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FRÅN 

AKADEMIENS OCH FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS 

SAMMANTRÄDEN 1908. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 4 januari. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Beslöt Utskottet bevilja 
en summa af högst 400 kr. till afbildning för antikvariskt- to
pografiska arkivets räkning af de i Strängnäs domkyrka funna 
1300-tals målningarna. 

Akademiens sammanträde den 7 januari. 

Akademiska ärenden. Preses anmälde, att å Akademiens 
vägnar en krans nedlagts å konung Oscar ll:s kista samt att 
Akademien vid konungens likbegängelse varit representerad 
af riksantikvarien och tvänne ledamöter. 

Akademien beslöt att genom sekreteraren till H. M. Ko
nungen såsom Akademiens beskyddare framföra dess under
dåniga lyckönskningar. 

Till arbetande ledamot invaldes förre professorn Fredrik 
Leopold Läffler. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t beviljat rätt för Akademiens 
nuvarande Hjertbergska amanuens att vara ledamot af För
valtningsutskottet. 

Anmäldes en skrifvelse från "der Schlesische Altertums-
verein" i Breslau rörande dess 50-årsjubileum den 12 inne
varande månad. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af k. remiss af hand
lingar rörande en från nämndemannen C. Fr. Olausson insänd 
anhållan om förbud mot flyttning till Jönköpings stadspark af 
en å hans gård Sandkull i Hults socken, Jönköpings län, be
fintlig runsten, mot hvilken flyttning Akademien förklarat sig 
ej ha något att invända, beslöt Akademien uttala, det Akade-
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mien med hänsyn till de intressen, den har att bevaka, finner 
flyttningen i hög grad önsklig, enär fornminnet därigenom 
skulle blifva lättare tillgängligt för allmänheten och enär det
samma f. n. ej står pä sin ursprungliga plats.1 

Uranienborgs ruin. Meddelades, att Kungl. Maj:t rörande 
en för Danmarks och Sveriges triangelmätning gemensam pe
lare på ön Hven fattat beslut i öfverensstämmelse med Akade
miens i ärendet gifna utlåtande.'2 

Statssamlingarna. Meddelades att Kungl. Maj:t i enlighet 
med Akademiens utlåtande beviljat öfverlämnande till Naturhi
storiska Museet i Brussel af 27 föremål från Sveriges stenålder. 

Anslag. Tilldelades amanuensen Eric Ihrfors i Vadstena 
250 kr. såsom ersättning för en volym af honom insända af-
skrifter af kyrkoböcker i Valkebo härad, Östergötland. 

Tilldelades Akademiens biträdande tecknare herr John 
Lydh en gratifikation af 150 kr. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t angående restaurering af Habo kyrka i Skara stift,'2 

Ludgo och Spelviks kyrka'2 samt Nyköpings Östra kyrka3 i 
i Strängnäs stift, och rifning af Nässjö gamla kyrka'2 i Växiö stift 
fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens i ärendena 
gjorda utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Järstads kyrka i Linköpings stift beslöt Akademien 
hemställa det församlingen medgifves rätt. att öfverkalka i 
kyrkan funna målningar under villkor att väggarna ej få skrapas 
eller glättas.1 

Med anledning af k. remisser af handlingar angående 
restaurering af Kisa kyrka i Linköpings stift och Burlöfs 
kyrka i Lunds stift beslöt Akademien instämma i K. Öfver
intendentsämbetets förslag i ärendena.1 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akadrs prot. d. 3 mars. 
3 Se Akad:s prot. f. d. 3 dec. 1907. 
• Se Akad:s prot. f. d. 5 nov. 1907. 
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Förvaltningsutskottets sammanträden den 7 januari 
och 1 februari. 

Fast fornlämning. Utskottet medgaf borttagande af en graf
hög "Jungfruhögen" i Södra Lundby församling i Skara stift, 
alldenstund densamma blifvit undersökt af Akademiens stipen
diat fil. kand. J. Sandström och platsen behöfves för uppförande 
af ny kyrka. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
skrifvelse från kyrkoherde Fjetterström i Vadstena beslöt Ut
skottet, som fann någon åtgärd i afseende på altartaflan ej 
erfordras, till restaurator af predikstolen i Strå kyrka i Lin
köpings stift föreslå konservatorsbiträdet vid Nationalmusei 
konstafdelning herr C. Ehrnsten. Skulle församlingen ej vilja 
bekosta återställandet af predikstolen i dess förra skick, borde 
denna få behålla den hvita färgen. 

Akademiens sammanträde den 4 februari. 

Akademiska ärenden. Anmäldes, att sedan senaste samman
träde aflidit Akademiens arbetande ledamot, f. d. universitets-
kansleren G. F. Gilljam. 

Akademiens arbetande ledamot herr Läffler tog inträde 
med uppläsande af en afhandling om "Latinska medeltidsin
skrifter pä vers från Gotland". 

Upplästes en tacksägelseskrifvelse från Hennes Maj:t En-
kedrottningen med anledning af att Akademien låtit nedlägga 
en krans på konung Oscars kista. 

På förslag af Antikvariska Nämnden godkände Akademien 
följande anslag: 
Biträden 2,400 
Björkö 1,000 
Runverket 700 
Stafkyrkor 1,000 
Andra afbildningar 2,500 
Undersökningar i Sverige 2,500 
Andra resor 1,000 
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Historiska Nämnden afgaf förslag till utgiftsstat för året, 
hvilket af Akademien godkändes så lydande: 
A. Oxenstiernas skrifter, redaktionshonorar kr. 1,800: — 
Tryckningsbidrag „ 2,500: — 
Afskrifter , 200: — 
Excerpering af svenska ortnamn ur medeltidshand

lingar „ 1,500: — 
Understöd till Historisk Tidskrift „ 5 0 0 ; -
Tryckningsbidrag till doc. H. Almqvists afhand

ling "Sverige och Ryssland 1595—1611" „ 500: — 
Reseunderstöd till adj. Lindblom för en forsk

ningsresa till Rom „ 500: — 
Akademien beslöt att till Statsarkivet i LUbeck öfverlämna 

ett exemplar af Axel Oxenstiernas skrifter samt att till Gyllen-
hjelmska Biblioteket och Historiska Seminariet i Uppsala lämna 
där felande delar af samma arbete. 

Anslag. Med anledning af k. remiss beslöt Akademien 
tillstyrka bifall till en af redaktionen för Historisk Tidskrift 
gjord ansökan om ett anslag för år 1908 af 500 kr. 

Fast fornlämning. Sekreteraren meddelade, att enskilda per
soner i Norrköping sammanskjutit medel till konservering af 
Johannisborgs slottsruin. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t rörande restaurering af Gällaryds kyrka i Växiö stift 
fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens uttalande i 
ärendet.1 

Med anledning af ett i Riksmarskalksämbetet väckt för
slag att i det öfre Karolinska grafkoret i Riddarholmskyrkan 
uppflytta Karl X:s och Karl XI:s kistor, beslöt Akademien ut
tala, att något hinder från Akademiens sida ej möter för denna 
anordning. 

Till Akademien hade öfverlämnats en k. remiss af hand
lingar rörande en anhållan från Östra Stenby församling i Lin-

i Se Akad:s prot. f. d. 3 dec. 1907. 
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köpings stift att få hos kommendörkapten C. G. Flach å Al-
lonö deponera vissa i kyrkan förvarade epitafier samt till 
samma person försälja några å kyrkvinden upplagda messings-
lampetter, hvarjämte i skrifvelsen omnämndes, att herr Flach 
lofvat låta restaurera vissa andra kyrkans vapensköldar. 

Akademien beslöt tillstyrka bifall till den gjorda ansökan, 
hvarjämte herr Ekhoff anhöll att få till protokollet anförd sin 
mening att i svaret till församlingen äfven borde inryckas en 
föreskrift, att i den händelse restaureringen kommer till stånd, 
befattningen därmed öfverlämnas åt en person med af Aka
demien godkänd kompetens.1 

Med anledning af dels en k. remiss rörande Gråbrödra-
klostret i Ystad, dels en skrifvelse från den för klostrets re
staurering tillsatta kommittén beslöt Akademien: 

att hemställa om nådig stadfästelse på det af slottsarki
tekten Agi Lindegren uppgjorda förslaget till byggnadens re
staurering med ett af hofintendenten Gustaf Lindgren utarbe-
tadt tillägg rörande den västra långsidan jämte tillstånd att 
vidtaga de] mindre ändringar däri, om hvilka Riksantikvarien 
och Öfverintendenten kunde enas; 

samt att förorda utbetalandet af statsanslaget på 15,000 
kr., då Stadsfullmäktige i Ystad genom sitt nyligen fattade 
beslut uppfyllt det vid anslaget fastade villkoret, emedan den 
del af slottsarkitekt Lindegrens förslag som afser byggnadens 
restaurerande skulle med de nu tillgängliga medlen komma att 
utföras.'2 

Herr Törnebladh afgaf särskildt yttrande så lydande: 
Då af handlingarna framgår att det ursprungliga till "re

staurering" af Gråbrödraklostret beräknade anslaget af 45,000 
kr, såsom förhållandena nu gestaltat sig, till allra största de
len om ej helt och hållet, skulle åtgå till det yttre restaure-
ringsarbetetet och iordningställandet af det inre, såvidt kungl. 
Brefvet af 1904 ger vid handen, är satt i bestämdt samband 

1 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. d. 3 mars. 
2 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. d 4 aug. 



Från Akad.s och Förv -utskottets sammanträden. 317 

med den öfriga delen, men Stadsfullmäktiges i Ystad beslut 
endast ställer i utsigt eventuellt tillskott af ytterligare medel 
för åstadkommande af det ursprungligen afsedda hela, synas 
mig de af Riksdagen för statsanslagets meddelande uppställda 
villkor icke vara i allo uppfyllda. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag 
att förse Slbbarps kyrka i Göteborgs stift med torn af trä 
m. m.. beslöt Akademien instämma i K. Öfverintendentsäm
betets uttalande.' 

Fornminnesföreningar. Till svar på en k. remiss af hand
lingar rörande en ansökan från Västergötlands Fornminnes
förening i Skara att få anställa ett konst-, slöjd- och industri-
lotteri för att erhålla medel till en museibyggnad, beslöt Aka
demien, som ansåg sig icke böra yttra sig om, huruvida nö
diga medel skola erhållas genom det föreslagna lotteriet eller 
på annat sätt, vitsorda så väl det stora värdet af Västergöt
lands Fornminnesförenings samlingar som önskvärdheten af att 
dessa samlingar ej längre behöfde vara spridda på flera stäl
len utan kunde uppställas i en för ändamålet fullt lämplig 
lokal.1 

Meddelande från sekreteraren. Sekreteraren meddelade, att 
i Burgs kyrka på ön Fehmern finnes en dopfunt af metall, 
som enligt inskrift blifvit år 1391 skänkt — troligen till någon 
svensk kyrka — af biskopen i Västerås Beno Korp. 

Medaljer. Anmäldes, att genom cirkulation följande tvänne 
förslag till medalj för Uppsala läns jaktvårdsförening blifvit 
godkända: 

1. Åts. Jägare med hund. 
Frans. Slät. 
2. Åts. Jägare med hund. 
Fräns. Två korslagda gevär och lagerkvistar. 
Följande förslag godkändes: 

1 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. d. 3 mars. 
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3. Åts. "Falu stads vapen under murkrona med omskrift: 
Falu Idrottssällskap. 

Fräns. Tvänne sammanbundna lagerkvistar. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 29 februari. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Som svar på en skrif
velse från Kräkllngbo församlings kyrkoråd angående restau
rering af ett församlingen tillhörigt altarskåp beslöt Utskottet 
meddela, att Akademien ej har något att invända mot restau
reringen, om denna utföres af konservatorsbiträdet vid Natio-
nalmusei Konstafdelning herr C. Ehrnsten. 

Akademiens sammanträde den 3 mars. 

Akademiska ärenden. Akademiens hedersledamot herr Carl 
Carlsson Bonde tog inträde. 

Akademiens arbetande ledamot herr Kock tog inträde med 
uppläsandet af ett föredrag "om 1600-talets svenska värskonst". 

Med anledning af en skrifvelse från herr statsrådet och 
chefen för K Ecklesiastikdepartementet med inbjudan till Sve
rige att låta sig representera vid den 16:e internationella ame-
rikanistkongressen, som är afsedd att hällas i Wien den 9— 
14 nästkommande september, beslöt Akademien uttala, det 
Akademien finner det önskligt att Sverige blir vid denna kon
gress representeradt.l 

Från Académie des scienees, agriculture, arts et belles-
lettres i Aix hade inbjudning ankommit att deltaga i dess 
100-årsjubileum den 9 instundande april månad. 

Anmälde sekreteraren, att amanuensen Janse aflämnat be
rättelse om den resa han såsom innehafvare af Letterstedtska 
inrikes resestipendiet 1906 företagit, samt att berättelser öfver 
arkeologiska undersökningar inlämnats af folkhögskoleförestån
daren H. Hansson och rektor F. Nordin. 

Akademien beslöt uppdraga åt Utskottet att taga i öfver-

1 Kungl. Maj.ts beslut, se Akad:s prot. d. 12 maj. 
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vägande, huruvida ej några förändringar i lagstiftningen kunde 
företagas till förhindrande af export af konst- och fornsaker. 

Statssamlingarna. Anmälde sekreteraren, att Kungl. Maj:t 
bifallit en af Riksantikvarien gjord framställning att för ut
ställning i Nordiska museet med anledning af Roeskildefredens 
firande få utlåna vissa här nedan angifna nummer från konung 
Karl X Gustafs tid: 

Tre handsigill och en parlör, som tillhört konung Karl 
X Gustaf, samt dennes grafregalier. 

Fyra miniatyrporträtt af konung Karl X:s föräldrar: pfalz-
grefven Johan Casimir och pfalzgrefvinnan Catharina. 

Ett par handskar samt knif och gaffel, som tillhört Carl 
Gustaf Wrangel. 

Medaljong i lera med Magnus Gabriel de la Gardies por
trätt, samt två ur, som tillhört det ena honom, det andra hans 
gemål. 

Ett miniatyrporträtt af S. G. Helmfelt, samt ett fickur och 
en anteckningsbok, som tillhört honom. 

Tre miniatyrporträtt af konung Fredrik III. 
Ett miniatyrporträtt af drottning Sofia Amalia. 
Sex medaljer (i dubbla exemplar): fem till minne af tåget 

öfver Balt och en till minne af Roeskildefreden. 
Anslag. De vid Akademiens förra sammanträde bordlagda 

ärendena angående ansökningar hos Kungl. Maj:t om anslag 
från professorerna Stille och Danielsson upptogos till behand
ling, och beslöt Akademien tillstyrka bifall till de gjorda an
sökningarna. 

Fasta fornlämningar Meddelades att Kungl. Maj:t angående 
tillstånd för Västergötlands Fornminnesförening att anordna 
lotteri' samt angående flyttning af en runsten från Sandshult 
i Hults socken till Jönköpings stadspark, fattat beslut i öfver
ensstämmelse med Akademiens uttalanden.'2 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 

i Se Akad:s prot. f. d. 4 febr. 
- Se Akad:s prot. f. d. 7 jan. 
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Maj:t angående restaurering m. m. af Järstads och Kisa kyr
kor i Linköpings stift,1 Kungslena kyrka i Skara stift,3 Ytter-
enhörna kyrka i Strängnäs stift,4 Burlöfs kyrka i Lunds stift,1 

Sibbarps kyrka i Göteborgs stift'2 och Barlingbo kyrka i Visby 
stift samt flyttning af vapensköldar från Östra Stenby kyrka i 
Linköpings stift2 fattat beslut i öfverensstämmelse med Aka
demiens uttalanden. 

Med anledning af kyrkostämmans i Risinge församling af 
Linköpings stift beslut att till Staten öfverlämna församlingens 
ödekyrka utan ersättning, beslöt Akademien i skrifvelse till 
Kungl. Maj:t under framhållande af kyrkans antikvariska be
tydelse och att den befinner sig i ett sådant skick, att några 
utgifter för dess iståndsättande ej omedelbart erfordras, till
styrka öfvertagande af kyrkan. 

