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SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1909. 

Årsmötet den 26 februari . 

Till styrelse omvaldes doktor Oscar Almgren, kapten 
Otto Bergström, arkitekten Sigurd Curman, doktor Emil Ek
hoff, doktor Edvard Hammarstedt, slottsarkitekten Agi Linde
gren, riksantikvarien Oscar Montelius, doktor Bernhard Salin 
och öfverdirektören Karl Sidenbladh samt till suppleanter 
landtbruksinspektören A. Lyttkens, intendenten frih. R. Ceder-
ström och kammarherre E. von Ehrenheim. 

Styrelsen utsåg sedermera inom sig till ordförande riks
antikvarien Montelius, till vice ordförande och skattmästare 
öfverdirektören Sidenbladh och till sekreterare doktor Almgren. 

Föredrag höllos: 
af amanuensen T. J. Arne om Södermanlands bebyggelse 

under förhistorisk tid (jfr hans afhandling om detta ämne i 
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 1909); 

af riksantikvarien Montelius om Den stora guldringen 
från Skabersjö i Skåne, 

af amanuensen O. Janse om Ett krucifix från Väfver-
sunda kyrka. 

Sommarmöte i Lund den 18 — 20 juni. 

Lokalkommitén utgjordes af borgmästaren C. Brink, aka-
demiräntmästaren R. Eklundh, professorerna P. Fahlbeck och 
C. FUrst, ingenjören C. Holmberg, intendenten G. J:son Kar
lin, professor B. Jönsson, byggmästaren P. Månsson, docenten 
O. Rydbeek, professor A. Stille, landsarkivarien L. Weibull, 
v. konsul J. Westrup och professor E. Wrangel. 
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Den 18 juni. 

Mötet öppnades kl. 10 f. m. å Akademiska Föreningens 
stora sal af riksantikvarien Montelius med en erinran om 
Svenska Fornminnesföreningens snart 40-åriga tillvaro, om 
dess senaste möte i Lund för 16 år sedan och om den roll 
Lund spelat i den nordiska fornforskningens historia. 

Till mötets ordförande utsågs biskop G. Billing, till vice 
ordförande riksantikvarien Montelius samt till sekreterare in
tendenten Karlin och docenten Rydbeek. 

Härefter höllos följande föredrag1: 

Pastor Lars Tynell. Skånes romanska dopfuntar. 

Föredraganden erinrade om värdet af att äga en nästan full
ständig öfverblick öfver hvad som i ett landskap åstadkommits 
inom ett visst område af medeltidens konst. Detta är just fallet 
med dopfuntarna, af hvilka i Skåne öfver 250 finnas bevarade, 
lill största delen härrörande från senare delen af 1100-talet och 
början af 1200-talet. 

En väsentlig skillnad visar sig mellan dopfuntarna i västra 
Skåne med deras förhärskande växtornamentik och östra Skåne, 
där bildframställningen är synnerligen vanlig. Materialet är i 
regel sandsten, i västra Skåne väl oftast Höörs sandsten. Detta 
lösa material kräfde en beklädnad af den urhålkning, som skulle 
innesluta dopvattnet. Exempel finnas kvar både på blybekläd
nad och kopparkärlet. Från Höörsbygden kunna särskilt två ty
per härledas, en fyrsidig, hvars palmettornament påminner om 
det antika, stundom med färger i den romanska färgskalan. 
Denna palmettform möter äfven på runda dopfuntar af ganska 
olika grupper. Den andra typen är rund, ornerad med akan-
tuspalmetter. Hit höra Mårtensfuntar med deras runinskrifter. 

1 Releraten meddelade af föredragandena själfva. 

Fornvännen 1909. 23 
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En stor grupp möter oss i Ystadsbygden, som är ornerad 
med en geometriskt tecknad rundbågsarkad i relief. 

Kristianstadstrakten har en grupp runda dopfuntar, som 
prydas med en akantusranka med inströdda figurer. Foten är 
ornerad med lejon, oxhufvud eller salar. Samma fot påträffas 
äfven hos en annan grupp i samma trakt, där skålens ornering 
utgöres af ett slags med diamantband prydda palmetter. 

