehållas. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande Linde1 

församlings i Visby stift anhållan om statsbidrag för restaure
ring af i församlingens kyrka upptäckta gamla målningar be
slöt Akademien att, dä församlingen, som alltid visat sig hysa 
intresse för sina kyrkliga minnesmärken, har ytterst ringa 
medel till sitt förfogande, på det lifligaste tillstyrka det af 
församlingen begärda anslaget. 

Medaljer. Anmäldes, att genom cirkulation följande för
slag till medalj blifvit godkända: 

2. Åts. W. Josephsons bröstbild. Öfverst inskriften: 
Wilhelm • Josephson 

Frans. Öfverst i en sköld firmans märke (initialerna B. 
c J., därofvan framåt och därunder 1857) 

Under skölden en inskriftstafla, på hvilken står pä åtta 
rader: Till Grundläggaren • af firman Bendix • Josephson & 
Co pä • dess • 50:årsdag den • 6 • mars • 1907 Tacksamhets
gärd • af • personalen 

Kring inskriftstaflan ekkvistar med virade band. 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 7 maj. 
2 Kungl. Maj;ts beslut se Akad:s prot. d. 6 augusti. 
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3. Åts. I fältet: ett landskap med i förgrunden en kvinna 
i antik dräkt med en bok i ena handen, talande till en på 
fältet arbetande landtman. Omskrift: Skaraborgs • läns Kungl. 
Hushållningssällskap. I afskärningen: Kunskap och arbete 

Frans. I fältet: På • minnets grund växa • hoppets skördar 
(inskrift på fyra rader). Kring kanten: tvänne nedtill korsade 
eklöfskvistar med Skaraborgs läns vapen öfver korsningen. På 
sidorna om vapnet: 1807—1907 

4. Åts. Lika med föregående. 
Frans. Såsom å föregående, men utan inskrift och årtal, 

med plats inom kransen för namn m. m. 
5. Ats. En å ett fält i kapplöpningsdräkt springande 

yngling. Omskrift: Idrottsklubben Wega Göteborg (på ett 
omskriftsband plats för namn m. m.). 

Fräns. I fältet: en blank kartusch samt vid kanten en 
eklöfskvist. 

6. Åts. I fältet: en tredelad sköld med bokstäfverna 
I K W, under hvilken tvänne i kors lagda lagerkvistar. Om
skrift: • Idrottsklubben Wega • Göteborg 

Fräns. Utmed ena kanten en lagerkvist. 
Följande förslag godkändes; 
7. Åts. I fältet: Fältridtklubbens märke, en hästsko 

med öppningen nedåt, framför hvilken äro placerade Smålands 
och Östergötlands vapensköldar med en å bägge hvilande 
hertiglig krona. På hästskon: 5. Ö. F. K Omskrift: Små
lands—Östergötlands • FäJtridtklubb 

Fräns. Utmed kanten: tvänne nedtill hopbundna lager
kvistar. 1 fältet plats för namn m. m. 

8. Åts. I fältet: en eklöfskvist, en flagga, Kalmar läns 
vapen och ett gevär. Omskrift: Gamleby • Skyttegille • 

Fräns. Utmed ena kanten en lagerkvist. Inskrift upptill 
på tre rader: • För • hem • och • fosterland • 

9. Åts. I fältet: tvänne manliga figurer, som brottas. 
I afskärningen tvänne motstående i hvarann flätade G med 
furstlig krona samt årtalet 1897 på sidorna. 
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Omskrift: Sveriges • Centralförening • för • idrottens 
främjande • 

Fräns. Slät. 

Akademiens högtidsdag den 20 mars. 

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

Med anledning af årets Linnéjubileum höll sekreteraren 
ett föredrag öfver Linné såsom fornforskare. 

Akademiens sammanträde den 9 april. 

Akademiska ärenden. Meddelades att Akademiens äldste 
hedersledamot herr Zettervall samt dess utländske korrespon
derande ledamot herr Julius Naue aflidit. 

Akademien beslöt att tilldela hofjuveleraren C. R. Carl
man sin antikvariska prismedalj i silfver såsom ett erkännande 
af det oegennyttiga arbete Carlman upprepade gånger ned
lagt på lagning af guldsmedsföremål i Statens Historiska 
Museum. 

Sedan Chefen för K. Ecklesiastikdepartementet af K. Vitter
hets Akademien och K. Öfverintendentsämbetet infordrat gemen
samt utlåtande angående tillvägagångssättet för fastställelse af 
ritningar till ändring af kyrkobyggnader och till delar af kyrkors 
inredning och sagda skrifvelse från Akademien överläm
nats till Öfverintendentsämbetet, hade Ämbetet, under förkla
ring att Ämbetet nu afslutat de från dess sida nödiga för
arbetena, i skrifvelse af den 19 dennes hemställt, det Akademien 
ville bestämma plats och tid för en gemensam sammankomst i 
och för frågans behandling. 

På grund häraf beslöt Akademien att för frågans gemen
samma behandling låta sig representeras genom tvänne dess 
medlemmar och utsagos härtill Riksantikvarien och herr Ekhoff. 
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Vid föredragningen af detta ärende framhöll Riksantikva
rien, att ett eventuellt samarbete i ofvannämnda syfte kräfde 
en ändring af Akademiens nu gällande statuter af år 1890 
samt hemställde, att vid frågan om ändring af Akademiens 
statuter en ännu grundligare revision af dessa statuter måtte 
företagas med afseende pä Akademiens befattning med de 
löpande ärendena, hvarigenom under nuvarande förhållanden 
föga tid blefve öfrig för Akademien att vid sina samman
komster sysselsätta sig med vetenskapliga ärenden, samt vidare 
att Akademien ville som ett första steg till den gjorda hem
ställan uppdraga åt Riksantikvarien och Akademiens ordinarie 
amanuenser att inkomma med ett förslag i ärendet. 

Sedan herrar Montelius, E. Hildebrand och Ekhoff i sär
skilda anföranden ytterligare framhållit betydelsen utaf den af 
Riksantikvarien gjorda hemställan och öfriga Akademiens leda
möter genom instämmanden uttalat sin anslutning härtill, före
slog slutligen preses, att förutom de redan föreslagna skulle 
ytterligare tvänne Akademiens ledamöter deltaga i utarbetandet 
af sagda betänkande. 