Beslöt Akademien att afstyrka en af grefve G. Posse 
gjord ansökan att få till egendomen Trollenäs förflytta ett i 
Norra Fågelås kyrka i Skara stift förvarad! Trollevapen, enär 
denna vapensköld inginge i en serie anvapen för en i kyrkan 
begrafven person, tillhörande annan släkt. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande en af 
Synnerby församling i Skara stift gjord anhållan att få försälja 
en i dess gamla kyrka befintlig glasljuskrona, beslöt Akade
mien uttala, att med hänsyn till de intressen Akademien har 
att bevaka något skäl till afstyrkande ej föreligger.5 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande resta
urering af Värnhems kyrka i Skara stift beslöt Akademien att 
i hufvudsak instämma i K. Öfverintendentsämbetets utlåtande, 
men därjämte hemställa dels att, då en fullständig uppmät
ning af kyrkan är önskvärd, det begärda anslaget af 2,500 
kr. till en kontrollant ökas med ytterligare 500 kr. för att 

i Se Akad.s prot. f. d. 7 jan. 
2 Se Akad:s prot. f. d. 4 febr. 
8 Se Akad:s prot. f. d. 4 juni 1907, 
i Se Akad:s prot. f. d. 3 dec. 1907. 
•' Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 7 april. 
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noggranna uppmätningsritningar må kunna verkställas och ett 
exemplar däraf deponeras i Akademiens arkiv; dels att om 
under arbetets gång mindre ändringar visa sig nödiga, dessa 
få verkställas, därest öfverintendenten och Riksantikvarien där
om enats.1 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående re
staurering af Knista kyrka i Strängnäs stift, Flöda kyrka i 
Västerås stift och Ransäters kyrka i Karlstads stift beslöt 
Akademien instämma i K. Öfverintendentsämbetets utlåtanden.-

Fornminnesföreningar. Anmäldes, att Kungl. Maj:t angå
ende tillstånd för Västergötlands fornminnesförening att an
ordna lotteri fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens 
förslag.!! 

Beskowska stipendiet. Utsågs till Beskowsk stipendiat ama
nuensen H. Brulin. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
4. Åts. Fogelbergs staty Tor. Omskrift: Lidköpings • 

Atlet • och Idrottsförening. I fältet på två rader: Hälsa 
Kraft och Mod. 

Fräns. Åt ena sidan en ekkvist. Därbredvid plats för 
namn m. m. 

5. Åts. Sju medaljonger, lagda på en lagerkrans, upp
tagande bilderna af sällskapets stiftare. Utefter medaljens 
kant en bred ram med de i medaljongerna afbildades namn: 

Berzelius, Gadelius, Trafvenfelt, Qahn, Hagström, Gistrén, 
v. Schulzenheim. 

1 midten en platta med inskriften: Svenska läkaresäll
skapets stiftare. 

Frans. En man och en kvinna uppsamla vatten från 
en springbrunn, som prydes af läkareemblemet: ormen och 
skålen. Nedtill inskriften: Till minne af Svenska läkaresäll
skapets hundraåriga verksamhet den 25 oktober 1908. 

1 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad;s prot. d. 12 maj. 
2 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. d. 7 april. 
3 Se Akad:s prot. f. d. 4 febr. 
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6. Åts. Öfverdirektör Sidenbladhs bröstbild. Inskrift 
öfver bilden: Elis Sidenbladh. 

Fräns. I fältet nedtill: en öfver tvänne korsställda lager
kvistar lagd sköld med försäkringsaktiebolaget Fylgias märke: 
F i runskrift. 

Omskrift: Försäkringsaktiebolaget Fylgia. Inskrift i fältet: 
Till ordföranden i dess styrelse Gärd af tacksamhet för 27 
års ledning och nedtill på sidorna om skölden: 1881 1908. 

Akademiens högtidsdag den 20 mars. 

Sedan Akademiens preses hälsat Hans Maj:t Konungen 
såsom Akademiens beskyddare, föredrog sekreteraren delar af 
sin årsberättelse och förevisade märkligare under året inkomna 
fynd och förvärf. 

Det Beskowska stipendiet öfverlämnades till amanuensen 
doktor H. Brulin. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 6 april. 

Akademiska ärenden. Anmälde Riksantikvarien, att han som 
biträde vid Antikvariskt-topografiska arkivet antagit fru L. Hil
debrand. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Utskottet beslöt bifalla 
en anhållan från kyrkorådet i Ullstorps församling, Lunds stift, 
att få omgjuta den år 1715 i Malmö hos Lars Wetterholtz 
gjutna storklockan. 

Med anledning af en skrifvelse från pastor Nils Groos i 
Vallkärra församling, Lunds stift, beslöt Utskottet medge för
samlingen tillstånd att omgjuta eller afyttra kyrkans nyligen 
spräckta ringklocka. 

Akademiens sammanträde den 7 april. 

Akademiska ärenden. Anmäldes att sedan senaste samman
trädet Akademiens äldste arbetande ledamot herr Styffe aflidit. 

Till hedersledamot invaldes bibliotekarien grefve Eugéne 
Lewenhaupt. 
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Med anledning af k. remiss af handlingar angående extra 
biträden vid Akademien och Statens Historiska Museum be
slöt Akademien, som ej ansåg sig ha anledning att yttra sig 
angående sista punkten i den af Riksantikvarien uppgjorda 
promemorian i ärendet, att afgifva yttrande i hufvudsaklig öf
verensstämmelse med nämnda (här. nedan återgifna) prome
moria för öfrigt. 

P. M. 

ang. extra biträden vid Akademien och Statens Historiska Museum. 

Då Akademien den 9 oktober 1906 afgaf sitt underdåniga utlåtande, 
rörde frågan endast de personer, som voro sysselsatta med "skrifgöromål 
och dylika sysslor.' Sedan nu utredningen ansetts böra omfatta alla de 
extra biträden, 'hvilka pä ett stadigvarande sätt äro sysselsatta med arbete, 
tillhörande vederbörande myndighets ordinarie uppgifter", har jag låtit upp
göra bifogade redogörelse rörande samtliga vid Akademien anställda extra 
biträden, som ej kunna hänföras till 'extra tjänstemän'. 

Då gränsen mellan sistnämnda tjänstemän och de nu i fråga varande 
biträdena, åtminstone vid vär institution, är ganska oklar, anser jag mig böra 
påminna därom, att Akademien för närvarande har tre sädana "extra tjänste
män": Ture J.son Arne, Otto Frödin och Bror Sehnittger. Den förste upp
bär fr. o. m. detta års början ett arfvode af 2,200 kr. jämte 300 kr. som 
ersättning för biträde vid protokollsföring. Den andre har ett ärligt arfvode 
af 1,200 kr. Den tredje får ännu ingen ersättning för sitt arbete. Alla 
tre äro skyldiga att tjänstgöra 4 timmar dagligen. 

Samma tjänstgöringstid hafva också de kvinnliga biträdena. 
I hufvudsaklig öfverensstämmelse med K. Statskontoret anser jag att 

de sistnämnda böra: 
blifva fast anställda, sä att de, i likhet med de i Kungl. Maj:ts nådiga 

instruktion för Akademiens tjänstemän, § 24, omförmälda e. o. tjänstemän, an
tagas af Akademien och ej kunna från verket skiljas, såvida de ej i sin 
"tjänsteutöfning felaktigt eller försumligt sig förhälla och ej låta sig af var
ning rätta"; 

samt förklaras berättigade: 
att en viss tid hvarje är åtnjuta semester; 
att vid sjukdom fä behälla sin aflöning, med afdrag af allenast en tred

jedel, motsvarande tjänstgöringspenningarna, i de fall då aflöningen är för
delad pä lön och tjäustgöringspenningar; 

och att vid uppnådd viss lefnadsälder och efter vissa tjänsteår få pen
sion, motsvarande tvä tredjedelar af aflöningen. 

Ehuru aflöningen åt de kvinnliga biträdena vid Akademien nyligen 
blifvit något höjd, vore det, om än den dagliga tjänstgöringstiden endast är 
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fyra timmar, synnerligen önskvärdt, att ännu högre ersättning för deras ar
bete kunde beredas dem, i form af ålderstillägg eller pä annat sätt; men 
detta är med de anslag, som nu stå till Akademiens förfogande, icke möjligt. 
Skulle sådan förhöjning af aflöningen ifrägakomma, att tjänstgöringstiden 
därigenom ansåges böra utsträckas till 5 eller 6 timmar, torde en betydande 
höjning af lönebeloppet vara nödvändig, emedan det tillfälle till annan för
tjänst, som nu kan finnas, då i väsentlig män bortfölle. 

Om de nu i frågavarande biträdena under sjukdom samt efter upp
nådd pensionsålder få behålla^ tvä tredjedelar af aflöningen, torde något 
behof af att fördela denna lön och tjänstgöringspenningar ej för närvarande 
förefinnas. 

Särskildt vore det af vikt, att bibliotekarien finge en aflöning, som 
mera än nu är fallet motsvarade den som e. o. tjänstemän efter längre tjänst
göringstid erhålla. Det torde nog, i följd af bibliotekets starka tillväxt, 
— bland annat genom det stora antalet bytessällskap — förr eller senare 
visa sig nödvändigt, att bibliotekarien blir likställd med de ordinarie ama
nuenserna. 

Detsamma gäller om det biträde, som har den närmaste vården af 
Kungl. Myntkabinettet. 

Slutligen anser jag mig böra uttala den åsikten, att ersättningen för 
ett i Akademiens tjänst utfördt arbete bör vara densamma, antingen arbetet 
utföres af manligt eller af kvinnligt biträde, under förutsättning af att arbets
resultatet i både kvantitet och kvalitet blir detsamma. Stockholm den 29 
februari 1908. 

Oscar Montelius. 

Sedan sekreteraren anmält, att Kungl. Maj:t förklarat vakt
mästaren M. Westerberg berättigad till en årlig pension af 
600 kr., beviljade Akademien hans afskedsansökan, under ut
talande af sitt tack för lång och trogen tjänst. 

Till vaktmästare antogs extra vaktmästaren C. Gustafsson. 
Till ledamot af den Historiska Nämnden efter herr Styffe 

utsågs herr Westrin. 
På förslag af herr preses beslöt Akademien uppdraga åt 

en kommité att upprätta förslag till ny lönereglering för Aka
demiens tjänstemän och vaktbetjänte. 

Till ledamöter af kommitén utsagos Akademiens preses 
och 'sekreterere samt herrar Törnebladh, E. Hildebrand och 
Dahlgren. 

Anslag. Tilldelades e. o. amanuensen O. Frödin ett anslag 
af 750 kr. för en studieresa i Tyskland, folkhögskoleförestån-
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dåren H. Hansson och direktör F. Nordin hvardera 400 kr. 
och licentiaten O. Wennersten 200 kr. för de undersökningar 
på Gotland, som erfordras för fornlämningars angifvande på 
de geologiska kartorna, fil. kand. Josef Sandström ett anslag af 
400 kr. för arkeologiska undersökningar i Västergötland, samt Ar-
kitekturminnesföreningen 500 kr. för undersökning och uppmät
ning af svenska kyrkor, med villkor för föreningen att aflämna 
ritningar på sätt Riksantikvarien komme att med dem aftala. 

Visby ruiner. Meddelades, att Kungl. Maj:t angående åt
gärder vid Visby ringmur fattat beslut i öfverensstämmelse 
med Akademiens förslag,1 samt att Kungl. Maj:t med anled
ning af framställning från Akademien den 4 febr. innevarande 
år i syfte att de delar af tomterna nr 4Vi och 10 i Strandrotens 
fjärde kvarter inom Visby, hvilka förut tillhört Visby hospital, 
måtte för afrödjandeoch friläggande af ruinerna Sankt Hans och 
Sankt Pers kyrkor varda till Kronans fria disposition afträdda, 
funnit godt uppdraga åt Justitiekanslersämbetet att föranstalta 
om anhängiggörande af rättegång å Kungl. Maj:ts och Kronans 
vägnar för afhysande af innehafvarne af den Kronan tillhöriga 
jord, som erfordras för friläggande af nämnda ruiner. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades att Kungl. 
Maj:t med afseende på restaurering m. m. af Synnerby och 
Norra Fågelås kyrkor i Skara stift, Vintrosa och Knista kyr
kor i Strängnäs stift, Flöda kyrka, Västerås stift, Ransäters 
kyrka i Karlstads stift1 fattat beslut i öfverensstämmelse med 
Akademiens uttalanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande resta
urering af Toresunds kyrka i Strängnäs stift beslöt Akade
mien förklara sig icke hafva något att erinra vid K Öfver-
rerintendentsämbetets utlåtande.2 

Västerbottens museum. Bifölls en ansökan från Västerbot
tens museum att få mottaga i deposition de i trä skurna Kri
stusbilder, som tillhöra Umeå landsförsamlings kyrka. 

i Se Akad:s prot. f. d. 3 mars, 
2 Kungl. Maj;ts beslut, se Akad:s prot. d. 2 juni. 
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Medaljer. Följande förslag godkändes: 
7. Åts. Konung Gustaf V:s bröstbild. Omskrift: Gustaf 

V Sveriges konung. 
Frans. Inskrift: 

/ tacksam hågkomst af tio års presidium 
Kungl. Musikaliska Akadamien 

Den 16 juni 1908. 
Till vänster om inskriften en lagerkvist. Nedtill Akade

miens valspråk: "Anda och konst". 
8. Åts. En sköld med bokstäfverna: T I F samt omskrift: 

Trollhättans Idrottsförening. 
Fräns. Tvänne sammanbundna lagerkvistar. 
9. Åts. En siktande skytt på skidor, omskrift: Ströms 

Skyttegille. Nedtill: 1814/i94. 
Fräns. Åt ena sidan en barrkvist. 

Förvaltningsutskottets sammanträden den 9 och 12 maj. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af en framställning 
från handlanden Buchér å Nickarfve i Vänge socken, Gotland, 
att få borttaga några på hans gård befintliga grafhögar, hvilka 
licentiaten O. V. Wennersten åtagit sig att under sommarens 
lopp undersöka, beslöt Utskottet bevilja denna ansökan, un
der förutsättning att erforderlig handräckning lämnades för 
den nämnda undersökningen. 

På ansökan af herr Hugo Hedström vid Ekes i Bro soc
ken, Gotland, lämnade Utskottet honom tillstånd att borttaga 
en å hans egendom befintlig kämpagraf och några därinvid 
belägna mindre kullar. 

Från ingeniör Algot Friberg, till hvilkens förfogande 1,000 
kr, blifvit på enskild väg ställda för utgräfning af Piksborgs 
slottsruin i Sunnerbo härad, Småland, hade inkommit ansö
kan att fä företaga denna undersökning, hvarvid fynden af 
lösa föremål skulle förvaras i Norra Smålands fornminnesför
enings samlingar. Utskottet beslöt bevilja denna ansökan 
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under det villkor att, om synnerligen viktiga föremål anträf
fades dessa skulle öfverlämnas till Statens Historiska Museum. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
skrifvelse från K. Öfverintendentsämbetet angående tillämnad 
reparation af taket i Svenneby församlings kyrka i Göteborgs 
stift, å hvilket äldre målningar förefinnas, beslöt Utskottet till 
Ämbetet öfversända afskrift af den undersökningsberättelse, 
som afgifvits af intendenten A. Romdahl, hvilken på uppdrag 
af Riksantikvarien verkställt besiktning af kyrkan, samt till
styrka de af honom föreslagna åtgärderna, nämligen: att de 
befintliga hålen tillsättas med brädlappar målade i en med det 
hela öfverensstämmande ton samt att de ruttna bågarna i 
koret utbytas mot nya, på hvilka panelbräderna som förut 
fastspikas; och att dessutom några smärre fel på det tegel-
täckta yttertaket lagas; hvarigenom det målade taket torde 
kunna bevaras och en restaurering däraf undvikas. 

Med anledning af en förfrågan från Styrelsen för Lag
mannen Tage Ludvig Sylvans Landtbruksinstitut på Bollerup 
beslöt Utskottet förkara, att från Akademiens sida något hin
der ej möter för omgjutning af Bollerups spräckta ringklocka. 

Akademiens sammanträde den 12 maj. 

Akademiska ärenden. Akademiens hedersledamot herr Lewen-
haupt tog inträde. 

Anmäldes att Akademiens utländske ledamot herr Theodor 
von Sickel sedan senaste sammanträdet aflidit. 