Östra Skånes ofta bildrika dopfuntar äro delvis införda 
från Gotland, delvis väl endast påverkade därifrån. Äfven här 
liksom i västra Skåne finnas dock exempel på dopfuntar med 
rika bilder, som ovedersägligen äro af skånskt ursprung, och 
som tillhöra det bästa inom Skånes dopfuntar. 

Föredraget gaf riksantikvarien Montelius anledning beto
na önskvärdheten af att föredragandens arbete öfver de skån
ska dopfuntarne snart måtte kunna utgifvas såsom en början 
till ett samlingsverk öfver svenska dopfuntar. 

Amanuensen Sune Ambrosiani. De äldre kaklen i Skåne. 

Man urskiljer traditionellt tre slags primitiva kakeltyper, 
de konvexa, de konkava och de halfcylindriska. De båda först-
nämda leda sitt ursprung från cylindriska lerkärl med konisk 
botten, den sistnämda från vissa slags taktegel (munktegel). 
Den viktigaste förändringen med det konkava kaklet sker, då 
det får fyrsidig mynning (blir byggnadsmateriel i ungsväggen) 
och plan botten. Sådana af tidig typ äro funna i Vording-
borgs och i Skanörs ruiner. 

Skillnaden i uppkomsten af det halfcylindriska och det 
konkava kaklet är ännu under 1700-talet på sina håll marke
rad, i det ättlingar till de förra fortfarande användas i upp
satsen, till de senare kring härdplatsen! 

Mot medeltidens slut sker med båda hufvudtyperna den 
väsentliga förändringen att en platta fogas in i eller sättes fram-
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om mynningen på kaklen. Denna platta är ornerad på många 
olika vis liksom de samtida golf- och väggflisorna. Sedan 
smälta dessa plattor alltmer samman med de gamla kaklen, 
som omformas, men så att fortfarande en lerplatta finnes mellan 
härdplatsen och boningsrummet, som skall uppvärmas. På så 

•vis uppstå renässanskaklen, hvaraf sä mänga äro funna i Skånes 
jord, utan tvifvel tillverkade i de städer, där de nu gräfvas fram. 
Mönstren på framsidorna äro gemensamma för södra Östersjö
området. Alla de mönster, som t. ex. kommit fram vid det stora 
kanalfyndet i Malmö, hade föredraganden sålunda, redan innan 
han såg dessa fynd, fotograferat eller antecknat i samlingar i 
Danmark och pä norra Tysklands kust. 

Under 1500-talet börjar på mänga håll nästan fabriksmäs-
sig kakeltillverkning, samma motiv placeras på de olika typer
na, lån och korsningar mellan dessa förekomma ofta. Typ
kakel från denna tid ur Kulturhistoriska Museets och Univer
sitetets Historiska Museums samlingar förevisades. 

På 1600-talet tränga järnugnarna alltmer ut kakelugnarna 
i Skåne liksom i Danmark. I Stockholmstrakten för emeller
tid kakeltillverkningen ett rikt lif och vänder mot 1700-talets 
slut åter till de sydsvenska provinserna. 

Riksantikvarien Montelius. Kristendomens ålder i Sverige. 

Talaren uppvisade på arkeologiska grunder, att den nya 
läran, särskildt i vissa trakter, vunnit insteg mycket tidigare, 
än man vanligen föreställer sig. 

Härefter besägs Lunds Universitets Historiska Museum, som 
nyligen inflyttat i gamla bibliotekshuset. Här hölls föredrag 
af museets föreståndare: 
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Docenten Otto Rydbeek. Några relikfynd. 