Ärendets vidare behandling se nästa sammanträde. 
Fasta fornlämningar. Meddelades att Kungl. Maj:t med

givit en af Chefen för Sveriges geologiska undersökning gjord, 
af Akademien den 3 januari på det kraftigaste tillstyrkt hem
ställan, att de geologiska kartbladen för Gotland måtte få ut-
gifvas i skalan 1: 50,000 i stället för i skalan 1: 100,000, samt 
att sagda chef förklarat sig hafva för afsikt att låta på den geolo
giska kartan utmärka de fasta fornlämningarna, beslöt Akade
mien att till förberedande undersökningar rörande Gotlands fasta 
fornlämningar under innevarande år anslå 800 kronor. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder m. m. i Stockholms Stor
kyrka funnit godt fatta beslut i överensstämmelse med Akade
miens framställning i ärendet den 5 februari. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande till-
ämnad restaurering af Västra Tunhems kyrka i Skara stift 
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beslöt Akademien att, med erinran om att kyrkan synes sakna 
något konst- och kulturhistoriskt intresse, anmäla, det Akade
mien instämmer i K Öfverintendentsämbetets framställning i 
ärendet samt i öfrigt hemställer om utfärdande af de vid dylika 
tillfällen vanliga föreskrifterna. 

Inskrift. Ett genom landshöfdingen grefve L. Douglas 
inlämnadt förslag till inskrift å en fyrsidig minnesvård (obelisk) 
öfver Carl XII, afsedd att resas å borggärden till slottet Altran-
städt godkändes sä lydande: 

1. 3. 

Carl XII, 
Sveriges konung, 

som hade sitt högkvarter 
i Altranstädt 

21 Sept. 1706—1 Sept. 
slöt här fred med 
Konung August II 

den 24 Sept. 1706 
och fördrag med 

Kejsar Josef I 
den 1 Sept. 1707. 

Carl XII 
König von Shweden 
der in Altranstädt 

21 Sept. 1706—1 Sept. 1707 
1707, sein Hauptquartier hatte, 

schloss hier Frieden mit 
König August II 

am 24 Sept. 1706 
und die Konvention mit 

Kaiser Joseph I 
am 1 Sept. 1707. 

Denna Minnesvård 
restes af 

Svenske Män 
vid 

200-årsfesten till minne 
af 

fördraget i Altranstädt, 
genom hvilket trosfrihet 

tillförsäkrades 
de Schlesiska Protestanterna 

Dieses Denkmal 
wurde von 

Schwedischen Männern 
errichtet 

zur 
200-jährigen Qedächtnisfeier 

der 
Altranstädter Konvention, 

durch welche Glaubensfreiheit 
den schlesischen Protestanten 

zugesichert wurde. 
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Medaljer. Följande förslag godkändes; 

10. Ats. En grupp af tvänne i kors ställda kanoner, 
ett ankare med ibänd tross samt tvänne blixtknippen, inra
made af tvänne nedtill hopbundna lagerkvistar med Sveriges 
tre kronor. Öfver gruppen, emellan lagerkvistarna en kunglig 
krona. 

Fräns. Omskrift: För skicklighet, I fältet: / signalering 
samt plats för namn m. m. 

11. Åts. Såsom n:r 10. 

Fräns. Omskrift: För skicklighet I fältet på tre rader: 
/ skjutning med kanon 

12. Åts. Såsom n:r 10. 
Fräns. Omskrift: För skicklighet I fältet på tre rader: 

/ skjutning med gevär 

13. Åts. Såsom n:r 10. 
Fräns. Omskrift: För skicklighet I fältet på tre rader: 

/ skjutning med karbin 

Anslag. Akademien beslöt tilldela: 
lektor K. A. Berlin i Borås 350 kronor för ritningsarbeten 

å Visby ringmur, 
direktör C. F. Hennerberg 100 kronor för att uppsöka 

rester af medeltida orglar å Gotland, 
kandidat Gustaf Hallström 250 kronor till arkeologiska 

undersökningar i Lappland, 
friherre Carl af Ugglas 200 kronor för studier af Upp

ländska kyrkor. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 27 april. 

Fasta fornlämningar. Förvaltningsutskottet beslöt att med 
500 kronor inlösa 4 stycken teckningar af målningarna i Örebro 
Kungsstuga, utförda af artisten K. O. Lindblom, innan Kungs
stugan flyttades till sin nuvarande plats. 
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Förvaltningsutskottets sammanträde den 6 maj. 

Fasta fornlämningar. Såsom bidrag till hopsättning, resning 
m. m. af en sönderslagen runsten å Mörkön anslog Utskottet 
50 kronor. 

En af arbetaren A. W. Malmlöf gjord anhållan att å sitt 
ställe Lundby, Fors socken, Södermanland, få borttaga en del 
grafhögar, som undersökts af docenten Almgren och ama
nuensen Arne, beviljades af Utskottet. 

Med anledning af en från stadsfullmäktige i Kalmar gjord 
förnyad anhållan att få borttaga den s. k. Fattighusvallen eller 
Floras kulle i Kalmar beslöt Utskottet att, enär intet nytt 
skäl för den gjorda hemställan vore förebragt, afslå densamma. 

En frän Akademiens korrespondent, civilingeniören Algot 
Friberg gjord framställning om att under innevarande år ut-
gräfva de ännu bevarade norra grundmurarna af Näs slott å 
Visingsö bifölls af Utskottet och anvisades för detta arbetes 
utförande ett belopp af 200 kronor. 

Utskottet biföll en af Norra Smålands fornminnesförening 
genom dess sekreterare A. Friberg gjord anhållan, att till 
Jönköpings stadspark få flytta tvänne runstenar, den ena nu 
stående lös å marken lutad mot ett träd å Sandhult i Hults 
socken, Södra Vedbo härad; den andra stående vid Ädelfors, 
Alsheda socken, Östra härad, dit den 1876 flyttats från Slätt-
åkra ladugårdsgärdes mosse. 

Akademiens sammanträde den 7 maj. 

Akademiska ärenden. Anmäldes, att sedan senaste samman
trädet aflidit Akademiens utländske korresponderande ledamot, 
stadsbibliotekarien i Stralsund Rudolph Baier. 

På förslag af Riksantikvarien beslöt Akademien att för 
revidering af Akad:s statuter tillsätta en kommitté, bestående 
af Riksantikvarien och Akademiens ordinarie amanuenser jämte 
två af Akademien valda ledamöter och utsagos härtill herrar 
Törnebladh och Salin. 
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Med anledning af Linnéjubileet beslöts afsändande af 
tvänne adresser: en till Uppsala Universitet och en till Kungl. 
Vetenskaps Akademien. 