Till svenska korrespondenter invaldes lektor O. Klockhoff 
i Linköping och läroverksadjunkten J. Nordlander i Stockholm 
samt till utländsk korrespondent professor Finnur Jönsson i 
Köpenhamn. 

Akademien, som för sin del instämde i den (här nedan 
intagna) förklaring, Utskottets ledamöter afgifvit med anled
ning af Kungl. Kammarrättens utslag rörande räkenskaperna 
för år 1905, beslöt hemställa, huruvida ej Kungl. Maj:t skulle 
vilja förklara, att hinder icke möter för Akademien att vid 
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inlösen af guld- och silfverfynd, där omständigheterna det 
fordra, erlägga högre lösen än den, som minimibelopp i lagen 
stadgade. 

Förklaring, afgifven af Förvaltningsutskottets ledamöter herrar II. Hildebrand, 
Wedberg, Montelius, Ekhoff, med anledning af K. Kammarrättens utslag rörande 

räkenskaperna för är 1905 (inlösen af guld och silfvermynt). 

Till Konungen. 
Genom utslag den 20 sistlidne februari har Kammarrätten förpliktat 

undertecknade, såsom ledamöter af Vitterhets Akademiens Förvaltningsutskott 
att ersätta ett belopp af 209 kr. 36 öre, såsom för mycket utbetaldt för 5 
särskilda, år 1905 inlösta guld och silfvermynt. 

Utslaget grundas därpå, att Förvaltningsutskottet, enligt Kammarrättens 
åsikt, saknat befogenhet att erlägga högre lösen än fyndens metallvärde 
jämte en åttondedels förhöjning. 

Såsom stöd för vär från Kammarrätten afvikande åsikt fä vi i underdå
nighet anföra följande, som vi i ett likartadt mål den 21 maj 1906 andragit. 

Det af Kammarrätten åberopade lagrummet, 8 § 1 mom. af nådiga 
förordningen angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande 
den 29 november 1867, sådant det lyder enligt nådiga kungörelsen den 
30 maj 1873, innehåller dels, att en hvar, som hittar tornsaker af guld eller 
silfver skall, till fullgörande af sin skyldighet att fyndet till staten hembjuda 
insända det funna till Vitterhets Historie ock Antikvitets Akademien, dels 
att Akademien för hvad som inlöses skall betala "fulla metallvärdet med 
en ättondedels förhöjning'. 

Sistnämda stagande tolkas nu af Kammarrätten såsom ett förbud 
för Akademien att betala mer än en åttondedel öfver metallvärdet. 

Betraktar man åberopade lagrum i och för sig, utan hänsyn till dess 
historiska sammanhang, skulle man kunna säga, att det kunde tolkas såsom 
föreskrift antingen om det som minst skall betalas eller om det som högst 
får betalas. 

Utan anförande af någon motivering anser Kammarrätten nu den sena
re tolkningen vara den enda möjliga. 

Af det följande framgår emellertid, dels att icke blott Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademien utan äfven. Eders Kungl. Maj:t ansett den 
förra tolkningen vara den riktiga, dels att Kammarrätten ända till senaste tid 
måste hafva varit af samma åsikt, emedan sävidt oss är bekant, någon an
märkning ej förrän 1905 gjorts vid de otaliga fall, då fynd af guld eller 
silfversaker blifvit för Statens Historiska Museum eller Myntkabinettet in
lösta med belopp motsvarande mer än en ättondedel utöfver metallvärdet. 

Att lagstiftarens mening med nu i fråga varande föreskrift verkligen 
varit att bestämma, hvad hittaren skulle vara berättigad att få såsom lö
sen, om han uppfyllde sin skyldighet att hembjuda fyndet till staten, icke 
att förbjuda utbetalandet af ett högre belopp om sådant skulle befinnas vara 
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af nöden, detta visar sig vid en öfversikt af lagstiftningen i denna fråga 
före 1867 års nådiga förordning. 

Stadgandet rörande lösen för fynd af ädla metaller är nämligen icke 
någon nyhet tillkommen år 1867 för att inskränka Akademiens frihet vid 
bestämmandet af lösenbeloppet. Samma stadgande återfinnes i § 6 af den 
nådiga förordningen angående forntida minnesmärkens fredande och beva
rande den 17 april 1828, men där uttryckt på följande sätt: "Vilje vi fyndet 
inlösa, undfår upphittaren dess fulla värde och en åttondedel därutöfver". 

Skillnaden är således den, att enligt 1867 års förordning skola fynden 
insändas till och inlösas af Akademien — som frän och med 1842 till sitt 
förfogande fått ett statsanslag för samlingarnas ökande — under det att fyn
den år 1828 liksom dessförinnan och flera år därefter, hembjöds direkt till 
Eders Kungl. Maj:t, som i nåder bestämde, hvad som skulle inlösas, och 
huru mycket skulle i lösen för hvarje fynd erläggas. 

Att den af Eders Kungl. Maj;t är 1828 utfärdade nådiga förordningen 
afsåg att tillförsäkra hittaren en viss rätt, men icke att förmena Eders Kungl. 
Maj :t själf att, om så skulle pröfvas nödigt, besluta en högre lösen är 
uppenbart. 

Nyss anförda bestämmelse i 1828 års förordning stod i öfverensstäm
melse med 48 kap. 2 § af Missgärningsbalken i 1734 års lag där det om 
fornfynd heter: "Löser Konungen det in, gifve honom (hittaren) fulla värdet 
och en åttondedel därtill*. 

Detta innebar är 1734 en viktig nyhet, emedan hittaren därförut, en
ligt 36 kap. i Landslagens Tjufvabalk, hade rätt endast till hälften af fyn
det; den andra hälften tillhörde Konungen. 

Den nya princip i fråga om hittelön för fornfynd, som sålunda fick ett 
uttryck i 1734 års lag, och som på ett för värt land hedrande sätt skiljer 
den svenska lagstiftningen frän andra länders, var föranledd af den erfarenhet 
man gjort därom, att frestelsen var alltför stor för hittaren att, genom fyn
dets undandöljande söka åt sig behålla dess hela värde. Genom att höja 
den lösen, som hittaren hade laglig rätt att få, ville man åt Statens sam
lingar rädda sä mycket som möjligt af de guld- och silfverfynd som kom-
me att anträffas. 

För 200 år sedan dä staten i fråga om ett jordfynd af ädla metaller 
egentligen ej hade någon annan konkurrent än den i närmaste stad boende 
guldsmeden, hvilken i allmänhet ej var villig att betala mera än metallvärdet 
kunde en förhöjning af en åttondedel öfver detta värde vara tillräcklig. Men 
redan för länge sedan hafva förhållandena i detta afseende ändrats, i det 
andra konkurrenter uppträdt, nämligen de enskilda samlarna och antikvitets-
handlarna. Dessa betala vida mer än en åttondedel öfver metallvärdet, 
och om Statens Historiska Museum samt Myntkabinettet i längden skola 
kunna täfla med dem, måste Akademien, såsom målsman för dessa samlingar, 
hafva rätt att för fynd af guld eller silfver betala, hvad som är skäligt, en 
rätt som Akademien äger i fråga om fynd af andra metaller. 

För ett kopparmynt, hvars metallvärde kanske räknas i ören, är Aka-

Fornvännen 1908. 22 
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demien berättigad att betala hundratals kronor. Men för ett silfver- eller 
guldmynt, hvilket i handeln betingar ett pris motsvarande det mångdubbla 
metallvärdet, skulle — om Kammarrättens åsikt vore riktig — Akademien icke 
hafva rätt att betala mer än en åttondedel öfver metallvärdet. Orimlighe
ten häraf inses lätt. Och man får ej lita på lagens bud, att fynden skola 
hembjudas till Staten. Det fynd som redan är insändt, skulle man visser
ligen kunna förvärfva för den lägre summa, som Kammarrätten medgifver, 
men kunskapen om att Akademien betalar mycket mindre än andra skulle 
snart sprida sig och följden blifva den samma som för 200 är sedan, lagens 
bud om skyldighet att hembjuda fynden till Staten blefve en död bokstaf. 

Härtill kommer, att detta lagens bud är tillämpligt endast på hittaren. 
Har en fornsak af guld eller silfver kommit i annans hand än hittarens, 
gäller ej den af Kammarrätten åberopade § 8 i 1867 års förordning, och 
mom. 3 i samma § om straff för den, som undandöljer ett fynd, har redan 
visat sig vara lika kraftlöst i våra dagar som motsvarande lagbud i början 
af frihetstiden. 

Härtill kommer, att vi i Sverige ej hafva någon lag motsvarande den, 
som i vissa andra länder finnes, om förbud mot utförsel ur landet af forn
saker. 

Tager man alla dessa förhållanden i betraktande, finner man, att den 
enda rimliga tolkningen af lagens föreskrift om lösen af jordfynd är den, 
som under mansåldrar tillämpats. 

På den tid, då intet årligt statsanslag fanns för ökandet af de under Akade
miens värd stående samlingarna, — en tid dä de flesta fynden betaltes med Aka
demiens enskilda 'medel — bestämde Akademien ej sällan lösen till högre 
belopp än en ättondedel öfver värdet. Och i början af år 1842, det första 
är då, såsom ofvan är nämdt, Akademien till sitt förfogande hade ett sådant 
statsanslag, inkom ett silfvermynt, som inberäknadt en ättondedels förhöjning 
var värdt 56 rdr 12 sk. 11 runstycken banko, men för hvilket af detta stats
anslag utbetaltes 66 rdr 32 sk. bko. Och sedan dess har Akademien tusen
tals gånger tillämpat samma princip, utan att oss veterligt, Kammarrätten 
haft att därom erinra förr än är 1905, dä anmärkningen gälde ett fynd hvars 
hittare, trots förhöjningen utöfver den "lagliga" lösen, ansågo det af För
valtnings Utskottet i Akademiens namn bestämda beloppet vara så lågt, 
att de i början vägrade mottaga detta. 

Akademiens tolkning af stadgandet om lösen för guld- och silfverfynd 
har också vid olika tillfällen godkänts af Eders Kungl. Maj:t. 

Ett af dessa tillfällen var följande. Pä hösten 1881 inkom till Aka
demien ett stort fynd hufvudsakligen af dyrbara guld- och silfversaker frän 
medeltiden. Värdet af detta fynd, med beräkning af en åttondedel öfver 
värdet, gick ej till mer än omkring 1400 kr. men Akademien ansåg "med 
afseende på fyndets stora betydelse för Statens Historiska Museum och för 
kännedomen om konstslöjden och lifvet under medeltiden", att lösesumman 
borde bestämmas till 2000 kronor; och då Akademien icke kunde i slutet 
af ett år bestrida en sä stor utgift, anhöll hon i underdånighet, det Eders 
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Kungl. Maj:t ville anvisa det för fyndets inlösande nödiga beloppet. Eders 
Kungl. Maj:t täcktes därtill lämna nådigt bifall och bestämde, att fyndet 
skulle betalas med 2000 kronor, således icke med det belopp som Kammar
rätten nu skulle hafva ansett lagligt, utan med det väsentligt högre belopp, 
som Akademien funnit böra betingas af fyndets stora betydelse, och detta 
ehuru Akademien i sin underdåniga skrifvelse särskildt omnämnt, att metall
värdet med en ättondedels förhöjning ej utgjorde mer än ungefär tvä tred
jedelar af detta belopp. 

Skulle Kammarrättens tolkning, mot förmodan, befinnas vara riktig, blefve 
den oundvikliga följden däraf, att Statens Historiska Museum, som med afse
ende pä guld- och silfverfynd intager ett af de främsta rummen bland Europas 
museer, skulle förlora denna rangplats emedan det under nuvarande förhål
landen är omöjligt att för en ättondedel mer än metallvärdet förvärfva just 
de i kulturhistoriskt afseende värdefullaste bland de guld- och silfverarbeten, 
som årligen hittas i vår jord. 

Tillväxten af ifrågavarande del af museet skulle sä godt som helt och 
hället upphöra. 

Vi känna oss sä mycket mer förvissade därom, att vår tolkning är 
riktig, som Eders Kungl. Maj:t den 24 augusti 1906 ogillat den af Kam
marrätten är 1905 gjorda, ofvan omnämnda, anmärkningen. 

På grund af hvad vi här anfört, anhålla vi i underdånighet, att Eders 
Kungl. Maj:t täcktes upphäfva Kammarrättens nu öfverklagade utslag. 

Stockholm den 22 maj 1908. 

Underdänigst 
H. Hildebrand. O. Montelius. 
Emil Ekhoff. J. O. Wedberg. 

Anslag. Anmäldes, att Kungl. Maj:t i enlighet med Aka
demiens förslag beviljat af öfverbibliotekarien E. W. Dahlgren1 

och professorn O. A. Danielsson sökta anslag'2. 
Sedan herrar Ekhoff och Salin på grund af Akademiens 

uppdrag afgifvit utlåtande angående en genom k. remiss emot-
tagen ansökan från teckningsläraren L. Baltzer om ett reseunder
stöd af 550 kr. för afslutande af arbetet "Hällristningar från 
Bohuslän", beslöt Akademien tillstyrka nämnda ansökan. 

Vidare beslöt Akademien lifligt tillstyrka bifall till en af 
amanuensen Otto Janse gjord underdånig ansökan, att Kungl. 
Maj:t ville med 600 kr. understödja hans arbete "Medeltids
minnen från Östergötland." 

i Se Akad:s prot. f. d. 5 nov. 1907. 
2 Se Akad:s prot. f. d. 3 mars. 
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Akademien beviljade herr Bråte ett anslag af 250 kr. för 
fortsättning af hans runologiska forskningar och intendenten 
Ture Langer ett anslag af 200 kr. för fullföljandet af hans 
arkeologiska undersökningar i Dalsland. 

Fasta fornlämningar. Akademien beslöt tillstyrka bifall till 
en af intendenten Karlin i Lund gjord underdånig ansökning 
om ett anslag af 2,000 kr. för fortsättande och afslutande af hans 
åren 1887, 1888 och 1890 företagna utgräfningar i Falsterbo. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t angående restaurering af Värnhems församlings kyrka 
fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens förslag1. 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående res
taurering af Valtorps kyrka i Skara stift beslöt Akademien 
att, då inga äldre byggnadsdelar berördes af de ifrågasatta 
åtgärderna, förklara, att Akademien ej har något att i ärendet 
erinra2. 

Från Kungl. Maj:t hade infordrats utlåtande rörande en 
framställning från chefen för Smålands husarregemente om de
ponerande vid regementet af fyra äldre standar, som en gång 
tillhört Smålands kavalleriregemente och frän Korsberga kyrka 
enligt Kungl. Maj:ts beslut den 24 mars 1882 utlämnats som 
deposition till numera aflidne majoren J. Stålhammar mot vill
kor, att de efter hans död skulle tillställas Akademien för att 
med Statens samlingar förenas. Med anledning häraf beslöt 
Akademien tillstyrka den gjorda anhållan, under förutsättning 
att ståndaren vid Lifrustkammaren — dit föremål af liknande 
art ur de under Akademiens inseende ställda samlingarna 
förut hänvisats — blefve konserverade och inregistrerade3. 

Med anledning af en skrifvelse till Kungl. Maj:t från 
kyrkoherden i Högsäters församling i Karlstads stift med 
begäran om tillåtelse för församlingen att rifva dess gamla 
kyrka beslöt Akademien att vid insändande af denna under-

i Se Akad:s prot. f. d. 3 mars. 
2 Kungl. Maj;ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 4 aug. 
3 Kungl, Maj:ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 1. dec. 
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dåniga skrifvelse förklara, det något skäl ej synes finnas för 
Akademien att afstyrka denna framställning1. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag 
till restaurering af Löfångers kyrka i Luleå stift, beslöt Aka
demien instämma i K. Öfverintendentsämbetets uttalande, 
med särskildt framhållande af att väggarna böra hvitlimmas 
men ej rappas, och att, om äldre målningar anträffas, an
mälan härom bör göras till Akademien2. 

Göteborgs museum. Akademien beslöt att i Göteborgs 
Museum deponera 46 halländska stensaker emot det att ett, 
sagda Museum tillhörigt, stenåldersfynd från Olofsholm vid 
Borås deponeras i Statens Historiska Museum och en af-
gjutning af en mycket sällsynt i Bohuslän funnen stenyxa 
öfverlämnas till detsamma. 