På de flesta större helgonbilder af trä från medeltiden 
finnes midt i hjässan ett rundt hål, vanligen af ett par cms 
diameter och 8—10 cms djup. Hålet har säkerligen frän bör
jan tillslutits af en träplugg, fastän denna numera ofta saknas. 
Utan tvifvel ha dessa hål tjänat till att motverka uppkomsten 
af sprickor i det massiva träet — hufvudet är nämligen sällan 
urhålkat, såsom fallet plägar vara med bålpartiet — särskildt 
blir detta tydligt i de fall, då hjässhålet har en diam. af 3—4 
cm och sträcker sig igenom hela hufvudet. Men därjämte har 
det tydligen ofta användts som relikgömma, och omöjligt är 
icke att detta ändamål varit det primära. I tre krucifix hade 
föredragshållaren funnit reliker i sådana hjässhål, och i två af 
dem hade relikerna varit inrullade i sidenlappar. Relikgömmor 
af liknande form hade påträffats i en gammal altarskifva. Den
na, som förminskats till hälften för att apteras till bordsskifva, 
hade i midten en vanlig relikgömma med lock, och vid den
nas hörn voro anbragta fyra runda hål af omkring två cms 
diameter och ungefär dubbelt så djupa. I ett af dessa påträf
fades en minimal blydosa innehållande en relik. Museet ägde 
dessutom sex större blydosor med helgonlämningar, som på
träffats — antagligen af Brunius — i de vanliga rektangulära 
relikgömmorna, som finnas i altarskifvor. Dessutom fanns ett 
"den heliga Birgittas armben" samt en bit af "Kristi kors" 
med infattning i silfver, hvilken påträffats i bröstet på ett 
krucifix från Mjellby kyrka i Blekinge jämte en pergaments-
lapp, hvarå lästes följande ord i öfversättning: "Detta är en 
bit af Kristi kors, hvilken inlades år 1490 på den första S:t 
Thomas dag, genom Georg Paulssons försorg, som då var kyrko
herde här". 

Vid eftermiddagens sammanträde höllos följande föredrag: 

Doktor C. W. v. Sydow. Byggnadsoffer och byggmästaresagor. 

För den primitiva mänskan är valet af boplats af stor 
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vikt. Naturen tankes nämligen befolkad af ofta fientliga väsen, 
och att bygga på deras område kunde vara farligt nog. Säg
nerna berätta om, hur man dels sökte få reda på en så gynn
sam plats som möjligt t. ex. med hjälp af ett par otamda tvil-
lingstutar; dels sökte man genom offer blidka platsens ande
makter. Ofta inmurades lefvande mänskor, mest barn, antingen 
som försoningsoffer eller för att själfva bli skyddsandar för 
byggnaden. Dessa sägner hvila på verklighetens grund, i det 
man känner en mängd fall frän olika trakter, äfven från Europa, 
där det faktiskt skett. Men äfven mindre hemska offer före
komma. I Skandinavien och England tror man, att hvarje kyr
ka behöfver en s. k. kyrkogrim, som skyddar densamma, och 
den anskaffas genom att lefvande begrafva eller inmura den 
första lefvande varelse, som kommer till byggplatsen. Att dessa 
djuroffer likväl i många fall tillkommit som ersättning för mänsko-
offer, antydes af sägnerna om djäfvulen som brobyggare: han 
får löfte om första själ, som går öfver bron, men man lurar 
honom genom att låta något djur gä först. Jämför härmed 
den vanliga seden, att, då man flyttar in i ett nytt hus, låta 
katten gå först in. Åt samma häll pekar t. ex. Finnsägnen, 
hvari trollet fått löfte om en människa, men blir lurad. —Äfven 
andra sätt att komma från de dyrbara människooffren förekomma: 
såsom att mura in måttet af en människas skugga (Balkan-
länderna), offer af djur, djurdelar, ägg eller mynt. I ladugår
dar brukade man gräfva ned hufvud af husdjur eller — ännu 
billigare — stänga in en lefvande orm i ett hål i tröskeln. 
Talaren slutade med att redogöra för ett skånskt fynd, som 
torde böra förklaras som ett byggnadsoffer. 

Museiintendenten G. J:son Karlin. Kammens typologi och 
historia. 

Liksom de flesta andra redskap kan kammen till sitt första 
ursprung föras tillbaka till vår egen hand. Upphofvet kan 
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ännu i denna dag praktiskt påvisas i det ingalunda sällsynta 
förhållandet, att våra händer och fingrar, den naturliga kam
men, ännu så lätt finna vägen till våra lockar. De äldsta från 
stenåldern bevarade enkla benkammar visa också mer eller 
mindre handens form. 