Med anledning af en af Nationalmuseet i Köpenhamn 
till Akademien gjord inbjudan att deltaga i Nationalmuseets 
100-årsfest utsåg Akademien Riksantikvarien till sin represen
tant vid sagda högtid. 

Anslag. Akademiens stipendiat herr Thure Langer till
delades ett anslag af 100 kronor för att sätta honom i till
fälle att under någon tid göra studier i Statens Historiska 
Museum. 

Fasta fornlämningar. Meddelades att Kungl. Maj:t rörande 
åverkan å Brobacka fäste fattat beslut i överensstämmelse 
med Akademiens den 12 mars afgifna utlåtande i ärendet. 

Riksantikvarien meddelade., 
att under grundgräfningsarbeten å "Studentholmen" i 

Uppsala anträffats grundmurar till äldre byggnader; 
att dess gräfningsarbeten på grund häraf, enligt uppdrag 

af Riksantikvarien, öfvervakats af docenten Stjerna samt blifvit 
af Riksantikvarien besiktigade; 

att till dessa undersökningars bekostande anslagits dels 
af Magistraten i Uppsala och dels af en enskild person där
städes tillsammans 400 kronor. 

Enär enligt en af docenten Stjerna inlämnad promemoria 
de funna lämningarna syntes vara af ett särdeles stort kultur
historiskt intresse, beslöt Akademien hemställa till Drätsel
kammaren i Uppsala, det Uppsala stad ville under samarbete 
med Akademien vidtaga åtgärder för bibehållande och lämplig 
konservering af de ifrågavarande byggnadsresterna. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder å Veckholms kyrka i Ärke
stiftet, Strängnäs domkyrka och Flens kyrka i Strängnäs stift, 
Högstena kyrka i Skara stift samt Linde kyrka i Visby stift 
fattat beslut i överensstämmelse med Akademiens den 12 
mars innevarande år afgifna utlåtanden i ärendena. 



336 Frän Akad.s och Förv.-utskottets sammanträden. 

Med anledning af en från K. Öfverintendentsämbetet gjord 
anmälan om anträffande af vägg- och hvalfmålningar i Vätt-
lösa kyrka i Skara stift beslöt Akademien att, då församlingen, 
efter hvad som framgått af e. o. amanuensen Janses besök å 
platsen, ej var särskildt angelägen om målningarnas blottande 
och restaurerande, föreskrifva, det målningarna vid reparations
arbetet ej måtte blottas eller skadas. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande vissa 
restaureringsåtgärder af inventarier i Österplana kyrka i Skara 
stift beslöt Akademien tillstyrka de ifrågavarande inventarier
nas lämpliga uppsättning efter nödig renovering, dock under 
förutsättning af att arbetet härmed utfördes af utaf Riksanti
kvarien godkända personer. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
reringsarbeten i Vänjans kyrka i Västerås stift beslöt Akade
mien att, då kyrkan är uppförd så sent som år 1796, i svars-
skrifvelse meddela, det Akademien ej hade något att erinra 
rörande den föreslagna restaureringen. 

Inskrift. Anmäldes att följande förslag till inskrift å min
nessten öfver Barbro Stigsdotter blifvit godkänd! genom cir
kulation: 

At minnet af Barbro Stigsdotter, den behjärtade och 
fosterländska kvinnan, helgas denna sten af tacksamma 
dalabor. 

Medaljer. Följande belöningsplakett hade genom cirku
lation godkändts: 

14. Inskrift öfverst: Sveriges Handtverksorganisation. 
I fältet: en sittande kvinna, som med ena handen räcker fram 
en lagerkrans, med den andra stöder en sköld med tre kronor. 
Bakom kvinnan ekkvistar. Nederst plats för namn m. m. 

Följande medaljförslag hade genom cirkulation godkändts: 

15. Åts. Omskrift: Norrbottens > skytteförbund Länets 
vapen i sköld utan krona. 
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Fräns. Omskrift: Mästerskyttsmedaljen för år 
I fältet 

Till 
points 

16. Åts. Major Claes Adelskölds bröstbild. Omskrift; 
Claes • Adolf Adelsköld. 

Frans. Inskrift på nio rader: Till Majoren Cl. Adelsköld 
Hjelmare • Kanal • och Slussverks • Aktiebotags erkänsla • 
för nitiskt • främjande • af dess • verksamhet 1 • 9 • 0 • 7 

17. Åts. I fältet: grosshandlar C. Chr. Söderströms bröst
bild. Omskrift: Carl Christian Söderström F. 1824 D. 1904 

Fräns. I fältet: en kvist med eklöf och tvärs öfver denna 
en namnplåt. Omskrift: På vetenskapens grund till sam
hällets gagn Nederst: K- Sv. Vetenskaps-Akad. 

Ett förslag till ändring af den i Akademiens protokoll 
för den 6 juni 1906 beskrifna medaljen godkändes sålunda: 

18. Åts. I fältet: Jämtlands läns vapen (i stället för 
Västerbottens läns vapen). 

Följande förslag godkändes: 
19. Ats. I fältet: Hälsinglands vapen under hertiglig 

krona. Omskrift: * Bollnäs Skyttegille * För hem och härd 
Fräns. En eklöfskvist, plats för namn m. m. 
20. Åts. I fältet: en för fulla segel länsande kutter samt 

upptill på sidan om denna en sköld med bokstäfverna S Y K 
(Stockholms Yacht-klubb). I afskärningen: För utmärkt segling. 

Fräns. En nedtill hopbunden krans af säf och näckrosor, 
plats för namn m. m. 

Akademiens sammanträde den 4 juni. 

Akademiska ärenden. Anmäldes att sedan senaste samman
trädet aflidit Akademiens utländske korresponderande ledamot, 
direktören för arkeologiska museet i Bologna Edoardo Brizio. 

Till hedersledamot valdes ledamoten af Riksdagens första 
kammare, bruksägaren Hugo P. P. Tamm. 