Fornminnesföreningar. Med anledning af k. remiss af hand
lingar rörande en ansökan från Norra Smålands Fornminnes
förening i Jönköping att få anställa ett konstslöjd- och indu
strilotteri för att erhålla medel till en museibyggnad och under
håll af densamma beslöt Akademien, som ansåg sig ej böra 
yttra sig om, huruvida nödiga medel skola erhållas genom 
det föreslagna lotteriet eller på annat sätt, att vitsorda såväl 
det stora värdet af Norra Smålands fornminnesförenings sam
lingar som behofvet af en fullt lämplig lokal för dessa hittills 
spridda samlingars värdiga uppställande. 

Inskrift. Akademien godkände följande förslag till inskrift 
å en minnessten, som skall resas på Norbergs bergslags tings
plats: Till minne af frihetskämpen Engelbrekt Engelbrektsson 
restes denna sten år 1908 af dem som fem århundraden efter 
honom bodde i hans hembygd. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
10. Åts. H. M. Konungens bild med omskrift: Gustaf V 

Svenska Lifräddningssällskapets beskyddare. 

i Kungl. Maj:t beslut, se Akad:s prot. f. d. 4 aug. 
2 Kungl. Majits beslut, se Akad:s prot. f. d. 4 aug. 
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Frans. I fältet nedtill en på tvänne ekkvistar lagd lif-
räddningsboj med vidhängande standert. I denna sällskapets 
initialer S. L. R. S. Omskrift: Svenska Llfräddningssältskapet. 
På sidorna om bojen 18—98. Fältet upptill fritt för ingra-
vering af namn m. m. 

11. Åts. Karlskrona stads vapen under murkrona. På 
sidorna om skölden 19 — 06 

Fräns. Fältet fritt för ingravering af namn m. m. Om
skrift: Karlskrona allmänna idrottsförening. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 1 juni. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af en skrifvelse från 
arbetsdirektionen för en ny hamnbyggnad i Simrishamn be
slöt Utskottet, sedan herr H. Hildebrand på anmodan afgifvit 
särskildt utlåtande, förklara, att, då en rubbning af Stenbocks
skansen är oundviklig, om hamnbyggnadsarbetet, för hvilket 
ett betydande statsanslag lämnats, skall kunna utföras i öfver
ensstämmelse med den godkända planen, Akademien icke kan 
hindra en sådan rubbning, men att ej större del af skansen 
får borttagas än som enligt den fastställda planen är ound
gängligen nödvändigt, samt att åtgärder böra vidtagas för att 
den återstående delen af skansen skyddas för förstöring. Arbets
direktionen skulle också anmodas att till Akademien insända 
en uppmätning af skansen, visande dennas form och läge i 
förhållande till hamnen. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
skrifvelse från Storkyrkoiörsam]ingen i Stockholm rörande S:t 
Göransbilden, beslöt Utskottet uppdraga åt riksantikvarien, 
herrar Ekhoff och Salin, docenten Roosval och arkitekten Cur-
man att föreslå de åtgärder, hvilka kunna erfordras för att be
fria bilden från det lager af färg och fernissa, som nu döljer 
den ursprungliga målningen. 

Akademiens sammanträde den 2 juni. 
Akademiska ärenden. Invaldes till utländsk korrespondent 

professorn Kristoffer Nyrop i Köpenhamn. 
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Anmäldes Kungl. Maj:ts beslut angående Sveriges repre
senterande vid Orientalistkongressen i Köpenhamn och Ame-
rikanistkongressen i Wien, båda innevarande år. Till repre
sentant vid den förra hade utsetts professor Zettersteen i Upp
sala och vid den senare professor J. V. Hartman i Stockholm. 

Statssamlingarna. Styrelsen för en historisk-topografisk 
utställning, som kommer att hållas i Helsingborg den 15 juni 
—15 augusti innevarande är, hade anhållit att få från Statens 
Historiska Museum låna en sigillstamp och en förgylld relief-
tafla af metall från Helsingborg. Akademien beslöt att hos 
Kungl. Maj:t anhålla om tillstånd att få utlämna dessa före
mål, under förutsättning att transportkostnaderna bestridas af 
utställningen samt att föremålen brandförsäkras och omedel
bart efter utställningens slut återställas till museet. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t angående Risinge kyrka i Linköpings stift: och Tore
sunds kyrka i Strängnäs stift'2 fattat beslut i öfverensstäm
melse med Akademiens utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss angående försäljning af en 
Trehörna församling i Linköpings stift tillhörig brudkrona af 
silfver beslöt Akademien förklara, att kronan icke vore behöf-
lig för Statens samlingar, men att Nordiska Museet vore vil
ligt att inlösa densamma3. 

Med anledning af k. remiss angående Romelanda försam
lings anhållan att få försälja tre stycken kyrkan tillhöriga 
ljuskronor af glas beslöt Akademien tillstyrka bifall till denna 
anhållan4. 

Föredrag. Höll sekreteraren ett föredrag om graffältet vid 
Terni i mellersta Italien (spår af en naturrevolution under det 
ll:e århundradet f. Kr.). 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 

1 Se Akad:s prot. f. d. 3 mars. 
2 Se Akad:s prot. f. d. 7 april. 
3 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 4 aug. 
1 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 1 sept. 
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12. Åts. En sköld med Malmö stads vapen under mur
krona. Omskrift: Malmö Skyttegille. 

Fräns. En eklöfskrans. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 1 augusti. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af en från hemmans
ägaren Nils Peter Amosson i Stenkulla Norregård i Tolgs 
socken, Kronobergs län, genom Konungens Befallningshaf-
vande inlämnad ansökan om tillstånd att få borttaga ett å 
hans ägor befintligt stenröse med hällkista beslöt Utskottet 
bevilja denna anhållan, alldenstund grafven undersökts af Aka
demiens korresponderande ledamot doktor K Kjellmark, som 
ansett sig böra tillstyrka grafvens borttagande. 

Efter anhållan af drätselkammaren i Hernösand medgaf 
Utskottet på tillstyrkan af doktor Almgren, som besökt platsen, 
borttagandet af trenne å skrifvelsen bifogad karta utmärkta, 
redan undersökta grafhögar, liggande på ett af Konungens 
Befallningshafvande fridlyst område, tillhörande Hernösands 
stad och beläget nordväst om hospitalstomten samt i väster 
gränsande till lasarettsgatan och i öster till nya landsvägen. 
Dock skulle för de öfriga högarna fridlysningen fortfarande 
äga gällande kraft. 

Utskottet medgaf borttagandet af ett grafröse vid Vagled 
på Frösön i Jämtland, alldenstund detta, redan förut skadadt, 
blifvit undersökt af doktor K Kjellmark. 

Visby ruiner. Med anledning af en förfrågan från K. Armé
förvaltningens fortifikationsdepartement, huruvida Akademien 
önskade förfoga öfver det vid Österport i Visby belägna s. k. 
Östra tullhuset, beslöt Utskottet med tacksamhet mottaga 
detta anbud. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
skrifvelse från pastorsämbetet i Husaby församling angående 
nyfunna hvalf- och väggmålningar i Skjälfvums kyrka i Skara 
stift beslöt Utskottet, att dessa skulle restaureras af artisten 
Wilhelm Pettersson på sätt Riksantikvarien närmare föreskrifver, 
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Med anledning af en anmälan från pastorsämbetet i Him-
meta församling i Västerås stift, att vid pågående restaurering 
af församlingens kyrka äldre målningar påträffats å dess hvalf 
och pelare, beslöt Utskottet, att framknackandet och konser
veringen af dessa målningar blott finge verkställas af person, 
som af Riksantikvarien blifvit godkänd. 

Med anledning af en skrifvelse från Kräktingbo församling 
i Visby stift angående restaurering af församlingens kyrka be
slöt Utskottet, att det under arbetet upptäckta rundbågiga 
fönstrets kontur skulle angifvas genom en nischformig för
djupning i väggen, samt att restaurering af väggmålningarna 
och altarskåpet finge verkställas endast af person, hvars kom
petens pröfvats af Riksantikvarien samt i enlighet med af denne 
lämnade närmare föreskrifter. 

Akademiens sammanträde den 4 augusti. 
Akademiska ärenden. Anmäldes, att Akademiens utländske 

ledamot sir John Evans och dess korresponderande ledamot 
bibliotekarien K. Torin aflidit. 

Till arbetande ledamot invaldes amanuensen doktor O. 
Almgren. 

Sedan herr statsrådet och chefen för K. Ecklesiastikdepar
tementet anmodat Akademien att före den 1 instundande sep
tember inkomma med yttrande om den tjänstgöringstid å ar
betsrummen, som borde åligga Akademiens tjänstemän, beslöt 
Akademien afgifva svar i enlighet med nedanstående, af Riks
antikvarien uppsatta P. M. 

P. M. 
Enligt § 22 af Kungl. Maj:ts nådiga reglemente rörande värden af de 

under Akademiens inseende ställda samlingarna är tjänstetiden pä arbets
rummen 4 timmar hvarje söckendag. 

Under förutsättning, att en väsentlig förbättring af nuvarande låga af-
löningar kan erhållas, anser jag, att tjänstetiden å arbetsrummen kan något 
förlängas. Följande skäl tala emellertid för, att någon större ökning af den
na arbetstid icke torde böra ifrägakomma: 

För det första är nämligen hvarje tjänsteman skyldig att, när sä pä-
fordras, för undersökningar utom hufvudstaden företaga tjänsteresor. Under 
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dessa resor, hvilka sammanlagdt kräfva en lång tid hvarje är, är han sys
selsatt hela dagen, utan någon möjlighet för honom att dä kunna fortsätta 
de arbeten, hvilka han under den från tjänstgöring lediga delen af dagen kan 
utföra, när han är i hufvudstaden. För den förlust han härigenom gör 
får han ingen ersättning. 

För det andra äro tjänstemännen skyldiga att i tur och ordning utan 
ersättning tjänstgöra alla de sön- och helgdagar, då Museet är öppet för all
mänheten. 

För det tredje — och det skälet är det viktigaste — måste Akademiens 
tjänstemän vara vetenskapsmän. Men för att kunna följa med veten
skapens snabba utveckling och för att kunna utöfva sin vetenskap
liga verksamhet, göra Museets skatter tillgängliga för den lärda världen och 
öfver hufvud bidraga till, att den svenska arkeologiska forskningen bibe
håller den ställning, den nu intar, måste de hafva en ej alltför knappt till
mätt tid fri frän tjänsteåligganden. 

Stockholm den 1 augusti 1908. 
Oscar Montelius. 

Sekreteraren anmälde, att han af Lowell Institute i Boston 
inbjudits att hålla en serie föreläsningar, samt att han i sam
band därmed ämnade hålla föreläsningar rörande Sveriges forn
tid på några ställen i Amerika, där svenskar bo. Då resan 
ej kunde medhinnas under semestertiden, erhöll han dess
utom en månads ledighet. 

Stalssamlingarna. Meddelades, att Kungl. Maj:t angående 
utlåning af föremål från Statens Historiska Museum till den 
historisk-topografiska utställningen i Helsingborg fattat beslut 
i enlighet med Akademiens förslag1. 

Anslag. Meddelades att Kungl. Maj:t beviljat anslag till 
teckningsläraren L. Baltzer för fullbordande af arbetet "Häll
ristningar i Bohuslän"'2. 

Fasta fornlämningar. Anmäldes att Akademiens preses hos 
Kungl. Maj:t anhållit, att det anslag riksdagen beviljat för 
konservering af Visingsborgs ruin redan detta år måtte ställas 
till Akademiens förfogande. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande afstå-
ende af mark från Eskilstuna Kungsladugård till Eskilstuna 

1 Se Akad:s prot. f. d. 2 juni. 
2 Se Akad:s prot. f. d. 12 maj 
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stad beslöt Akademien afgifva underdånigt svar i enlighet med 
Riksantikvariens nedan meddelade P. M. 

P. M. 
Mot slutet af förlidet är remitterade Kungl. Maj:t till Akademien för 

afgifvande af underdånigt utlåtande handlingar rörande afstäende af mark 
frän Eskilstuna kungsladugård till Eskilstuna stad. 

Det ifrågavarande området, af hvilket en del skulle användas till ut
vidgande af Klostergatan, äger staden enligt Kungl. bref af 1854 och 
1863 att disponera, men med villkor bland annat att behörigen värda därå 
befintliga lämningar efter Eskilstuna slott. 

Något svar å remissen kunde ej af Akademien afgifvas, innan besikt
ning af platsen gjorts, men under vintern var det ej möjligt att företaga 
någon sådan. Så snart det blef sommar gaf jag en af tjänstemännen i 
uppdrag att, dä sådant för andra arbeten kunde ske, resa till Eskilstuna för 
att närmare undersöka förhällandet. Sedan han anmält, att sådant ej före 
midsommar kunde medhinnas, och dä Akademien ej hade något samman
träde under juli månad anmodades han att företaga besiktningen före sam
manträdet i augusti. 

När han till utförande af detta uppdrag ankom till Eskilstuna, befanns 
det att de lämningar af slottet som legat ä det nu ifrågavarande området 
redan blifvit till större delen förstörda, äfven sädana delar som ligga vid 
sidan af den utvidgade Klostergatan. 

Äfven i fall, som Kungl. Kammarkollegium framhåller, genom 1907 års lag 
angående stadsplan frågan om afstäendet af marken vore afgjord, kan denna 
lag ej upphäfva skyldigheten för staden att ställa sig till efterrättelse Kungl. 
Förordningen af 29 november 1867 rörande forntida minnesmärkens fredande 
och bevarande, hvarjämte bör märkas att staden fått marken upplåten mot 
villkor att vårda därå befintliga lämningar efter Eskilstuna slott. 

Härtill kommer att äfven sädana lämningar af slottet förstörts som 
legat utanför den utvidgade gatans linje, på ett område som icke skulle 
bebyggas utan planteras. 

Att dessa rester af Eskilstuna slott förstörts utan att staden afvaktat 
svar frän Kungl. Maj;t pä den underdåniga framställningen är icke blott 
ägnadt att väcka stor förvåning utan det är så mycket mera att beklaga, 
som byggnaden ursprungligen tillhört Johanniterklostret, det enda Johanniter-
kloster som funnits i Sverige. 

Då staden icke uppfyldt det vid upplåtelsen fästa villkoret att värda 
ifrågavarande fornlämning, lär väl staden hafva förlorat sin rätt till det upp
låtna området. Men för det fall att Kungl. Maj;t skulle finna, att upplåtel
sen fortfarande gäller, får jag föreslå, att Akademien i svar pä den nådiga 
remissen hemställer, det något medgifvande att borttaga hvad som nu åter
står af byggnadslämningarna icke måtte lämnas. Stockholm d. 4 augusti 1908. 

Oscar Montelius. 
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Anmälde sekreteraren, att redogörelse för verkställda un
dersökningar af forngrafvar i Näshulta socken af Söderman
lands län inlämnats af kapten Karl K:son Leijonhufvud. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t beviljat anslag till betäckan
de af kostnaderna för utgräfning af ruinerna af Studentholmen 
i Uppsala1, för konservering af Visingsborgs slottsruin'2 samt 
till intendenten G. Karlin för gräfningar vid Falsterbo* i en
lighet med Akademiens förslag i ärendena. 

Visby ruiner. Meddelade sekreteraren, att ny stadsplan 
för Visby stad utanför murarna uppgjorts, och att intet af de 
intressen, som Akademien representerar, därvid lider intrång. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t enligt Akademiens hemställan 
beviljat anslag till konservering af kyrkoruinerna i Visby2. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Anmäldes till protokol
let att sedan senaste sammanträdet blifvit med anledning af 
k. remiss af handlingar angående restaurering af Lots kyrka 
i Ärkestiftet genom cirkulation bland Akademiens ledamöter 
beslutadt, att Akademien med instämmande i K. Öfverintendents
ämbetets utlåtande skulle anhålla, det nådig föreskrift lämnas, 
att blottandet och restaurerandet af de gamla målningarna får 
utföras endast af person, hvilkens kompetens blifvit af Aka
demien godkänd. Meddelades, att Kungl. Maj:t fattat beslut 
i öfverensstämmelse med Akademiens förslag. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t beviljat försäljning af en 
brudkrona tillhörande Trehörna församling i Linköpings stift4 

samt angående restaurering af Valtorps kyrka i Skara stift5 

och Gråbrödraklostret i Ystad,6 rifning af Högsäters kyrka i 
Karlstads stift5 och restaurering af Löfångers kyrka i Hernö
sands stift,5 

i Se Akad:s prot. f. d. 3 dec. 1907. 
2 Se Akad:s prot. f. d. 5 nov. 1907. 
3 Se Akad:s prot. f. d. 12 maj. 
* Se Akad:s prot. f. d. 2 juni. 
5 Se Akad:s prot. f. d. 12 maj. 
6 Se Akad:s prot. f. d. 4 febr. 
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Med anledning af k. remiss af handlingar angående restau
rering af Bälaryds kyrka i Linköpings stift beslöt Akademien 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna för
slag med tillägg, att nådig föreskrift må lämnas;församlingen, 
att blott af Akademien godkänd person får vidtaga uppfrisk
ning af äldre målningar o. d.1 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående restau
rering af Östra Ryds kyrka i Linköpings stift, beslöt Akade
mien uttala, det den ej har något att i ärendet erinra1. 