Men att betrakta dessa kammar uteslutande såsom red
skap för hårets ans och värd tror jag skulle vara oriktigt; de 
hafva säkerligen fått tjäna äfven andra praktiska bruk. 

Den släta enkeltandade helkammens utveckling kunna vi 
följa steg för steg, genom bronsåldern, där den först uteslutan
de uppträder såsom benkam och sedermera äfven såsom brons
kam, genom den äldre järnåldern, då järnet kommer till såsom 
nytt material under bevarande af den gamla formen, fram till 
folkvandringstiden, då denna kamform i Europa kroaceras med 
den från Östern invandrade dubbelkammen och utbildar de 
egendomligheter, som under medeltiden skola gifva detta nöd
vändiga redskap en rikedom af nya utvecklingsformer, hvilka 
ingenstädes torde föreligga sä fylligt som i de öfvermåttan 
rika Lundafynden med mer än 400 kända kammar frän vikinga
tiden till medeltidens slut. Till vårt land tyckes dubbelkam
men först hafva kommit öfver Gotland. Denna provins är 
jämte Uppland den enda, som före niohundratalet kan upp
visa denna kamforms förekomst i Sverige. Huru sällsynt den 
emellertid varit ända fram till 1000-talen, framgår bäst däraf, 
att bland de mer än 150 kammar, som anträffats pä Björkö, icke 
finnes mer än en enda dubbelkam. 

Dubbelkammen med sin olika tandning börjar emellertid 
efter denna tid göra starka landvinningar, så starka, att den 
omkring 1200 kan anses hafva fullständigt utträngt enkelkam
men, om också denna, såsom det framgår af en del Lundafynd, 
i sin sista tillvarelsekamp gör försöket att tillegna sig dubbel
kammens företräden: den dubbla tandningen. Härefter härskar 
dubbelkammen, som från medeltidens slut blifvit uteslutande 
helkam, utan konkurrens ända fram till 1700-talet, då enkel
kammen på nytt börjar tränga sig fram, med det resultat, att 
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den, såsom vi alla känna, nu åter intar den dominerande plat
sen. Den europeiska kamutvecklingens etnografiska parallel
ler gå delvis andra vägar, om också den ursprungliga utgångs
punkten är den samma. Tidigt har emellertid dubbelkammen, 
som uppstått genom att med tvärslår på midten sammanfästa 
en rad pinnar, uppträdt i Östern. Assyriska och egyptiska kam
mar från 1,000—2,000 år före Kristus bevara ännu i sin form 
af helkam i det utskjutande midtelpartiet minnet af denna ut
veckling; och ännu lefva på Söderhafsöarna de äldsta primitiva 
former, som tillhöra såväl enkel- som dubbelkammens barndom. 

Den 19 juni. 

Sammanträden höllos både för- och eftermiddag med föl
jande föredrag. 

Professor Carl M. Först. Behofvet af systematiska antro
pologiska undersökningar i Sverige. 

Föredraganden erinrade först om, huru gamla traditioner 
antropologien hade vid Lunds universitet, där Florman redan 
i första delen af sin Anatomiska Handbok 1823 offentliggjorde 
de första antropologiska mätningarna i vårt land af svenska 
och lappska kranier. Sven Nilssons inflytande på antropolo
gien är väl bekant, men är det lundabarnet Anders Retzius, 
som först sätter antropologien i system och inför en studie
metod, som sedan aldrig helt lämnats. Genom sonen Gustaf 
Retzius hafva vi ibland annat fått våra flesta fornkranier be
skrifna och präktigt afbildade. De stora antropologiska under
sökningarna på Sveriges lefvande befolkning, publicerade i 
Anthropologia Svedca, hafva gifvit oss en värdefull öfverblick 
af vårt folks viktigare antropologiska karaktärer och deras oli
ka topografiska förhållanden inom landet. Härigenom har äf
ven en fingervisning gifvits, hvar företrädesvis lokala landskaps-
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och bygdeundersökningar böra verkställas. Under årens lopp 
och ej minst under de senaste åren hafva kranie- och skelett-
samlingarna från forntid till nutid hopats i våra museer. För
utsättningarna till ökadt antropologiskt arbete finnas alltså; men 
af betydelse för resultaten är, att det äfven blir ett samarbete, 
att det sker efter en bestämd plan, ett gemensamt system; och 
lyckligt vore, om det blefve detsamma för alla de tre nordiska 
länderna. — I Norge har man, hvad vi ej hafva, ingående och 
omfattande bygdeundersökningar och till dels bearbetad! kra
niematerial från medeltiden. Vi sakna, hvad Danmark håller 
på att få genom sin permanenta antropologiska kommitté, en 
systematiskt ordnad fortlöpande antropologisk undersökning af 
befolkningen i landets olika trakter. Det är märkligt, att, då 
vi i Sverige hafva så många institutioner för studiet af vårt 
land och dess natur — ss. de geologiska undersökningarna 
m. fl. — dess näringskällor, dess fornminnen o. s. v., vi skola 
sakna en sådan för studiet af dess människor. De viktigaste 
fornminnena äro väl resterna af själfva folket, hvarifrån vi här
stamma. Det förnämsta naturalstret är väl den lefvande be
folkningen, som skall gifva arf och uppkomst åt det komman
de släktet. — Ett allmänt intresse för antropologien skall nog 
vakna en gång, om ej förr så när man kommer underfund 
med dess stora sociala betydelse. 