Fornvännen 1907. 19 
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Akademien beslöt aflåta en adress till Nordiska Museets 
Styrelse med anledning af Museets äteröppnande den 8 juni. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
k. remiss af handlingar rörande Kungslena församlings i Skara 
stift anhållan om bidrag för kopparbeklädnad af tornspirorna 
å församlingens kyrka hade Akademien, då tornspirornas åter-
beklädnad med spän från kulturhistorisk och estetisk syn
punkt vore att föredraga framför kopparbeklädnad, från K. Öfver
intendentsämbetet på begäran erhållit kostnadsförslag till 
ny spånbeklädnad i stället för kopparbeklädnad. Då af sagda 
kostnadsberäkning framgick, att spånbeklädnaden skulle blifva 
öfver 1,500 kronor billigare (2,100 kronor emot 3,690 kronor 
50 öre), hade Riksantikvarien med framhållande af nyss an
förda synpunkter hemställt hos församlingen, att den ville taga 
frågan under ompröfning. Sedan församlingen i skrifvelse 
af den 7 nästlidne maj meddelat, att den vore villig an
vända spånbeklädnad å tornspirorna i stället för koppar, be
slöt Akademien hemställa, det Kungl. Maj:t mätte under 
villkor, att samtliga tre tornspiror omtäckas med spån, lämna 
Kungslena församling det bidrag, Kungl. Maj:t kunde för sagda 
ändamål finna skäligt. 

Med anledning af k. remiss af från Domkapitlet i Visby 
inlämnade ritningar till omdekorering af koret i Visby dom
kyrka beslöt Akademien att i likhet med K. Öfverintendents
ämbetet tillstyrka ritningarnas godkännande. Riksantikvarien 
anmälde sin åsikt, att det väl må vara hvart tidehvarf med-
gifvet att efter rådande smak pryda sin kyrka, men att enligt 
hans uppfattning det framlagda förslaget icke är affattadt 
med nödig diskretion, i det att det låter element, som äro 
främmande för den enkla men prydliga konstruktionen af 
Maria-kyrkans kor, breda ut sig så, att denna ursprungliga 
konstruktions hufvuddrag rent af drunkna i den nya utstyrseln, 
hvilket kan anses vara ett bestämdt fel, på grund hvaraf han 
afstyrker godkännande af ritningarna. Herrar Wedberg och 
Warburg instämde i Riksantikvariens yttrande. 
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Akademiens sammanträde den 19 Juni. 

Fasta fornlämningar. Akademien beslöt hemställa hos Kungl. 
Maj:t om ett anslag af 1,000 kronor för fortsatt undersökning 
och uppmätning af de vid gräfningarna å "Studentholmen" i 
Uppsala funna byggnadsresterna m. m.' 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. 
remiss af handlingar rörande en del mindre restaureringsar
beten i Strå kyrka i Linköpings stift beslöt Akademien att i 
allo instämma med K. Öfverintendentsämbetets i ärendet af
gifna yttrande. 

Med anledning af k. remiss rörande de kungliga och furst
liga grafvarna i Strängnäs domkyrka beslöt Akademien att 
hemställa, det Kungl. Maj:t ville bemyndiga Riksantikvarien 
att göra en noggrann utredning rörande de åtgärder, som böra 
vidtagas för kistornas iståndsättande och vidmakthållande. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 6 augusti. 

Fasta fornlämningar. Förvaltningsutskottet beviljade en 
från slaktaren Edvard Pettersson genom Konungens Befallnings-
hafvande i Jönköpings län till Akademien inlämnad anhållan 
att få borttaga de å hans hemman lfM mantal Värnamo Torget 
enligt bifogad karta befintliga grafhögar dock under villkor, 
det Pettersson i god tid meddelar Akademien tiden för högar
nas borttagande i och för desammas undersökande. 

En af hemmansägaren Nils Eriksson i Östveda, Hede
sunda socken, genom Konungens Befallningshafvande den 14 
sistlidne november hos Akademien gjord anhållan att för bygg
nadsföretag få borttaga några grafhögar, belägna å ett område 
mellan Erikssons nuvarande mangård och And. Anderssons 
boningshus på södra sidan om allmänna vägen till Hedesunda 
blef af Förvaltningsutskottet bifallen. 

1 Se Akad:s sammanträde den 7 maj. 
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Riksantikvarien hade pä grund af, att Stadsfullmäktige i 
Kalmar beslutit och utan tillstånd påbörjat en del arbeten för 
ordnande af vallgrafven invid länsfängelset, förordnat om sagda 
arbetens inställande, till dess tillstånd i laga ordning erhållits. 
Med anledning häraf hade Stadsfullmäktige i en genom Magist
raten insänd skrifvelse af den 12 juni innevarande år under 
anförande, att planeringsarbetena vore i hygieniskt afseende 
nödvändiga samt att murarne enligt den för arbetet uppgjorda 
planen komme att konserveras, hos Akademien anhållit om med-
gifvande från Akademiens sida af arbetenas fullföljande och beslöt 
Utskottet bifalla den gjorda hemställan. 

Akademiens sammanträde den 6 augusti. 

Akademiska ärenden. Anmäldes att sedan senaste samman
trädet Akademiens arbetande ledamot professor Sophus Bugge 
i Kristiania aflidit. 

Till korresponderande ledamot invaldes byggmästaren Nils 
Pettersson i Visby. 

Till e. o. amanuens antogs fil. kand. Bror Sehnittger. 
Meddelades en skrifvelse från K. Ecklesiastikdepartementet 

med underrättelse: 

att de under Akademiens stat uppförda anslagen dels för 
tryckningskostnader dels till utgifvande af planschverk öfver 
fornsaker och andra märkvärdiga föremål i Statens Historiska 
Museum m. m. enl. Riksdagens beslut må sammanslås samt 
höjas från 5,000 till 7,000 kronor; 

att Riksdagen på extra stat för 1908 anvisat: 
till täckande af uppkommen brist i anslaget 

för tryckningskostnader 3,000 kr. 
till arfvoden ät extra biträden vid ordnan

det och vården af de under Akademiens inse
ende ställda samlingarna äfvensom till aflöning 
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åt vaktbetjäning vid samlingarnas förevisande ett 
anslag af 4,000 kr.1 

för vidtagande af åtgärder till bevarande af 
Kronobergs slottsruin ett belopp af 5,750 kr.1 

åt Samfundet för utgifvande af handskrifter 
rörande Skandinaviens historia ett belopp af 1,000 kr.'2 

till Kulturhistoriska museet i Lund ett belopp af 5,000 kr.-
för inköp af Dädesjö ödekyrka i Växiö stift 3,500 kr.1 

och för samma kyrkas restaurering ett belopp 
af intill 500 kr.1 

samt slutligen till Professor Oscar Montelius 
för fortsatt utgifvande af arbetet "La civilisation 
primitive en Italie" ett belopp af 21,000 kr.-

Tilldelades herr Montelius ett anslag af 750 kronor för 
resa till kongresserna i Köln, Reims, Gand och Autun. 