Med anledning af skrifvelse från pastorsämbetet i Skepps
ås församling i Linköpings stift angående borttagandet af en 
vid kyrkan belägen klockstapel beslöt Akademien att förorda 
denna ansökan med villkor, att fotografi af klockstapeln inläm
nas till Akademien3. 

Med anledning af en skrifvelse från arkitekten Fr. Lillje-
kvist angående den pågående restaureringen af Strängnäs 
domkyrka beslöt Akademien godkänna, hvad f. Riksantikvari
en H. Hildebrand och Öfverintendenten enas om4. 

Akademien beslöt att till ledamot af den kommitté, som 
enligt skrifvelse från Domkyrkorådet i Lund skall tillsättas för 
att bestämma angående domkyrkans dekorering utse herr 
Ekhoff. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Stora Råby församlings kyrka i Lunds stift beslöt 
Akademien uttala, det Akademien ej har något att erinra vid 
K. Öfverintendentsämbetets uttalande i ärendet, men att prof 
på bänkgaflarna i kyrkan böra bibehållas och förvaras2. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande bibe
hållande af vissa gamla målningar m. m. i Vallkärra kyrka i 
Lunds stift beslöt Akademien att vid det förändrade läge 
ärendet nu fått och i öfverensstämmelse med församlingens 

i Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. d. 6 okt. 
2 Se Akad:s prot. f. d. 6 okt. 
3 Se Akadis prot. f. d. 1 sept. 
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senaste beslut förklara, det någon vidare föreskrift om mål
ningarna icke erfordras1. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Fjällsjö år 1818 byggda träkyrka i Hernösands stift 
beslöt Utskottet föreslå Akademien att instämma i K. Öfver
intendentsämbetets gjorda förslag1. 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående ifrå
gasatt återställande af gamla målningar i koret till Nederluleå 
kyrka i Luleå stift beslöt Akademien likaledes instämma i 
Ämbetets utlåtande2. 

Anmälde sekreteraren, att Öfraby församling i Lunds 
stift beslutit låta omgjuta kyrkans mindre ringklocka. Då 
denna saknade allt antikvariskt värde, hade Akademien ej 
något att häremot invända. 

Med anledning af en genom K Öfverintendentsämbetet 
från Hyssna församling i Göteborgs stift inlämnad ansökan 
om tillstånd att rifva taket m. m. å därvarande gamla kyrka 
hvilkens murar skulle få kvarstå och "på lämpligt sätt skyddas 
mot sönderfallande", beslöt Akademien förklara, att, om för
samlingen hos Kungl. Maj:t anhölle att få borttaga taket, 
Akademien skulle komma att afstyrka bifall till en sådan 
ansökan. 

Forminnesföreningar. Meddelades, att Kungl. Maj:t be
viljat tillstånd för norra Smålands Fornminnesförening att an
ordna ett lotteri för att därigenom erhålla medel till byggandet 
af ett museum. 

Västernorrlands läns museum. Med anledning af en från 
Västernorrlands läns Museum inkommen anhållan att få i 
deposition mottaga kyrkliga fornsaker beslöt Akademien 
för sin del bifalla den gjorda hemställan med samma villkor 
som vid andra likartade fall, nämligen att förteckning öfver 
kyrkliga deposita hvarje år inom mars månad till Akademien 

1 Kungl. Maj:t beslut, se Akad:s prot. f. d. 6 okt. 
2 Kungl. Maj:t beslut, se Akad:s prot. f. d. 3 nov. 
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aflämnas med rätt för Akademien att däraf uttaga, hvad som 
för Statens Historiska Museum kunde vara af intresse. 

Akademien beslöt bevilja en anhållan från Västernorr
lands läns museikommitté att för det under upprättande va
rande norrländska hembygdsbiblioteket i Hernösand fä ur 
Akademiens duplettsamling erhålla den litteratur, som för det
ta bibliotek och för den vid detsamma knutna norrländska 
hembygdsforskningen kan vara af nytta. 

Inskrifter. Akademien beslöt godkänna den af kommittén 
för resande af en ryttarstaty öfver konung Carl XV föreslagna 
inskriptionen å främre gafveln af statyns postament, nämligen 
under konung Carl XV:s krönta namnskiffer hans valspråk: 
Land skall med lag byggas. 

Medaljer. Följande förslag till ensidig plakett godkändes: 
13. En kvinnlig bröstbild med krona samt träd- och växt

motiv. Därunder inskrift på fyra rader: Minnesmedalj från 
tidskriften vårt • fosterland och • dess • försvar 

Följande förslag godkändes: 
14. Åts. 'Östergötlands vapen under hertiglig krona. Om

skrift: Östergötlands idrottsförbund 
Fräns. Tvänne nedtill hopbundna ekkvistar. 
15. Åts. Gotlands vapen under hertiglig krona. Omskrift: 

Kungl. Gotttands Infanteri Regementes Idrottsklubb * 
Frans. Slät. 

Akademiens sammanträde den 1 september. 

Akademiska ärenden. Akademiens arbetande ledamot herr 
Almgren tog inträde med ett föredrag: "Studier öfver Gotlands 
äldre järnålder". 

Anmäldes, att Akademiens utländske korrespondent, presi
denten för Portugals geologiska byrå J. F. Nery Delgado aflidit. 

Statssamlingarna. Med anledning af en k. remiss af hand
lingar rörande en begäran från Uppsala domkapitel att till 
klädkammaren i Uppsala domkyrka återfå de dräkter, som Nils 
Sture m. fl. herrar buro, då de år 1567 mördades i Uppsala, 
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samt en fana och en brynsten från drottning Margaretas tid, 
hvilka föremål enligt kungl. bref af den 23 dec. 1881 till 
Statens Historiska Museum öfverlämnats från domkyrkan, be
slöt Akademien förklara sig icke vilja afstyrka bifall till dom
kapitlets anhållan1. 

Akademien beslöt att i början af år 1909 föranstalta en 
auktion å mynt och medaljer ur Kungl. Myntkabinettets duplett-
förråd, samt att åt herr Appelgren öfverlämna upprättandet af 
katalog jämte vidtagande af öfriga anordningar. 

Meddelades, att Riksdagen på Kungl. Maj:ts framställning 
beviljat följande anslag: för rese- och transportkostnader, 
fornlämningars vård, lyshållning m. m. 4,000 kronor (förut
varande belopp 2,300 kr.), för undersökning och beskrifning 
af fäderneslandets fornlämningar m. m. 6,000 kronor (förut
varande belopp 3,200 kr.), på extra stat för år 1909 dels till 
arfvoden åt extra biträden vid ordnandet och vården af de un
der Akademiens inseende ställda samlingarna äfvensom till 
aflöning ät vaktbetjäning vid samlingarnas förevisande 4,000 
kronor, till understöd åt Samfundet för utgifvande af hand
skrifter rörande Skandinaviens historia 1,000 kronor, under 
villkor att samfundet till K. Ecklesiastikdepartementet aflämnar 
50 exemplar af den för anslagsåret afsedda publikationen, samt 
till Kulturhistoriska museet i Lund 10,000 kronor under villkor 
att utaf ledamöterna i styrelsen för Kulturhistoriska Föreningen 
för södra Sverige en är af Kungl. Maj:t förordnad, anslaget 
skulle ställas till styrelsens förfogande för att användas för 
museets förvaltningskostnader och i främsta rummet till af
löning af två vetenskapligt och fackmässigt utbildade biträden 
vid museet. 

Anslag. Upplästes meddelande från Kungl. Maj:t att Riks
dagen med anledning af Kungl. Maj:ts därom gjorda fram
ställning af redan beviljad! anslag för fortsatt utgifvande af 
arbetet "La civilisation primitive en Italie" å 21,000 kr. på 
extra stat för år 1909 anvisat återstoden 10,500 kr. 

1 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 1 dec. 
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Akademien beslöt tilldela f. d. Riksantikvarien Hans Hilde
brand ett reseunderstöd af 300 kr. för att deltaga i Denkmal-
pflegetag i Liibeck samt anställa arkeologiska forskningar i 
norra Tyskland. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af k. remiss af hand
lingar rörande ändring i och utvidgning af stadsplanen för 
Ystad beslöt Akademien förklara, att så mycket som möjligt 
af de för den gamla staden karaktäristiska delarna borde bibe
hållas, och att därför hamngatans förlängning, om den visar 
sig nödvändig, måtte utföras i närmaste öfverensstämmelse 
med arkitekten Hallmans förslag. Akademien ansåg sig äfven 
böra uttala önskvärdheten af att, om äldre märkligare delar 
af staden vid stadsplanens genomförande måste ändras, min
net af nuvarande anordningar bevarades åt eftervärlden genom 
uppmätning och fotografering. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t i enlighet med Akademiens den 2 juni innevarande år 
afgifna utlåtande beviljat försäljning af ljuskronor från Rome-
landa kyrka i Göteborgs stift. Meddelades, att Kungl. Maj:t 
angående ritningar till restaurering och uppvärmning af Västra 
Karleby kyrka i Lunds stift funnit godt gilla ritningarna med 
föreskrift, att restaureringen utföres af sakkunnig person, hvars 
kompetens godkänts af Akademien. 

Med anledning af en skrifvelse från arkitekten Fredrik 
Lilljekvist angående vissa förslag från Strängnäs domkyrkas 
restaureringskommitté beslöt Akademien i fråga om återstäl
landet af den norra portalen, att ej vidtaga någon åtgärd, 
förrän den föreslagna modellen utförts och utlåtande afgifvits 
af f. d. Riksantikvarien Hans Hildebrand samt Öfverinten-
denten; 

i fråga om målningarna i det östligaste hvalfvet uti lång
husets midtskepp, beslöt Akademien att — om ifrågasatt änd
ring af desamma komme till utförande — årtalen för den förra 
restaureringen och den nu ifrågasatta revisionen skola utsättas 
i hvalfvet. 

Fornvännen 1908. 23 
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Med anledning af en skrifvelse från pastorsämbetet i Ysby 
församling i Göteborgs stift angående restaurering af i kyrkans 
kor funna kalkmålningar beslöt Akademien föreskrifva, att 
blott de allra nödvändigaste konserveringsarbetena få företa
gas och arbetet utföras af person, som godkänts af Riksanti
kvarien, och med villkor att arbetena utföras på af honom 
föreskrifvet sätt. 

Med anledning af k. remiss angående inrättande af vär
meledning i Fröjels kyrka i Skara stift beslöt Akademien för
klara sig instämma i K. Öfverintendentsämbetets gjorda förslag.1 

Publikationer. Med anledning af den förestående publice
ringen af professor Bugges afhandling om runstenen vid Rök, 
beslöt Akademien anmoda herrar Bråte och Läffler att biträda 
Utskottet i denna fråga. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
16. Åts. Direktör Samsons bild med omskrift: Eugéne 

Samson 
Fräns. En fenix. Däromkring inskriften: Brandförsäk

ringsaktiebolaget Fenix 1888—1908 
Nedtill: 

Med tacksamhet 
för insigtsfull 

ledning 
17. Åts. Professor Reins bild (efter modell af V. Rune

berg). Omskrift: Thiodolf • Rein • Professor • Acad • Emer • 
Vicecancellarivs • N • MDCCCXXXVIII 

Fräns. På en af en lagerkrans omgifven tafla inskriften: 
Septvagenarivm Semplterna; Memorice • Träd • Coltegce Aca-
demid 

18. Åts. I fältet: tvänne kapproddbåtar på hafvet, i 
bakgrunden en fyr och ett par klippor, öfverst en strålande 
stjärna, nederst en sköld med Göteborgs vapen lagd på tvänne 
med band virade ekkvistar. Omskrift: Göteborgs Roddförening 

i Kungl. Maj:ts beslut, se Akad.s prot. d. 6 okt. 
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Fräns. Tvänne nedtill hopbundna lagerkvistar. Därinom 
plats för namn m. m. 

19. Åts. Drottning Kristinas bröstbild. Omskrift: Chri
stina Regina (Lika med Hildebrand: Minnespenningar, drott
ning Kristina; nr 88 a). 

Fräns. Kardinal Azzolinis bröstbild. Omskrift: Dedvs 
S. R. E. Diac • Card • Azzollnvs 

Föredrag. Med anledning af att 200 år förflutit sedan 
Vitterhets Akademiens förste sekreterare Olof von Dalin föd
des, uppläste herr Warburg några minnesord öfver honom. 

Akademiens sammanträde den 10 september. 

Akademiska ärenden. Akademien beslöt att med åberopan
de af den motivering, som innefattas i Riksantikvariens nedan
stående promemoria, anhålla, att Kungl. Maj:t måtte föreslå 
Riksdagen följande nya stat för de vid Akademien anställda 
tjänstemän och betjänte: 

lön Ijpgr ortstillägg tillhopa 

Riksantikvarien, som tillika är 
Garde des médailles och sek
reterare i Akademien 6,200 2,800 1,000 10,000 

Tre förste antikvarier ä 5,800 kr. 3,600 1,800 400 17,400 
Två andre antikvarier ä 4,000 kr. 2,200 1,500 300 8,000 
Bibliotekarien 1,700 800 2,500 
Tre amanuenser å 2,500 kr. ... 1,700 800 7,500 
Konservatorn 1,700 800 2,500 
En förste vaktmästare 900 450 150 1,500 
Tvä vaktmästare ä 1,200 kr 700 350 150 2,400 
Ett anslag till biträden och vakt-

betjäning 9,000 
Summa kronor 60,800 

P. M. 
Akademien beslöt den 7 sistlidne april, att en kommitté — bestående 

af Akademiens preses och sekreterare samt herrar Törnebladh, E. Hildebrand 
och Dahlgren — som skulle upprätta förslag till ny lönereglering för Akade
miens tjänsteman och vaktbetjänte. 
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I anledning häraf, och dä frågan om lönereglering endast i samband 
med den om omorganisation a! hela arbetet kan utredas, får jag anföra 
följande: 

Akademiens stat för innevarande är upptager: 
lön ij pr extra summa 

lönetillägg 

Akademiens sekreterare, som tillika är Riksan
tikvarie och Garde des médailles 4.000 2,000 6,000 

Akademiens förste amanuens 2,700 1,300 600 4,600 
Akademiens andre amanuens 2,700 1,300 600 4,600 
En vaktmästare 600 150 750 
En vaktmästare _600 150 750 

Tillhopa kr. 16,700 

Till Akademiens förfogande för aflöningar stå dessutom: 
Af de 10,500 kr., som äro anslagna till underhäll, vård och förökande 

af samlingarna: 
till värd af Kungl. Myntkabinettet 900 
till vård af biblioteket 600 1,500 
Ett ordinarie anslag till vetenskapligt bildade biträden och 

vaktbetjäning 4,000 
b vartill komma afgifter af besökande omkring 600 4,600 
Ett e. o. anslag till biträden och vaktbetjäning 4,000 

Tillhopa kr. 26,800 

Därjämte utgå innevarande år af Akademiens enskilda medel: 

till den Hjertbergske amanuensen 4,000 
jämte extra lönetillägg 600 
till protokollsföraren 300 
till e. o. biträden 2,100 
till räkenskapsföraren 400 7.400 
Utom de ordinarie tjänstemännen: 

riksantikvarien, 
förste amanuensen, 
andre amanuensen, 
Hjertbergske amanuensen, 

äro vid Akademien anställda: 
en bibliotekarie, 
ett biträde vid de för hvarje är alltmera ökade kansligöromälen, 
en tecknare, hvilken ej har lön, utan erhåller dels af statsmedel, dels 

af Akademiens enskilda medel ersättning för de arbeten han utför; 
samt för arbetena vid samlingarna: 

tre manliga och 
fyra kvinnliga e. o. biträden. 
Erfarenheten har visat, att de nuvarande arbetskrafterna äro otillräck

liga emedan icke allt, som borde göras, kan medhinnas. Samtliga nuva-
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rande ordinarie tjänstemän äfvensom de manliga e. o. biträdena äro 
skyldiga icke endast att arbeta i Museet, utan ock att utföra undersökningar 
i olika delar af landet; dessa undersökningar afse såväl fornlämningar från 
hednatiden som kyrkor och ruiner frän medeltiden och nyare tid. Då de 
undersökningar, som föranledas af jordägares ansökningar rörande grafhögar 
och andra fornlämningar frän äldre tid samt af ifrågasatta ändringar af äldre 
kyrkor; för hvarje är kräfva allt mera tid och utgifter, har det ej varit möj
ligt, att de senare åren fortsätta den systematiska beskrifning af landets 
fornminnen, som pågått under en längre tid, och hvilkens slutförande vore 
i hög grad önskvärdt. 