Med anledning af föredraget framhöll antikvarien T. Arne, 
att frågan bäst borde kunna lösas i samband med inrättande 
af en professur i antropologi vid Stockholms Högskola, hvaremot 
prof. FUrst invände, att staten, som redan hade så stora antro
pologiska samlingar, vore närmast att taga saken om hand. 

Amanuensen N. Rosén. Torfmossundersökningar vid Bör
ringesjön. 

Först lämnades en kort redogörelse för den af härvarande 
Etnologiska Förening år 1905 tillsatte torfmosskommissionens 
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tillkomst och verksamhet. Den afsåg i första hand att bland 
allmänheten sprida kunskap om den betydelse fynd i torfmos-
sar hafva och vikten af att fyndplatsen undersöktes af sakkun
nig person. För detta ändamål offentliggjordes i pressen ett 
upprop härom. Vidare utskickades ett liknande upprop i flera 
tusen ex., åtföljdt af ett plakat med afbildningar af lämpliga 
djurben, växtdelar och arkeologiska föremål, till skolor, stations
hus, handelsbutiker o. s. v. En följd häraf var, att under årens 
lopp en mängd meddelanden om torfmossfynd inkommit till 
kommissionen, som, då så ansetts lämpligt, utsändt sakkunnig 
person för närmare undersökning. En närmare redogörelse 
för dessa fynd har årligen publicerats i Ymer. Det var emel
lertid kommissionens mening att ej endast på detta sätt hop
samla strödda uppgifter om fynd utan äfven att företaga sys
tematiska utgräfningar ä fyndplatser, som gäfvo anledning för
moda ett rikligare utbyte. En sådan företogs sommaren 1906 
af föredragaren å S. Lindveds mosse vid Börringesjön, där 
fynd frän stenåldern gjorts. Inom ett ung. 500 kvm. stort om
råde, å en bank i mossen påträffades ett rätt stort antal före
mål frän stenåldern på ett djup af omkr. 70—80 cm., så t. ex. 
3 grönstensyxor, 18 flintyxor (rundtomslagna och plan-), öfver 
40 tväreggade pilspetsar samt några rombiska, sneda och med 
skafttunga försedda pilspetsar, ett par borrar, omkr. 15 knifvar, 
närmare 50 skrapor, ett träskaft(P); vidare kolbitar, bitar af ler
kärl, benrester af gräfling, varg, svin, får, rådjur, kronhjort, 
tamoxe (typisk Bos largifrons), bäfver, fisk. Dessutom hopsam
lades ett stort antal flintspån samt närmare 5,000 flintaffalsstyc-
ken. Högre upp i mossen påträffades enstaka fynd af yngre 
datum såsom några skärfvor af slipade flintyxor, en afbruten 
spets af en dolk, ett par hjärtformade pilspetsar. För att ut
röna mossens byggnad företogs ett antal gräfningar i olika 
delar af mossen. Torfven från olika lager har blifvit mikro
skopiskt undersökt, men på grund af flera mellankommande 
hinder ha fynden ej hunnit bli närmare bearbetade. Prof af 
de gjorda samlingarna demonstrerades. 
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Liknande undersökningar har torfmosskommissionen sedan 
låtit verkställa ä ett par andra orter. 