Fasta fornlämningar. Sedan från domkyrkoarkitekten Wåhlin 
inkommit berättelse öfver den af honom utförda besiktningen 
af de afslutade mälningsarbetena i Kungsmaket i Åhus, beslöt 
Akademien att till entreprenören O. Pettersson utbetala den 
ännu innestäende delen af entreprenadsumman. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t rörande restaurering af Strå kyrka i Linköpings stift, 
grafvarna i Strängnäs domkyrka samt omdekorering af koret 
i Visby domkyrka fattat beslut i överensstämmelse med de 
af Akademien den 19 och 4 juni afgifna utlåtandena. Rörande 
restaurering af Herslöfs kyrka i Lunds stift hade Kungl. Maj:t 
fattat beslut i hufvudsaklig överensstämmelse med Akademiens 
den 12 mars afgifna utlåtande. Med afseende pä öfverflytt-
tandet af Wachenfeldtska vapenskölden frän Sparreska graf-
koret i Länghems kyrka i Göteborgs stift till Roasjö kyrka 
hade Kungl. Maj:t ej funnit skäl att bifalla sökandens af Aka
demien den 4 december 1906 förordade anhållan. 

1 Se Akad:s prot. f. d. 18 sept. 1906. 
2 Se Akad:s prot. f. d. 6 nov. 1906. 



342 Frän Akad.s och Förv.-utskottets sammanträden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande vissa 
restaureringsåtgärder i Skärkinds kyrka i Linköpings stift, 
Norra Strö kyrka i Lunds stift och Juckasjärvi kyrka i Luleå 
stift beslöt Akademien instämma i de af K. Öfverintendents
ämbetet i ärendena afgifna yttranden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande vissa 
restaureringsåtgärder i Björke kyrka i Visby stift beslöt Aka
demien att i svarsskrifvelse meddela, att Akademien, som för 
sin del skulle hafva ogillat den ifrågasatta tornbyggnaden, 
enär denna skulle hafva förryckt kyrkans karaktär och ej är 
behöflig, rörande restaureringsförslaget i dess nu föreliggande 
form instämmer i det af K Öfverintendentsämbetet i ärendet 
afgifna utlåtandet. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Kräklingbo kyrka i Visby stift beslöt Akademien 
att i svarsskrifvelse meddela, det Akademien under erinran om, 
att rundfönster äro ytterst ovanliga i den gotländska arkitek
turen, dock finner förslaget ej föranleda annan åtgärd än 
en hemställan om, att Kungl. Maj:t ville rörande möjligen i 
golfvet förefintliga grafvar samt rörande lösa fornminnen lämna 
vanliga föreskrifter. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 

21. Åts. I fältet: Jönköpings läns vapen, bakom hvilket 
synes svenska flaggan, ett gevär och en lagerkrans. Omskrift: 
Jönköpings • läns • Skytteförbund • 

Frans. Utmed högra kanten en lagerkvist, som delvis 
täckes af en kartusch. Öfver kartuschen: • Till • segraren • i 
• täfling • om • guldmedaljen • 

22. Ats. I fältet: Östergötlands läns vapen utan hertiglig 
krona, bakom hvilket å ömse sidor landtbruksemblem sticka 
fram. Omskrift: • Östergötlands • läns • hushållningssällskap 

Frans. I fältet: en å en äng invid en gärdesgärd stående 
tjur. Omskrift: För nötboskapsafvelns befrämjande. Pris
belöning. 
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23. Ats. Tvänne pointerhundar i terräng. 
Frans. Öfverst inskriften: Svenska Pointerklubben stiftad 

1903 Därunder en tallkvist. Nedtill: anno 1907 samt plats 
för namn m. m. 

24. Åts. Tvänne bröstbilder under hvilka namnen: Gustaf 
de Laval. John Bernström. 

Frans. I fältet: Merkurius med ena knät stödt mot en 
klippa, ä hvilken uppfinningarnas genius sitter med i högra 
handen en passare, i den vänstra en separator, bakom henne 
synas några industriens emblem. Å klippan inskriften: Aktie
bolaget Separator Stockholm 1883—1908. Omskrift: Europa • 
Amerika • Australien • Afrika • Asien 

25. Åts. I fältet: regementets vapen (tre kronor å lind
rigt hvälfd botten). Omskrift: Kongl • Andra • Lif grenadier • 
Reg.tets • Skytteförening • 

Frans. I fältet: en granat hvarunder tvänne i kors lagda 
lagerkvistar. Inskrift ofvan granaten: Andra Lifgrenadierer 
Östgöta Ryttare 

26. Åts. Stockholms läns vapen med hertiglig krona. 
Å ömse sidor om kronan 19 03 Omskrift: Stockholms • läns 
skytteförbund 

Fräns. Två lagerkvistar. På dem två korslagda gevär. 
Överskrift: För • hem • och • härd 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 3 september. 

Fasta fornlämningar. Förvaltningsutskottet beviljade en af 
J. F. Johansson gjord anhållan att ä sin gård Skattegården 
Götåkra, Sams sn, Kinds hd, Västergötland, fä borttaga en å en 
ansökningshandlingen bifogad teckning utmärkt del af ett större 
kummel. 

En af de Sju häradernas kulturhistoriska förening i Borås 
gjord anhållan att till föreningens museum i Borås få flytta 
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en år 1905 anträffad, nu till större delen raserad hällkista å 
en åker i Gundbo Vestergården, Marks hd, Västergötland, blef 
af Förvaltningsutskottet bifallen. 

Med anledning af en af Stadsfullmäktige i Kalmar gjord 
förnyad anhållan att fä borttaga den s. k. Floras kulle beslöt 
Utskottet, då det ej fann något nytt skäl vara i ärendet före-
bragt, vidhålla sitt tidigare beslut om afslag. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. En från Håbo-Tibble 
församling i Uppsala stift gjord anhållan att fä omgjuta sin 
är 1859 gjutna, men nu spräckta kyrkklocka blef af Förvalt
ningsutskottet bifallen. 

En af Stångby församling i Lunds stift gjord anhållan att 
få afyttra sin spruckna, åu 1860 gjutna kyrkklocka bifölls. 

Akademiens sammanträde den 3 september. 