För museiarbetets ostörda fortgång under sommarhalfäret vore det 
visserligen behöfligt, att vissa tjänstemän funnos anställda för detta arbete 
och andra för arbetet ute på fältet. Men då det vanligen till vintermåna
derna förlagda bearbetandet af det genom årets undersökningar insamlade 
materialet hör till museiarbetet, samt af andra skäl, torde någon ändring 
i den nuvarande organisationen i detta afseende ej nu böra i fråga sättas. 

De nuvarande amanuenserna äro visserligen i Statskalendern upp
tagna både såsom amanuenser vid Akademien och biträden vid Statens 
Historiska Museum, men det bör ihägkommas, att det härvid är fråga endast 
om Akademiens verksamhet såsom ämbetsverk ej såsom lärdt sällskap. Ty 
tjänstemännens uppgift i detta afseende är endast att biträda Akademien 
och Riksantikvarien vid värden och beskrifningen af landets fornminnen 
samt vid de undersökningar, som stå i samband härmed. 

Biblioteket är sedan länge icke afsedt endast för Akademiens ledamöter 
och tjänstemän, utan är ett offentligt bibliotek, tillgängligt för allmänheten 
hvarje söckendag. Liksom ur andra offentliga boksamlingar kunna äfven ur 
denna böcker lånas ut. 

Det arbete, som föranledes af Akademiens egenskap af att vara ett 
lärdt sällskap, betalas med medel skänkta af enskilda personer. 

Enligt § 22 af Kungl Maj;t nådiga reglemente rörande vården af de 
under Akademiens inseende ställda samlingarna är tjänstetiden på arbets
rummen fyra timmar hvarje söckendag. 

Under förutsättning, att en väsentlig förbättring af nuvarande låga af-
löningar kan erhållas, anser jag, att arbetstiden å tjänsterummet bör blifva 
fem timmar. 

En ännu större ökning af denna arbetstid torde af följande skäl icke 
böra ifrägakomma, åtminstone icke för de tjänstemän, som äro skyldiga att, när sä 
påfordras, för undersökningar utom hufvudstaden företaga tjänsteresor. 

För det första är nämligen hvarje sådan tjänsteman under dessa resor, 
hvilka sammanlagdt kräfva en lång tid hvarje år, sysselsatt hela dagen, 
utan någon möjlighet för honom att få kunna fortsätta de arbeten, hvilka 
han under den från tjänstgöring lediga delen af dagen kan utföra, när han 
är i hufvudstaden. För den förlust han härigenom gör fär han ingen er
sättning. 

För det andra äro dessa tjänstemän skyldiga att i tur och ordning 
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utan ersättning tjänstgöra alla de sön- och helgdagar då Museet är öppet 
för allmänheten. 

För det tredje — och det skälet är icke det minst viktiga — äro dessa 
tjänstemän, och måste de vara, vetenskapsmän. Men för sina forskningar 
och sin vetenskapliga verksamhet måste de hafva en ej alltför knappt till
mätt tid fri frän tjänsteåligganden. 

Riksantikvarien och amanuenserna äro enligt § 18 i Kungl. Maj:ts nådiga 
instruktion för Akademiens tjänstemän berättigade till en och en half månads 
semester, när sådant utan hinder för göromålcns behöriga gäng och utan 
särskild kostnad för statsverket kan ske. 

önskligt vore, om denna förmän kunde tillerkännas samtliga nu före
slagna ordinarie tjänstemän. 

För ett tillfredställande ordnande af arbetet har jag tänkt mig att 
pä Akademiens stat skulle uppföras: 

1. Riksantikvarien, som tillika är Garde des médailles oeh sekreterare 
i Akademien. 

2. Tre första antikvarier. Till motivering af detta förslag ber jag fä 
anföra följande: 

De viktigaste af de statssamlingar som äro ställda under Akademiens 
vård äro Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinettet. 

Akademien skall, enligt § 13 af Kungl. Maj;ts nådiga instruktion för 
Akademiens tjänstemän, förordna en tjänsteman att hafva närmaste vård om 
en viss del af samlingarna. 

Emedan den Hjertbergska amanuensen är afsedd för arbetet i Mynt
kabinettet, behöfves ej någon af Staten aflönad afdelningsföreståndare för 
denna del af samlingarna. 

Den 2 januari 1882 bestämde Akademien, att tvä afdelningsföreståndare 
skulle förordnas, för vården af Museets förhistoriska del samt en för medel
tiden och den nyare tiden. Då Akademien för närvarande utom Riksanti
kvarien och den Hjertbergske amanuensen ej har mer än två ordinarie 
tjänstemän, har den nu omnämda organisationen ej kunnat fullt genomföras. 
För att detta, hvilket vore af stor vikt för arbetets ordnande, skall blifva 
möjligt, erfordras tre af staten aflönade ordinarie tjänstemän. 

Detta antal är det minsta, som kan sättas i fråga, emedan utvecklingen 
inom de olika delarna af den arkeologiska vetenskapen är sä betydande 
och så snabb, att en ännu mer genomförd delning af arbetet sannolikt snart 
blir nödvändig. En afdelningsföreståndare har nämligen icke blott att svara 
för museiföremälens ordnande inom sin afdelning pä ett sådant sätt, att 
de gifva allmänheten en öfverskädlig bild af denna del af museet; han 
måste äfven se till, att detta ordnande vid hvarje tidpunkt fullt motsvarar 
vetenskapens kraf. För att detta skall blifva honom möjligt är det ej nog 
att han, när han mottager uppdraget, beherrskar denna del af vetenskapen; 
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det är nödvändigt, att han städse med största uppmärksamhet följer vetenska
pens utveckling, och det blir för hvarje år allt svårare att göra detta annat än 
inom en viss begränsad del af fornkunskapen. Härtill kommer att han bör genom 
tryck göra det viktigaste, som hör till hans afdelning, tillgängligt för forskningen. 

Såsom Akademien vid olika tillfällen framhållit är titeln amanuens för 
dessa tjänstemän synnerligen olämplig, hvarför det föreslagits, att de i stället 
skulle kallas intendenter eller professorer. Dä det af dessa förslag, som synes 
mig personligen vara lämpligast — nämligen att använda titeln intendent 
— framställts utan att vinna bifall, men dä jag anser annan benämning än 
den nuvarande vara högeligen önskvärd, får jag föreslå, att ifrågavarande 
tjänstemän kallas antikvarier i anologi med Riksarkivets arkivarier och 
Kungl. Bibliotekets bibliotekarier. 

3. Två andre antikvarier, som skulle biträda vid arbetena inom Statens 
Historiska Museum. Att jag ej föreslagit mer än tre förste antikvarier, ehuru 
behof af flera arbetskrafter inom Statens Historiska Museum redan förefinnes, 
beror därpå, att en del af arbetet torde kunna utföras af tjänstemän med något 
lägre aflöning. Härigenom blefve organisationen så litet kostsam som möjligt. 

4. En bibliotekarie, som skulle dels hafva värden af det stora och sär
skildt genom byte med mer än 750 vetenskapliga sällskap hastigt växande 
biblioteket, dels sköta det betydande förrådet af Akademiens utgifna skrifter 
äfvensom nyssnämnda bytesförbindelser. 

5. Tre amanuenser, som skulle vara biträden, en vid Statens Historiska 
Museum, en vid Myntkabinettet och den tredje vid Antikvariskt-topogra-
fiska arkivet. Den förstnämnda behöfves vid Museet, dä endast tvä andra 
antikvarier äro föreslagna. Den andra skulle dels fortsätta och så fort ske 
kan afsluta beskrifningen af den särdeles dyrbara samlingen af svenska mynt 
och medaljer, dels beskrifva de mänga myntfynd, som ärligen göras här i 
landet. Den tredje skulle hafva det närmaste ansvaret för det redan mycket 
betydande och snabbt växande Antikvariskt topografiska arkivet. 

6. En konservator. För att rädda undan förstöring de ur jorden fram
dragna järnsakerna och för en mängd andra uppgifter är, såsom Museimanna-
mötet kraftigt betonat, en sådan alldeles oundgänglig. Hvarje annat euro
peiskt museum af den stora betydelse som värt, torde ocksä redan hafva en 
särskildt utbildad konservator. 

7. Utom de nu nämnda ordinarie tjänstemännen behöfvas hädanefter 
såsom hittills e. o. biträden. 

8. Tre vaktmästare. För hvarje år visar det sig alltmera omöjligt för 
två vaktmästare att på ett tillfredställande sätt medhinna alla de arbeten, 
som måste utföras, isynnerhet som åtminstone den ena af dem varit upptagen 
af vakthållning under samlingarnas offentliga förevisande de söckendagar, 
då museet varit öppet för allmänheten. Härtill kommer att en tredje vakt
mästare är nödvändig för ett betryggande öfvervakande af de dyrbara sam
lingarna de tider, dä museet icke är tillgängligt för allmänheten. På grund 
häraf anser jag tre ordinarie vaktmästare vara i hög grad bchöfliga, och torde 
en af dem böra hafva ställning som förste vaktmästare. 
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Då Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinettet innehålla en 
mängd dyrbara föremål, hvilkas sammanlagda värde representerar millioner, 
är det af vikt att hafva elt tillräckligt antal väl aflönade vaktmästare. 

9. Sedan länge har det inom de för hvarje år allt vidare kretsar, som 
intressera sig för våra fosterländska minnen varit ett önskemål, att Statens 
Historiska Museum måtte vara tillgängligt för allmänheten lika mänga dagar 
i veckan som de i Nationalmusei andra våningar inrymda samlingarna. Jag 
är öfvertygad om, att det vore ej blott rätt utan äfven klokt af Staten — 
såsom dessa samlingars ägare — att gä en sådan önskan tillmötes. Därige
nom skulle nämligen den fara, som ligger i samlingarnas förevisande pä 
tider, dä de ej äro tillgängliga för allmänheten, väsentligen minskas. När 
museet är öppet för allmänheten finnes i hvarje sal en väktare, men vid till
fälliga besök kan ej bevakningen vara sä effektiv. Om de besökande äro 
forskare eller andra af tjänstemännen kända personer, är visserligen faran ringa, 
men den är så mycket större, om de besökande äro okända. Det vore där
för en synnerligen kraftig skyddsåtgärd att hålla museet öppet hvarje dag, 
med undantag endast lör en dag i veckan, dä det måste vara stängdt för ren
göring. Söndagen och två söckendagar i veckan borde museet vara afgiftsfritt 
tillgängligt, de tre andra dagarna mot en afgift af 25 öre för hvarje besökande. 

Löneförmånerna synes mig för hvarje tjänsteman böra föresläs till nedan 
angifna belopp. 

Riksantikvarien har i själfva verket fyra tjänster att sköta. Såsom riks
antikvarie har han högsta tillsynen öfver samtliga fornminnen rundt om i 
landet. Såsom Garde des médailles är han föreståndare för de i National
musei bottenvåning inrymda samlingarna. Länge afsåg denna titel visser
ligen vården af Myntkabinettet, men chefskapet för Statens Historiska Mu
seum har blifvit af vida större betydelse i samma män som denna samling 
vuxit så, att den intager en mycket hög plats bland alla liknande institutioner 
i Europa. 

Under sådant förhällande torde Riksantikvarien böra aflönas med 10,000 
kronor eller med samma belopp som vid nu pågående lönereglering bestämts 
för ämbetsmän med ungefär liknande uppgift och ansvar. Däraf borde 6,200 
kr. vara lön, 2,800 kr. tjänstgöringspänningar och 1,000 kr. ortstillägg. 

Dä förste antikvarierna torde böra vara likställda med andra gradens 
tjänstemän i redan reglerade ämbetsverk, får jag för dem föreslå 3,600 kr. 
i lön, 1,800 kr. i tjänstgöringspänningar och 400 kr. i ortstillägg eller tillhopa 
5,800 kr. med tvä älderstillägg efter 5 och 10 år af 500 kr. 

I anologi med de för första gradens tjänstemän i redan reglerade äm
betsverk bestämda löneförmånerna torde lönen för Akademiens andre anti
kvarier böra sättas till 2,200 kr., tjänstgöringspänningarna till 1,500 kr. och 
ortstillägget till 300 kr. eller tillhopa 4,000 kr., med tre älderstillägg ä 500 kr. 

Bibliotekarien synes mig nied hänsyn till bibliotekets betydande storlek 
och snabba tillväxt, böra erhålla 1,700 kr. i lön och 800 kr. i tjänstgörings-
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pänningar. samt efter 5 års tjänstgöring såsom ordinarie 2,000 kr. i lön och 
1,000 kr. i tjänstgöringspänningar, således tillsammans 3,000 kr. 

Samma aflöning torde böra föreslås för hvar och en af de ordinarie ama
nuenserna samt för konservatorn. 

1 likhet med hvad af Riksdagen beviljats för statskontorets vaktmästare 
föresläs för Akademiens förste vaktmästare 900 kr. i lön, 450 kr. i tjänstgö
ringspänningar och 150 kr. i ortstillägg, eller tillhopa 1,500 kr.; samt för 
hvar och en af de tvä andra vaktmästarna 700 kr. i lön, 350 kr. i tjänstgö
ringspänningar och 150 kr. i ortstillägg, eller tillhopa 1,200 kr., med ett älders
tillägg af 100 kr. efter 5 års väl vitsordad tjänstgöring. 

För de e. o. amanuenserna och den extra vaktbetjäningen på de dagar, 
dä museet är öppet för allmänheten, erfordras såsom hittills särskilda anslag. 

Jag har redan nämnt, att Akademien för detta ändamål nu har till sin 
disposition ett ordinarie anslag ä 4,000 kr. och ett e. o. anslag ä 4,000. 

Efter de beräkningar jag gjort för extra biträden vid samlingarnas ord
nande och vid de kansligöromäl, som föranledas af Akademiens oeh Riksanti
kvariens befattning med fornminnens vård m. m. fordras ett ärligt anslag af 
6,000 kr., om Akademien icke skall nödgas att med egna medel bidraga till 
aflönandet af de för museet och fornminnesvärden nödiga biträdena. Detta har 
Akademien visserligen under en läng följd af är gjort, men utom det att ett 
sådant förhällande är oegentligt, äro de till Akademien donerade medlen — 
med undantag af dem, som äro afsedda för Hjertbergska amanuensen — 
ämnade att sätta Akademien i stånd att vidga sin vetenskapliga verksamhet, 
ej att aflöna biträden vid statens samlingar. 

Summan af det som Akademien under åren 1883—1908 utbetalat för nu 
ifrågavarande ändamål är: 

till Hjertbergska amanuensen 67,100 
till andra biträden 76,600 

Tillhopa kr. 143,700 

Till nyssnämnda behof af anslag för biträden lägges det belopp, som 
erfordras för att samlingarna mä kunna hällas öppna för allmänheten sex dagar 
i veckan, hvilket belopp — dä man ej nu kan noggrant beräkna, hvad afgif-
ten af de besökande kommer att inbringa — ej kan beräknas lägre än till 
3,000 kr. 

Jag anser därför ett årligt anslag af 9,000 kr. vara erforderligt för biträ
den och betjäning vid samlingarnas offentliga förevisande. 

På grund af det nu anförda får jag anhålla, att Akademien ville hos 
Kungl. Maj: t göra underdånig framställning om den organisation af arbetet 
och lönereglering, jag nu föreslagit. 

Väl inser jag, att den ökning af Akademiens stat detta innebär är myc
ket betydande. Men ett tredjedels sekel har förflutit, sedan den nuvarande 
organisationen och de nu utgående lönerna fastställdes. Under denna långa 
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tid hafva samlingarna mer än fördubblats och arbetet ökats i ännu större 
proportion. 

Pä grund af den erfarenhet om arbetet, jag vunnit under den tid af mer 
än 45 år, som jag varit anställd i Akademiens tjänst, vägar jag försäkra, att 
den nu föreslagna ökningen af arbetskrafterna är den minsta, som bör ifråga
sättas, om man önskar, att Museet, som är en det svenska folkets skattkam
mare, innehållande föremål af mycket högt materiellt och af ännu mycket 
högre vetenskapligt värde — emedan de möjliggöra en öfversikt öfver värt folks 
kulturutveckling under årtusenden — fortfarande skall behålla den rangplats 
det nu innehar, och att den svenska fornforskningen äfven framgent skall 
bevara sin nuvarande ställning. 

Om det, som nu föreslagits, skulle vinna Kungl. Maj:ts och Riksdagens 
godkännande, skulle Akademiens stat hvad tjänstemän och vaktbetjänte be
träffar upptaga: 

lön tjpr, ortstillägg tillhopa 

Riksantikvarien, som tillika är Garde des mé-
dailles och sekreterare i Akademien 6,200 2.800 1,000 10.000 
Tre första antikvarier ä 5,800 3,600 1,800 400 17.400 
Två andre antikvarier ä 4,000 2,200 1,500 300 8,000 
Bibliotekarien 1,700 800 — 2,500 
Tre amanuenser å 2,500 1,700 800 — 7,500 
Konservatorn 1,700 800 — 2,500 
En förste vaktmästare 900 450 150 1,500 
Tvä vaktmästare ä 1,200 700 350 150 2,400 
Ordinarie anslaget till biträde o. vaktbetjäning — — — 9,000 

Summa kr. 60,800 

Slutligen får jag hemställa, att Akademien ville hos Kungl. Maj:t anhålla 
om nådig proposition därom, att det anslag till underhäll, värd och förökande 
af samlingarna, som nu utgår med 10,500 kr. måtte bibehållas vid sitt nu
varande belopp, oaktadt de 1,500 kr. som hittills utgått till arfvoden ej längre 
skulle därför erfordras. Med den oerhörda stegring af prisen pä tornsaker, 
som under de senaste åren inträdt, blir det ändock mycket svårt att för 
Museet förvärfva det som vore önskvärdt. 

Stockholm den 8 september 1908. 
Oscar Montelius. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 3 oktober. 

Fasta fornlämningar. Utskottet medgaf borttagandet af ett 
grafröse, beläget å nr 4 Trusta, Rödöns socken, Jämtland, 
hvilket förut undersökts af doktor Knut Kjellmark. 

Utskottet beviljade Bergsjö kommun i Helsingland till
stånd att å en på hemmanet Högen nr 6 i nämda socken belä-
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gen kulle, hvilken möjligen kan komma att visa sig vara en 
fornlämning eller innesluta dylika, uppföra en epidemisjukstuga 
under villkor att, om af människor verkställda anordningar, 
såsom grafvar o. d. anträffas, arbetet genast inställes och Aka
demien härom underrättas. 

Akademiens sammanträde den 6 oktober. 

Akademiska ärenden. Till korresponderande ledamot inval
des lektor J. F. Ödberg i Skara. 

Statssamlingarna. Anmäldes att med anledning af hem
ställan från kommittén för medecinsk-historiska utställningen i 
Stockholm 1 oktober—1 december 1908 att för utställning till 
låns bekomma Statens Historiska Museum tillhöriga: medaljong 
i elfenben med porträtt af Olof Rudbeck d. ä. samt ett minia
tyrporträtt af densamme, måladt af Ulrika Eleonora, hade 
genom cirkulation bland Akademiens ledamöter beslutats hem
ställa om bemyndigande att till kommittén utlåna nämnda 
föremål på de villkor, som Riksantikvarien ägde att bestämma, 
och hade Kungl. Maj:t medgifvit detta. 

Fasta fornlämningar. T. f. sekreteraren anmälde, att för un
dersökning, kartläggning och beskrifning af de under gräf-
ningarna mellan Kungl. Slottet och Storkyrkan funna fornläm
ningarna af H. M. Konungen som gåfva öfverlämnats 300 kr., 
af samfundet S:t Erik 200 kr. och af grosshandlaren Joh. Unman 
200 kr. 

Anmälde t. f. sekreteraren, att berättelse öfver utförda un
dersökningar i Västergötland sommaren 1908 inlämnats af fil. 
kand. Josef Sandström. 

Visby ruiner. T. f. riksantikvarien redogjorde för sina gräf
ningar och undersökningar i Sankt Klemens kyrkoruin i Visby. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
skrifvelse med meddelande från K. Öfverintendentsämbetet, 
att detsamma för sin del utsett domkyrkoarkitekten Th. Wäh-
lin att såsom sakkunnig leda de förestående arbetena vid re-
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staurering af Oråbrödraklostret i Ystad, beslöt Akademien att 
för sin del välja samma person. 

Meddelades att Kungl. Maj:t angående restaurering m. m. 
af Bälaryds och Östra Ryds kyrkor i Linköpings stift, Stora 
Råby och Vattkärra kyrkor i Lunds stift, Fjällsjö kyrka, Hernö
sands stift och Fröjels kyrka i Visby stift fatta beslut i öfver
ensstämmelse med Akademiens uttalanden den 4 augusti och 
1 september innevarande år. 

Med anledning af en till Akademien insänd och till Kungl. 
Maj:t ställd skrifvelse från pastorsämbetet i Skeppsås försam
ling i Linköpings stift med anhållan att få borttaga kyrkans 
klockstapel samt restaurera den af fasta gråstensmurar upp
förda kyrkboden och som öfvervåning å denna anordna ett 
rum för klockorna beslöt Akademien att för sin del tillstyrka 
bifall till denna anhållan. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag 
till förändring af orgelläktarbarriären m. m. i Leksbergs kyrka i 
Skara stift beslöt Akademien instämma i K. Öfverintendents
ämbetets utlåtande1. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande resta
urering af Blackstads kyrka i Linköpings stift beslöt Akade
mien uttala, att från dess sida intet hinder möter för de före
slagna åtgärdernas verkställande, men att, om vid restaure
ringen grafvar måste rubbas, sådant ej får ske förrän tre må
nader förflutit, sedan genom kungörelse, som blifvit tre gån
ger i Post- och Inrikestidningar införd och från predikstolen i 
församlingens kyrka uppläst, vederbörande grafägare blifvit 
kallade att sin rätt bevaka, samt att Riksantikvarien underrättas 
om tillämnad grafrubbning för den händelse han skulle finna 
med anledning af densamma någon sin ämbetsåtgärd erforderlig1. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Lilla Mellösa kyrka i Strängnäs stift beslöt Akade
mien instämma i K. Öfverintendentsämbetets utlåtande, dock 

i Kungl Maj:ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 1 dec. 
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med erinran om, att om grafvar anträffas, dessa ej få rubbas, 
förrän tre månader förflutit sedan genom kungörelse, som blif
vit tre gånger i Post- och Inrikestidningar införd och från pre
dikstolen i församlingens kyrka uppläst, vederbörande graf
ägare blifvit kallade att sin rätt bevaka, samt att Riksantikva
rien underrättas om tillämnad grafrubbning, i händelse han 
skulle med anledning af densamma finna någon sin ämbets
åtgärd erforderlig; 

samt tillika anhålla om nådig föreskrift att om målningar 
anträffas under putsen på väggar eller hvalf sådant omedel
bart anmäles för Riksantikvarien för åtgärders vidtagande.1 

Med anledning af k. remiss af handlingar och ritningar angå
ende reparation och tillbyggnad af Brunnby kyrka i Lunds stift 
beslötAkademien förklara,detAkademien ej harnågotatt invända 
mot K. Öfverintendentsämbetets tillstyrkande af det upprättade 
förslaget, men att tillika framhålla, att, då förslaget i afseende 
på de föreslagna nydaningarna äfven i detaljer noga ansluter 
sig till föregående motiv i kyrkan, det borde på något sätt 
utmärkas, hvilka delar och anordningar, som äro tillkomna 
vid den nu tillämnade reparationen och tillbyggnaden.1 

Med anledning af en skrifvelse från Pastorsämbetet t jär
stads församling i Linköpings stift med begäran att från kami
nen i kyrkan få låta ett gjutet järnrör ledas upp utefter väg
gen söder om triumfbågen och dragas ut genom det ofvan-
liggande hvalfvet in i en murad pipa pä vinden beslöt Akade
mien att bevilja denna anhållan, dock under villkor ej mindre 
att å det parti, som skall genombrytas putsen försiktigt af-
knackas, och de därunder befintliga målningarna fotograferas 
samt en kopia däraf tillställes Akademiens arkiv, än äfven att 
genombrytningen verkställes med största försiktighet, så att 
kringliggande partier af väggen ej skadas. 

Med anledning af en skrifvelse från pastorsämbetet i Ysby 
församling i Lunds stift med begäran, att de i kyrkans kor 

1 Kungl. Maj:ts beslut, se Akad:s prot. f. d. 1 dec. 
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framknackade målningarna måtte få restaureras af artisten A. 
Persson Waldur från Lund, beslöt Akademien bifalla denna 
ansökan under villkor att arbetet utföres noggrann! efter före
skrifter, som Riksantikvarien kommer att meddela. 

Inskrifter. Följande förslag till inskrift och emblem å en 
minnessten afsedd att resas pä Romme heds exercisplats med 
anledning af Kungl. Dalregementets afflyttande därifrån hade 
genom cirkulation godkändts: 

Kungl. 
Dalregementet 

1796—1908 

Öfver inskriften en sköld utgörande en förstoring af bil
den i regementets uniformsknapp. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
20. Åts. I fältet: "Diskuskastaren". Omskrift: • Lunds 

• Högre • Allmänna • Läroverk • 

Fräns. I fältet: en upptill öppen eklöfskrans, nedtill om
virad med band. Plats inuti för namn m. m. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 31 oktober. 

Fasta fornlämningar. Med anledning af en ansökan från 
hemmansägaren Carl Paulsson i Semb, Asige socken, Halland, 
att få borttaga en å hans ägor befintlig grafhög samt flytta 
några därsammastädes stående resta stenar bort till en oupp
odlad plats, beslöt Utskottet medgifva flyttningen af de i e. o. 
amanuensen O. Frödins promemoria angående dessa minnes
märken omnämnda 3 stenarna 1, f—h, samt en sten sydost 
om f, men att för öfrigt afslå ansökan. 

Med anledning af en ansökan från hemmansägaren Magni 
Jonasson i Usteryd, Persgård i Öja socken, Småland, att fä 
bortföra en å hans gård befintlig ramponerad hällkista, beslöt 
Utskottet bifalla ansökan med villkor att den återstående de
len af hällkistan först undersökes af en af Akademien förord
nad sakkunnig person. 
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Med anledning af en anhållan från konsul O. Trapp i 
Helsingborg att få till Helsingborgs museum flytta en inne
varande sommar af H. K. H. Kronprinsen undersökt gånggrift 
ä Gantofta ägor i Skåne, i stället för en vid Ålabodarna be
fintlig gånggrift, hvars flyttning förut beviljats, beslöt Utskottet 
bevilja denna ansökan. 

Med anledning af en skrifvelse frän hemmansägaren E. J. 
Andersson i Årsta i Vaksala socken, Uppland, med anhållan 
att fä borttaga ett antal å hans ägor befintliga grafhögar be
slöt Utskottet meddela tillstånd att nu borttaga 4 grafvar, som 
redan blifvit undersökta, samt framdeles öfriga, som behöfva 
rubbas, med villkor att vetenskaplig undersökning förut hun
nit ske. 

Akademiens sammanträde den 3 november. 

Akademiska ärenden. Anmäldes att Akademiens korrespon
derande ledamot grefve Chr. D. Reventlow aflidit. 

Akademien beslöt att till föreståndaren för Dalslands mu
seum herr Th. Langer öfverlämna sin antikvariska prismedalj 
i silfver som bevis på Akademiens erkänsla för det intresse 
han visat för vården af Dalslands fornminnen. 

Upplästes Kungl. Maj:ts utslag på de besvär Förvaltnings
utskottets ledamöter anfört öfver Kungl. Maj:ts och Rikets 
Kammarrätts den 20 februari 1908 meddelade utslag i fråga 
om anmärkning vid Vitterhetsakademiens räkenskaper för år 
1905.« 

Kungl. Maj:t hade, enär de af Kammarrätten åberopade 
författningarna icke kunna anses innefatta förbud för Vitter
hetsakademien att vid inlösen för Statens samlingar af forn
fynd af guld eller silfver där omständigheterna det påkalla, 
erlägga högre lösen, än som motsvarar fyndets metallvärde med 
en åttondedels förhöjning, pröfvat rättvist, att med ändring af 

i Se Akad:s prot. f. d. 12 maj. 
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Kammarrättens öfverklagade utslag, ogilla den i målet fram
ställda anmärkningen.1 

Anmäldes en inkommen berättelse frän doktor Knut Stjerna 
angående hans studieresa såsom innehafvare af det utländska 
Letterstedtska stipendiet. Akademien beslöt öfverlämna be
rättelsen till K. Vetenskapsakademien. 

Anmäldes en inkommen berättelse af doktor Knut Kjell
mark öfver utförda arkeologiska undersökningar i Småland. 

Akademien beslöt bevilja en begäran från det Skyttean-
ska biblioteket att erhålla resterande redan utkomna delar af 
Axel Oxenstiernas skrifter liksom äfven senare utkommande 
delar. 

Statssamlingarna. Akademien beslöt att med 200 kr. inlösa 
aflidne professor Sven Söderbergs efterlämnade arkeologiska 
ritningar och anteckningar. 

Anslag. Med anledning af k. remiss af en ansökan från 
Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandina
viens historia om ett anslag af 1,000 kr. för år 1910 beslöt 
Akademien tillstyrka bifall. 

Med anledning af k. remiss af en ansökan frän teck
ningsläraren L. Baltzer om inlösen för Statens räkning med 
900 kr. af 100 exemplar af häftena 4—6 af hans arbete Häll
ristningar från Bohuslän beslöt Akademien tillstyrka bifall 
till ansökan, enär arbetet genom utgifvande! af dessa häften 
syntes föreligga definitivt afslutadt. 

Med anledning af k. remiss af en ansökan från Kultur
historiska föreningen i Lund om ett anslag för 1910 af 10,000 
kr. beslöt Akademien tillstyrka bifall till denna begäran med 
betonande af att de villkor, som i den k. propositionen till 
1908 års riksdag uppställts för åtnjutande år 1909 af det dä 
beviljade lika stora anslaget, fortfarande borde vidhållas. 

Fasta fornlämningar, T. f. Riksantikvarien anmälde, att 
Kungl. Maj:t på framställning af honom beviljat en summa af 

1 Se Akad:s prot. f. d. 12 maj. 
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300 kr. till fortsättande af utgräfningarna mellan Kungl. Slottet 
och Storkyrkan, samt att Stockholms stads Drätselnämnds 
andra afdelning likaledes på framställning af t. f. Riksantikva
rien åtagit sig att på lämpligt sätt i stenläggningen markera 
de därstädes funna murlämningarna. 

T. f. Riksantikvarien anmälde till protokollet, att han 
efter att hafva inhämtat upplysningar från Akademiens korre
spondent byggmästaren Nils Pettersson angående föröfvad 
åverkan å kapellruinen på Olofsholm pä Gotland, anmodat 
vederbörande myndighet att väcka åtal med anledning af den 
skedda skadegörelsen. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Anmäldes att Kungl. 
Maj:! angående reslaurering af Neder-Luleå kyrka i Luleå 
stift hade funnit godt att uppdraga åt K. Öfverintendentsäm
betet att i samråd med Akademien låta verkställa ifrågasatt 
restaurering af hvalfmålningarna äfvensom, under förutsättning 
att Neder-Luleå församling för arbetets utförande bidrager med 
300 kr., af allmänna medel ställa till K. Öfverintendentsäm
betets förfogande mot redovisningsskyldighet dels för arbetets 
utförande högst 1,200 kr., dels ock för anlitande af sakkunnig 
person för arbetets planering och afsyning högst 300 kr.1 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Askersunds landsförsamlings kyrka beslöt Akade
mien instämma i K Öfverintendentsämbetets uttalande med 
det tillägg, att vid de nydaningar, som skola utföras, någon 
sådan fullständig öfverensstämmelse med det gamla, som i den 
uppgjorda planen föreslås, ej bör eftersträfvas, enär detta stri
der mot gällande restaureringsprinciper, utan tvärtom det nya 
på något sätt, t. ex. genom årtal, markeras samt att grafste-
narna i stora gängen skola täckas med matta. 