Fasta fornlämningar. Sekreteraren anmälde att från grefve 
Knut Posse på Bergqvara, hvilken på egen bekostnad efter 
Riksantikvariens anvisning konserverat Bergqvara gamla ruin, 
hade inkommit såsom gåfva ett större album visande i foto
grafier Bergqvara gamla ruin före och efter sagda konser
vering. Förvaltningsutskottet beslöt tillställa grefve Posse 
en tacksamhetsskrifvelse för såväl konserveringsarbetet som 
den präktiga gåfvan. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. 
remiss af handlingar rörande vissa restaureringsarbeten i Vireda 
kyrka, Linköpings stift, i hvilket ärende K. Öfverintendents
ämbetet förut afgifvit yttrande, beslöt Akademien instämma i 
det af K. Öfverintendentsämbetet afgifna yttrandet. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande Rams
åsa församlings i Lunds stift anhållan att få utbyta sin nu
varande altarprydnad mot en i kalipasta utförd Kristusbild, i 
hvilket ärende K. Öfverintendentsämbetet förut afgifvit utlå
tande, beslöt Akademien tillstyrka den gjorda anhållan under 
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förbehåll att den gamla altarprydnaden bevaras på ett tillfreds
ställande sätt. 

Med anledning af k. remiss rörande Valleberga församlings 
i Lunds stift anhållan att fä rifva sitt invid kyrkan fritt stående 
"klocktorn" beslöt Akademien att, enär sagda torn, som säker
ligen utgjort kyrkans kastal, äger stort kulturhistoriskt intresse, 
i svarsskrifvelse hemställa, att den af församlingen gjorda an
hållan ej måtte beviljas. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
27. Åts. Omskrift: Edvard Heckscher I fältet dennes 

bröstbild. 
Fräns. Omskrift: Industri-Kredit Aktiebolaget i Stock

holm I fältet pä fyra rader: Tacksam hågkomst af åren 1865 
—1907 Därunder: två korslagda lagerkvistar. 

28. Åts. Omskrift: Uppsala kappsimningsklubb Ett 
landskap och ett vatten, pä hvilket ses hufvuden af två sim
mande. 

Fräns. En eklöfskrans. 

Akademiens sammanträde den 11 september. 

Akademiska ärenden. Akademien uppdrog åt sekreteraren 
att vid Göteborgs högskolas invigning representera Aka
demien. 

Fasta fornlämningar. Ärendet angående gräfningarna å 
"Studentholmen" i Uppsala förevar ånyo och, sedan en pro
memoria af Riksantikvarien angående förhållandena därstädes 
blifvit uppläst, beslöt Akademien framhålla för Drätselkam
maren i Uppsala, att det vore i hög grad önskligt, om dessa 
minnen kunde i vidsträcktast möjliga mån bevaras. Vidare 
meddelade sekreteraren, att af de i många afseenden intres
santa träkonstruktionerna, hvilka pä grund af sin natur ej äro 
möjliga att rädda, Riksantikvarien hade föranstaltat uppmätningar, 
beskrifningar och afbildningar. 
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Med anledning af k. remiss af handlingar rörande kon
serveringsåtgärder vid Näs slottsruin beslöt Akademien till
styrka såväl de förslagna konserveringsåtgärderna och deras 
skyndsamma verkställighet som beviljande af de för sagda 
ändamål nödiga medlen: 1,500 kronor. 

Föivaltningsutskottets sammanträde den 30 september. 

Fasta fornlämningar. Utskottet anslog erforderliga medel, 
112 kronor 25 öre, till utförande af vissa mindre konserve
ringsåtgärder å Uranienborgs ruin på Hven. 

En af grefve Magnus Brahe å Krageholm i Skåne gjord 
hemställan att få flytta tvänne å egendomen befintliga, invid 
landsvägen stående stenar från den äldsta medeltiden till pla
nen framför slottet bifölls, enär stenarna ej befunne sig på 
sin ursprungliga plats och de lätt kunde vara utsatta för 
åverkan på det ställe, där de nu stå, samt under förutsättning 
att allmänheten efter deras flyttning fortfarande ägde tillträde 
till desamma. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af med
delande från Ylterselö församlings kyrkoherde, att under repa
ration af kyrkan målningar upptäckts å ena långväggen och 
att församlingen önskade framkalla och bevara desamma, bi
föll Utskottet den gjorda framställningen med föreskrift för 
församlingen att ställa sig till efterrättelse de instruktioner, 
som af Riksantikvarien kunde komma att afgifvas. 

Akademiens sammanträde den 1 oktober. 

Akademiska ärenden. Akademiens nyvalde hedersledamot 
herr Hugo Tamm tog inträde. 

Anslag. Akademien beslöt ingå till Kungl. Maj:t med 
hemställan om framställning till nästkommande års riksdag 
angående beviljande af: 
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dels på ordinarie stat till rese- och transportkostnader, 
fornlämningars värd, ljus m. m. 4,000 kronor samt till under
sökning och beskrifning af fäderneslandets fornlämningar 6,000 
kronor. 

dels på extra stat 4,000 kronor till arvoden åt extra bi
träden vid ordnandet och vården af de under Akademiens in
seende ställda samlingarna äfvensom till aflöning åt vaktbe-
tjäning vid samlingarnas förevisande. 

dels 16,000 kronor till utförande af konserveringsätgärder 
vid kyrkoruinerna i Visby, samt att af detta belopp 6,000 kronor 
redan under år 1908 måtte ställas till Akademiens förfogande. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. 
remiss af handlingar rörande rifning af Stockaryds kyrka i 
Växiö stift beslöt Akademien anmäla, det Akademien ej har 
något att i saken erinra. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restaure
ring af Öfraby kyrka i Lunds stift beslöt Akademien att i sin 
svarsskrifvelse anmäla, att Akademien, som fortfarande anser, 
att torntrappan borde bibehållas, hemställer, att för den hän
delse Kungl. Maj:t skulle bifalla församlingens önskan att 
borttaga denna, församlingen dock förständigas att anbringa 
trapphuset på sådant sätt, att det ej döljer den gamla yttre 
ingången till torntrappan. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Dannike kyrka i Göteborgs stift beslöt Akademien 
att instämma i K- Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna 
förslag. 

Medaljer. Följande förslag till plakett hade genom cir
kulation bland ledamöterna godkänts. 

29. I fältet inom en cirkel, mellan en björk och en tall 
en krönt kvinnofigur (Svea) med tre kronor pä dräkten fram
till. I bakgrunden ett landskap. Under cirkeln en rosenkvist. 