Akademien beslöt att med stöd af en af t f. Riksanti
kvarien uppgjord, här bifogad promemoria ingå till Kungl. 

1 Se Akad.s prot. f. d. 4 aug. 

Fornvännen 1908. 24 
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Maj:t med begäran om ett anslag af 1,000 kr. till uppgörande 
af en plan för återställande i ursprungligt skick af det inre af 
Brahekyrkan på Visingsö. 

P. M. 
angående Brahekyrkan på Visingsö. 

Visingsö kyrka eller som den äfven kallas Brahekyrkan å Visingsö — 
den gamla Ströja kyrka — intager ej allenast genom mängden af sina olik
artade inredningsdelar och lösa inventarier, utan äfven genom de sammas 
framstående beskaffenhet och höga konstnärliga värde ett af de främsta för 
att ej säga det främsta rummet bland svenska landskyrkor. 

Skrank och skärmar af synnerligen konstnärligt utförd, i Sverige kanske 
ensamstående träskulptur, andra skulpturer i trä och sten, utomordentligt 
fint utförda arbeten i intarsia, målningar ä duk, trä och metall, bildstoder i 
trä och marmor, reliefer i alabaster, laflor i drifven och försilfrad metall Dl. 
m. äro här sammanförda. 

Äfven i ett annat afseende intager Brahekyrkan bland svenska kyrkor 
en undantagsställning, i det dess inredning och konstföremål — om ock 
sinsemellan af olika ålder — under en jämförelsevis kort period här samman-
bragts och ordnats af medlemmar af Brahe-ätten, förnämligast af den 'rege
rande grefven", Per Brahe d. y., som i öfrigt lämnat sä mänga minnen på 
Visingsö och i sitt grefskap i allmänhet. 

Brahekyrkans inre borde därför gifva en särdeles enhetlig bild — en 
bild från Sveriges stormakts- och stormanstid. Dessvärre är detta för när
varande långt ifrån förhållandet. De herrliga konstverken äro behandlade 
med den mest häpnadsväckande brist pä förståelse, flyttade frän sina ur
sprungliga platser och olyckligt placerade, söndertagna och åter hoppassade 
på det orimligaste vis: karyatidliknande konsoler i fin träskulptur placerade 
nere vid golfvet utsatta för de besökandes tramp, partier från skilda inred
ningsdelar fästa med grofva spikar på hvarandra, konstverken hängda det 
ena pä det andra. Frän en skärm i utsökt intarsia-arbcte med pilastrar för
enade af bågar är en af dessa senare bortbruten och fastlimmad som ram 
kring öfre delen af den spegel ä orgeln, hvaruti orgelnisten iakttager tjänst-
förrättande prästen. Det gamla altarbordet af trä i polykrom barockskulptur 
— det säkerligen enda i Sverige — är flyttadt till sakristian i västra ändan af 
kyrkan, där det tjänstgör som bord och är utsatt för skadegörelse. I kyrkan 
äro dessutom inflyttade en del föremål, som ej höra dit, utan antagligen 
öfverflyttats från det närbelägna Brahchus vid dettas ödeläggande år 1708, 
bland annat några i trä och gips ytterst groft utförda bröstbilder af medlem
mar af Brahcsläkten, utan tvifvel afsedda för andra våningens runda mur
nischer å slottets borggärd och hvilka i kyrkan erhållit en synnerligen olyck
lig placering. Vidare är kyrkans golf höjdt pä ett särdeles olämpligt sätt, 
ägnadt att förrycka kyrkans arkitektur och dimensioner. Slutligen kan näm-
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nas, att nedgången till Brahegrafven i kyrkans sydöstra del är stängd med 
en grof trälucka, som genom flitigt begagnande vid förevisning af det inre 
af grafven med dess kistor antagit utseendet af en illa hållen uthusdörr, — 
en egendomlig griftro för dem, som här funnit den sista hvilan. 

Med ett ord: Brahekyrkan — detta märkliga minne af en viss, begrän
sad period i vårt lands historia — befinner sig med sina rika skatter för när
varande i ett allt annat än värdigt skick. För min del tvekar jag ej att be
teckna Brahekyrkans nuvarande tillstånd som på sitt sätt en sorglig mätare 
af vår kultur och jag betviflar, att man i ett annat kulturland skall kunna 
påvisa ett historiskt och kulturhistoriskt minnesmärke af motsvarande art och 
rang behandladt pä liknande sätt. Jag har mig ock bekant, att stiftets bi
skop vid visitationer upprepade gånger påpekat förhällandet och påyrkat 
rättelse samt att intresserade i trakten såväl myndigheter som enskilda länge 
ansett, att en förändring till det bättre måste vidtagas. 

Angående planen för åstadkommande af en bättre sakernas ordning in
tager Brahekyrkan återigen en särskild ställning bland våra kyrkor. Beträf
fande principen för en kyrkas restaurering har man ju nu mera allmänt kom
mit till den åsikten, att hvarje tid, som utfört förändringar i kyrkan, bör 
fortfarande få tala sitt språk till eftervärlden. Bortrödjande af senare föränd
ringar och kyrkans återförande till en ursprunglig s. k. 'ren stil" ifrågakom-
mer därför ej vidare i restaureringsförslag. 

I fråga om Brahekyrkan måste emelletid saken ställa sig på annat sätt. 
Här är ej — med undantag af den förut omtalade förhöjningen af golfvet — 
tal om mer eller mindre väl motiverade förändringar af själfva byggverket 
utan om en af den grötsta okunnighet utförd förstörelse, sådan som ofvan 
skildrats, af den ursprungliga anordningen. Att åter sammanpassa de sön-
dertagna inredningsdelarna samt återföra dem till sina ursprungliga platser i 
kyrkan kan naturligtvis ej vara stridande mot nyss anförda, nu gällande 
restaureringsprinciper. Hvad som bör åtgöras i Brahekyrkan är så att säga 
mera en städningsåtgärd än något annat, ehuru naturligtvis i sammanhang 
härmed vissa åtgärder vid själfva byggnaden såsom golfvets sänkande m. m. 
torde böra vidtagas. Här är ett återförande till det gamla verkligen ej alle
nast pä sin plats utan af behofvet päkalladt. 

Ett dylikt åtgörande är emellertid förenadt med ej ringa svårighet. 
Därtill fordras ett af fullt sakkunniga krafter utfördt ingående studium af 
kyrkans präktiga inredning och lösa inventarier samt en uppmätning åtmin
stone af kyrkans inre; först därefter kan ett förslag med hopp om detsammas 
lyckliga lösning uppgöras. 

Arbetet torde böra utföras af en af Akademien utsedd arkitekt, som er-
häller uppdrag att tillsammans med riksantikvarien eller den han därtill för
ordnar uppgöra en plan till kyrkans ordnande i ofvan antydt syfte. 

Med stöd af det sålunda anförda, och dä återställande af Brahekyrkan 
å Visingsö i ursprungligt skick måste betraktas som berörande ej blott för
samlingens utan hela landets intresse, tillåter jag mig härmed föreslå, det 
Akademien behagade hos Kungl. Maj:t hemställa om ett anslag af allmänna 
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medel till uppgörande af nu omförmälda plnn, hvilket anslag i betraktande af 
arbetets omfattande art ej kan sättas till lägre belopp än 1,000 kr. 

Stockholm den 30 oktober 1908. 
Emil Ekhoff. 

Åmåls läroverks museum. Med anledning af att tvänne 
stenyxor af Hästcfjordstyp från Dalsland skänkts från Åmåls 
Läroverks Museum till Statens Historiska Museum beslöt Aka
demien att som erkänsla härför till förutnämnda Museum som 
deposition öfverlämna 11 stenredskap. 

Uppsala Universitets Museum för Nordiska fornsaker. Akade
mien beslöt därstädes deponera en stenyxa af Hästcfjordstyp. 

Västernorrlands läns museum. Med remiss af handlingar 
rörande en ansökan från Västernorrlands läns Museisällskap 
att få anordna ett konst-, hemslöjds- och handtverkslotteri till 
förmän för ett norrländskt centralmuseum i Hernösand hade 
Kungl. Maj:t anmodat Akademien att efter inhämtande af ytt
rande i ärendet från Nordiska Museets Nämnd, afgifva eget 
utlåtande. 

Sedan det från Nordiska Museets Nämnd inkomna yttran
det upplästs, beslöt Akademien, att med instämmande i moti
veringen i Nämndens uttalande ej yttra sig om sättet för pän-
ningmedlens anskaffande, men att ej mindre betona den stora 
betydelse ett sådant museum skulle komma att erhålla, än 
äfven framhålla önskvärdheten af att, i händelse bifall lämna
des till museisällskapets ansökan, de önskemål, som af Nämn
den uttalats, skärpas till villkor, nämligen att en fackmässigt 
utbildad museiman ställes i spetsen för museet samt att plan 
för museets verksamhet fastställes af Kungl. Maj:t. 

Inskrifter. Godkändes ett från Vadstena stads Drätsel
kammare inlämnadt förslag till inskrift å rådhuse! i Vadstena 
så lydande: 

Legibus 1578 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
21. Åts. I fältet: Upplands och Västmanlands vapen

sköldar under gemensam hertiglig krona lagda å en hästsko. 
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På hästskon: U. V. F. K- Omskrift: + Upp/ands-Västman
lands • Fältridtklubb 

Fräns. Två nedtill sammanbundna lagerkvistar, ofvan 
kvistarna plais för namn m. m. 

22. Åts. I fallet: D. G. Lindhagens bröstbild. Omskrift: 
Daniel Georgius Lindhagen. Nederst: N. 1819 O. 1906 

Fräns. En lagerkrans och inuti denna inskriften: Per 
septem lustra secretario sodo merittssimo Reg. Acad. Seient. 
Svec. 1909 

23. Åts. I fältet: friherre G. Tamms bröstbild. Bakom bil
den: 70 år d. 10 aug. 1 • 9 • 0 • 8 Framför bilden: ord
förandeklubban och järnmärket. 

Fräns. I fältet: en ung smed uti nulidsdräkt i arbeie vid 
ånghammaren. Öfverskrift: Friherre Gustaf Tamm Omskrift: 
Till minne af nitisk och framgångsrik vård om Jernkontoret 
I afskärningen på Ire rader: Med tacksamhet och vördnad af 
Brukssodeteten. 

Akademiens sammanträde den 1 december. 

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

„ ledamöter i Förvaltningsutskottet hrr Salin och Dahl
gren; 

• suppleanter i Förvaltningsutskottet hrr E. Hildebrand 
och Bråte; 

„ ledamöter af Historiska Nämnden hrr Annerstedt, E. 
Hildebrand och Westrin; 

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

,, revisorer af Akademiens räkenskaper hrr Westrin och 
Warburg; 

„ revisorssuppleant herr Läffler. 
Statssamlingarna. Akademien beslöt att hos Kungl. Maj:t 

anhålla att få till Statens Konstsamlingar öfverlämna ett i Aka
demiens bibliotek funnet porträtt i olja, föreställande numis-
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matikern, Sveriges chargé d'affaires i Madrid, Gustaf Daniel 
Lorichs, som var medlem af Akademien 1851—1855, hvilket 
sistnämnda år han afled. Inga anteckningar om porträttet 
förekomma i Akademiens protokoll, arkiv eller inventarielängder. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t beviljat införlifvande af de 
s. k. Sturekläderna med Uppsala domkyrkas museisamlingar. 

Fasta fornlämningar. T. f. sekreteraren meddelade, att 
Sällskapet S:t Erik anslagit ytterligare 300 kr. till utgräfnin-
garna vid Kungl. Slottet, hvadan den skänkta summan inalles 
uppgår till 1,300 kr. Akademien beslöt på förslag af t. f. 
sekreteraren att anslå 500 kr. för samma ändamål, hvilka me
del skulle uppföras på Historiska Nämndens budget, enligt 
förslag af herr E. Hildebrand. 

T. f. sekreteraren anmälde, att intendenten Karlin i Lund 
insändt ritningar, fotografier och beskrifningar öfver sina un
dersökningar vid Falsterbo innevarande sommar. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. T. f. sekreteraren an
mälde, att arbetet med utgräfvande af äldre murlämningar an
tagligen efter Klara kloster pågingo under t. f. Riksantikva
riens ledning på församlingens bekostnad. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t angående ritning till orgel-
läktarbarriär i Leksbergs kyrka i Skara stift och restaurering 
af Brunnby kyrka i Lunds stift samt Lilla Mellösa och Black-
sta kyrkor i Strängnäs stift1 fattat beslut i öfverensstämmelse 
med Akademiens förslag. 

Upptogs till behandling en k. remiss med infordrande af 
förnyadt utlåtande angående fyra standar tillhörande Smålands 
husarregemente, hvilka en tid varit upphängda i Korsberga 
kyrka, i hvilket ärende Akademien den 12 maj 1908 afgifvit 
infordrad! utlåtande och sedermera föreståndaren för Artilleri
museum yttrat sig. Akademien beslöt uttala, att, då de kung
liga brefven af den 20 oktober 1905 och den 1 februari 1907, 
på hvilka föreståndaren för Artillerimuseum åberopat sig, ej 

i Se Akad:s prot. f. d. 6 okt. 
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torde innebära, att samtliga sädana äldre fanor och standar, 
som förr tillhört svenska regementen, skola tillhöra Artilleri
museet, och då vid sådant förhållande intet hinder torde före
ligga för regementet att återfå ifrägavarade med dess historia 
nära sammanhörande standar, Akademien i underdånighet vid
håller sin i utlåtandet af den 12 maj 1908 gjorda hemställan. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Vreta klosters kyrka i Linköpings stift beslöt Aka
demien att vitsorda grundligheten af de undersökningar af 
kyrkan, som företagits samt förorda godkännande af den af 
professor I. G. Clason uppgjorda restaureringsplanen. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Stoby församlings kyrka i Lunds stift beslöt Akade
mien framhålla, det de åtgärder, som afse framkallande af 
äldre väggmålningar eller väggarnes öfverkalkande med ut-
sparande af målade partier samt möjligen erforderlig repara
tion af befintliga epitafier, böra verkställas af person, som af 
Akademien godkänts; vidare att uppmätningsritningar- af tak
stolen, innan denna nedtages, genom församlingens försorg 
böra tillställas Akademien, samt slutligen att Akademien sättes 
i tillfälle att inhämta kännedom om det gamla ektimret, innan 
detta användes för nytt ändamål. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af medeltida takmålningar i Öfraby kyrka i Lunds stift 
beslöt Akademien, att tillstyrka församlingens begäran under 
villkor, att arbetet verkslälles af person, hvars kompelens blif
vit af Akademien godkänd, enligt de anvisningar, som Riks
antikvarien kan komma att meddela. 

Fornminnesföreningar. Från Västra Värmlands Fornminnes
förening i Arvika hade inkommit en anhållan till Akademien 
att af densamma erhålla på dess förlag utgifven arkeologisk 
litteratur samt en samling gipsafgjutningar af i Statens Histo
riska Museum förvarade bronsåldersföremäl. Akademien beslöt 
uppdraga åt Riksantikvarien att till föreningen af det begärda 
öfverlämna, hvad han kunde finna lämpligt. 
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Medaljer. Följande förslag godkändes: 
24. Åts. I fältet: en örn med utbredda vingar och på 

bröslel en sköld med Skånes vapen. I örnens klor et! inskrifts
band med: Parta • tuere memento • mori 

Öfver örnen en femuddig strålande stjärna: Omskrift: 
• Brand • och • Lifförsäkrings • Aktiebolaget • Skåne 

Fräns. I fältet nedtill en lagergren. Upptill plats för 
namn m. m. 