Underskrift: Minnesmedalj från tidskriften Vårt -foster
land och • dess • försvar 

Följande förslag godkändes: 
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30. Åts. I fältet: Statsrådet Lindelöfs bröstbild. Omskrift: 
Lorenz Lindelöf natus die XIII novembris MDCCCXXVII 

Fräns. Inskrift pä nio rader, omramad på ena sidan af 
en lager-, på den andra af en ekkvist: Secretario suo quadra-
genario soeietas scientiarum fenniae Die XIII novembris 
MCMVIl 

31. Åts. I fältet: H. K. H. Hertigens af Skåne bröstbild. 
Omskrjft: Gustaf • Adolf • Sveriges • Arjfurste • Hertig • af 
• Skåne 

Fräns. I fältet: en bild från utställningsområdet med 
entrén i förgrunden. Till höger och nedtill kvistar af lager 
och palm. Hvilande pä kvistarna, nedtill, en platta för namn 
m. m. Inskrift på fyra rader: Industri • Slöjd och Konst
utställningen • i • Lund • 

Under namnplattan • 1907 • 
32. Åts. I fältet: Herrestads härads vapenmärke. Om

skrift: • Stora • Herrestads • Skytteförening 
Fräns. Åt ena sidan en ekgren. Inskrift på tre rader: 

Fosterlandets • ära • och • välgång • 
Föredrag. Sekreteraren lämnade ett meddelande angåen

de sin med anslag af Akademien företagna resa till kongresser
na i Köln, Reims, Gand och Autun sommaren 1907. 

Därefter redogjorde herr Ekhoff för sina gräfningar i St 
Clemens kyrka i Visby. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 2 november. 

Fasta fornlämningar. Utskottet beviljade en af Falköpings 
Skyttegille gjord ansökan att få öfverlämna en vid dess skjut
bana funnen gränssten med årtalet 1667 till Falköpings Plan
teringsförbund att i dess park uppställas. 

Utskottet beviljade en från Klagstorps kalkbrotts aktie
bolag i Malmö gjord ansökan att få borttaga en på dess 
hemman nr 12 Lyngby i Lyngby socken befintlig graf-
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hög, hvilken blifvit undersökt af Akademiens e. o. amanuens 
B. Sehnittger. 

Utskottet biföll en från styrelsen för Sämåns reglering 
(F. Brusewitz, Limmared) gjord hemställan att få uträta den 
förbi Oppenstens gamla fäste flytande Lillan. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 november. 

Fast fornlämning. Utskottet beslöt meddela, det Utskottet 
ej kunde bifalla en frän byggmästaren A. Karlsson i Falkö-
ping-Ranten inkommen ansökan att få vidtaga vissa föränd
ringar af en på tomten nr 66, stadsdelen Ranten, befintlig 
grafhög, den s. k. Karl Botvids kulle. 

Akademiens sammanträde den 5 november. 

Akademiska ärenden. Akademien beslöt ingå till Kungl. 
Maj.t med begäran, att Kungl Maj:t täcktes förklara, att det i 
stadgarnas § 15 förekommande uttrycket "förste amanuens" 
finge afse den Hjertbergska amanuensen, om han vore den 
till tjänsteåren äldste. 

Sedan donator medgifvit ändring af stadgarna för den 
Loubatska donationen, beslöt Akademien göra följande tillägg 
till § 2 af desamma: "ägande Akademien att, där flera arbeten 
finnas lika förtjänta af pris, vid bestämmande af företrädet 
mellan dem taga hänsyn jämväl till författarnes förut utgifna 
skrifter inom området." 

Meddelade sekreteraren, att genom gäfvobref af fru Caro
lina Benedicks-Bruce till Akademien öfverlämnats en summa 
af 20,000 kronor att förvaltas under namn af W. Blair-Bruces 
fond, och hvaraf räntan skulle användas för arkeologiska 
forskningar och gräfningar pä Gotland, särskildt i och nära 
Visby. 

Akademien tilldelade vice kommissionslandtmätaren i Jön
köpings län Eric Aspegren, som insändt ett af kartor och 
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protokollsutdrag ätföljdt meddelande, att han vid laga skifte å 
alla ägorna till Skärsjö by i Skepperstads socken förmått byamän
nen att i laga ordning förenas om att undantaga från skiftet en 
forntida begrafningsplats å Skärsjö Södergårds grenadiertorps 
ägor, sin antikvariska prismedalj i silfver. 

Akademien uppdrog åt sekreteraren att vid Kulturhistoriska 
Föreningens i Lund 25-års fest representera Akademien. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af k. remiss af hand
lingar rörande åtgärder för bevarande af ruinerna efter Vi-
singsborgs slott å Visingsö hade på uppdrag af Riksanti
kvarien af herr Ekhoff uppgjorts ett förslag slutande å 3,500 
kronor och beslöt Akademien tillstyrka beviljandet af nämn
da belopp. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t rörande restaurering af Vireda kyrka i Linköpings stift, 
rifning af Stockaryds gamla kyrka i Växiö stift, utbyte af 
altartafla i Ramsåsa kyrka i Lunds stift och restaurering af 
Dannike kyrka i Göteborgs stift fattat beslut i överens
stämmelse med Akademiens de 29 januari, 1 oktober, 3 sep
tember och 1 oktober afgifna utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande Nykö
pings östra kyrka i Strängnäs stift beslöt Akademien in
stämma i K Öfverintendentsämbetets förslag i ärendet. 

Medaljer. Följande förslag hade genom cirkulation godkänts: 
33. Åts. I fältet: Neptun sittande på en delfin. Om

skrift: Simklubben Neptun I afskärningen: Stockholm 
Frans. Stiliserade vågor och tvänne ekkvistar. 
34. Åts. I fältet generaldirektör Nils Johan Berlins bröst

bild. Omskrift: Nicol. Joh. Berlin Rei Medicce Prcefectus 
Nederst: N. 1812 O 1891 

Fräns. I fältet: en fackla och en aeskulapstaf omgifna af 
lager och ek. Omskrift: Medicinar inservivit cives erudivit 
I afskärningen: Socio Meritissimo Reg. Acad. Seient. Suec. 
MCMVIll. 
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Förvaltningsutskottets sammanträde den 2 december. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af en frän jordägaren 
A. J. Magnusson inkommen ansökan att få borttaga en å 
hans ägor å Stafåkra i Tjureda socken, Småland, befintlig 
hällkista beslöt Utskottet, sedan grafven blifvit undersökt af 
doktor K. Kjellmark, att bevilja borttagande af det kring häll
kistan liggande roset, under det att hällkistan skulle bibe
hållas i orubbadt skick. 

Akademiens sammanträde den 3 december. 

Akademiska ärenden. Följande val företogos: 
Till preses hr Afzelius; 

„ ledamöter i Förvaltningsutskottet hrr Salin och Dahlgren; 
„ suppleanter i Förvaltningsutskottet hrr E Hildebrand och 

Bråte; 

„ ledamöter i Historiska Nämnden hrr Styffe, Annerstedt 
och E. Hildebrand; 

„ ledamöter i Antikvariska Nämnden hrr H. Hildebrand, 
Montelius och Ekhoff; 

„ revisorer af Akademiens räkenskaper hrr Warburg och Bråte; 
„ revisorssuppleant hr Westrin. 

Anslag. Meddelades att Kungl. Maj:t i enlighet med Aka
demiens den 5 november afgifna tillstyrkande utlåtande be
slutat tilldela öfverdirektör E. Carlsson ett anslag af 400 kronor 
för inlösen af 50 exemplar af ett af honom författadt histo
riskt arbete. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af k. remiss af en 
framställning från Riksantikvarien, att Kungl. Maj:t måtte an
visa ett belopp af 2,000 kronor till flyttning af den å "Student
holmen" i Uppsala tillämnade saluhallen för att därigenom 
möjliggöra bevarande af den därstädes påträffade ruinen, 
samt sedan sekretaren meddelat, att kostnaderna för de vid
lyftiga gräfningarna å "Studentholmen" uppgått till omkring 
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9,300 kronor, och att af denna summa Kungl. Maj:t den 28 
sistlidne juni beviljat 1,000 kronor, enskilda personer något 
öfver 3,000 kronor, Uppsala stad 400 kronor och Nordiska 
Museet 300 kronor, beslöt Akademien ingå till Kungl. Maj:t 
med anhållan om ett anslag af 4,500 kronor till betäckande 
af de återstående kostnaderna. 

Akademien beslöt tillstyrka en af Chefen för Rikets all
männa kartverk gjord framställning om bibehållande på ön 
Hven af en för triangelmätningar upprest pelare, som numera 
öfverlämnats till svenska kartverket af det danska. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t rörande kungagrafvarna i Strängnäs Domkyrka samt 
Öfraby kyrka i Lunds stift fattat beslut i hufvudsaklig över
ensstämmelse med Akademiens den 19 juni och 1 oktober 
afgifna utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Habo kyrka i Skara stift beslöt Akademien att, 
med framhållande af kyrkans synnerligt stora intresse i konst-
och kulturhistoriskt afseende, på grund hvaraf restaurerings-
arbetet å densamma vore af särdeles grannlaga art, instämma 
i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna utlåtande, men 
att därvid på samma gång framhålla önskvärdheten af att, i 
enlighet med såväl arkitekten Gustaf Lindgrens som Ämbetets 
en gång framlagda men gentemot församlingens framställning 
ej vidhållna förslag, de nuvarande kaminerna måtte för und
vikande af eldfara utbytas mot värmeledning, en säkerhets
åtgärd, som i synnerhet beträffande en träkyrka af Habos 
ensamstående beskaffenhet torde få anses af behofvet påkallad; 
att vidare framhålla, att kyrkans målningar ej böra få upp
friskas eller kompletteras med undantag af de två skadade 
ställena vid vindfånget och läktaren, samt att slutligen vid 
golfvets upptagande det bör noga iakttagas, om de ovanligt 
grofva plankorna tilläfventyrs kunna hafva ingått i en äldre 
kyrka. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag till 
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restaureringsåtgärder i Ludgo och Spelviks församlingars ge
mensamma kyrka i Strängnäs stift beslöt Akademien instämma 
i K. Öfverintendentsämbetets uttalande i ärendet, under fram
hållande, att väggarna ej böra fä afjämnas eller hårdt skrapas, 
så att tilläfventyrs under den nuvarande putsen befintliga 
äldre målningar skadas, samt att, om det gamla predikstols
taket finnes, detta skall användas, och i motsatt fall ritning 
till nytt sådant företes i K. Öfverintendentsämbetet. 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående inre 
dekorering af Ytter Enhörna kyrka i Strängnäs stift beslöt 
Akademien förklara, att genom den föreslagna åtgärden något 
intresse, som Akademien har att bevaka, ej trades för nära, 
hvarför frän Akademiens sida något hinder ej finnes för bifall 
till det af församlingen framlagda förslaget. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Gällaryds kyrka i Växiö stift beslöt Akademien med
dela, det Akademien ej har något att i ärendet erinra. 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående rit
ning af Nässjö gamla kyrka i Växiö stift beslöt Akademien 
att, enär kyrkan, som är byggd 1791, saknar antikvariskt in
tresse, tillstyrka bifall till församlingens anhållan, dock under 
framhållande, att möjligen befintliga äldre inventarier böra 
bevaras. 

Med anledning af en från Vallkärra församling i Lunds 
stift till Akademien öfverlämnad anhållan hos Kungl. Maj:t 
att få bibehålla en del gamla målningar i den nyrestaurerade 
kyrkan i enlighet med ett af arkitekten Th. Wählin uppgjordt 
förslag beslöt Akademien tillstyrka denna ansökan. 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående i 
Neder-Luleä församlings kyrka funna äldre målningar beslöt 
Akademien dels meddela, att ifrågavarande målningar såsom 
härstammande från medeltiden äro af stort värde, i synnerhet 
som dylika minnen af medeltidens konst äro mycket sällsynta 
i öfre Norrland, samt dels hemställan att, om ett aftäckande 
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af målningarna ifrågakommer, desamma mätte för framtiden 
bevaras och ej ånyo öfvertäckas. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
35. Åts. Generaldirektör Åkermans bröstbild. Inskrift 

öfver bilden: Richard Åkerman Vid sidan om bilden: 1907 
Under bilden inom ram på tre eller fyra rader: Hyllningsgärd 
af tacksamma forna lärjungar vid bergsskolorna i Falun och 
Stockholm 

Frans. Slät. 
36. Åts. Grosshandlar Lithanders bröstbild. Inskrift 

öfver bilden: P. Em. Lithander 
Frans. Omskrift: Till minnet af 25 riksdagar och 50:årig 

framgångsrik affärsverksamhet 
Inskrift i fältet, på 14 rader: Åt det svenska näringslif-

vets kraftige främjare riksbyggnadernas å Helgeandsholmen 
upphofsman Bankreformens nitiske förkämpe Gärd af aktning 
och tacksamhet för trofast och oförskräckt fosterländsk gär
ning af vänner och meningsfränder 1.9.0.8 