Amanuensen T. J. Arne, Den äldre järnåldern (la-Téne-
tiden) i sydligaste Sverige. 

Professor Ewert Wrangel. Lunds domkyrkas äldsta orna
mentik. (Föredraget hölls i domkyrkan.) 

Tal. genomgick ornamentiken från kryptan och absiden 
till kyrkans västparti och visade, att den hufvudsakligen bestod 
af följande element: 1) människo- och djurfigurer, framför allt 
man och kvinna (på 5 ä 6 ställen), samt lejon, gripar, bevin
gade vädurar, örnar och andra fåglar, drakar och fantastiska 
bestier; 2) rankor, rundlar och flätverk af växlande slag, oftast 
med halfva eller hela blad, drufvor eller djurmotiv i slingorna, 
hvilka öfverallt ha form af tvårefflade band; 3) antikiserande 
ellerbyzantinska bladmotiv, framförallt akantusblad i korintiska 
och kompositakapitäl, samt bladlister, dels liknande ett s. k. 
doriskt eller ett joniskt kyma, dels af sammanhängande hjärt-
formiga blad i låg relief. Alla dessa slag af ornament, som 
tillhöra den romanska stilen, förekomma blandade i hela kyr
kan utom västpartiet, dock så att i kryptan det antikiserande 
elementet blott förefinnes i listverket till vänster om norra upp
gången. Man måste således antaga, att samma ornament
skola arbetat i kyrkan under hela första byggnadsperioden 
d. v. s. under 1100-talet och möjligen något in på följande 
århundrade. Västpartiet med tornen visar en annan ornamen
tik med nordfranska eller engelska drag från öfvergångstiden 
till gotiken. Donatus, "architectus magister hujus operis", 
har väl varit bestämmande också för den dekorativa utstyrseln; 
men den bildhuggare Regnerus, som också från 1100-talet om-



Svenska Fornminnesföreningen 1909. 351 

talas, har sannolikt haft utförandet om hand — kanske det 
just var genom honom, som (då kryptan redan till murar 
och hvalf stod färdig) det antikiserande elementet kom in. 
Omkring midten af 1100-talet har denna ornamentskola stått i 
sitt flor, och dess traditioner ha fortsatts in i Absalons tid, 
hvarifrån man känner den i hans testamente ihågkomne bild
huggaren Ake. En i vissa punkter liknande ornamentik kan 
man spåra flerstädes i Frankrike och äfven i England omkring 
1100 och senare; med åtskilliga byggnadsverk i Tyskland är 
dock den ornamentella likheten än större, t. ex. med kate
dralerna i Speyer och Mainz samt klosterkyrkan i Königslutter. 
Dekorationen på dessa ställen visar emellertid på Italien, 
och i Italien har Lunds domkyrka sina egentliga stilfränder. 
Särskildt har man då att söka i Lombardiet — det tvårefflade 
slingbandet är typiskt lombardiskt och torde knappast någon-
städes norr om Alperna förekomma så rikligt som i Lund. 
Osannolikt är då icke, att både Donatus och Regnerus voro 
från Norditalien, där Donato och Raniero icke äro sällsynta 
namn. (Jfr vidare en uppsats öfver Lunds domkyrkas äldsta 
ornamentik, som kommer att inflyta i Aarböger for nordisk 
Oldkyndighed 1910). 

Docenten Knut Stjerna. Förhållandet mellan Skandinavien 
och de brittiska öarna under stenåldern. 

A. Hahr. Borgeby. 

Föredraget skildrade de ålderdomliga borghusen å den 
gamla biskopsgården Borgeby i närheten af Lund och sökte 
ge en datering af de äldsta delarna samt påvisa den sanno
lika historiska utvecklingsgången vid deras tillkomst. Å den 
forna borgplatsen, i norr begränsad af Löddeån, i väster och 



352 Svenska Fornminnesföreningen 1909. 

söder af delvis bevarade, nu uttorkade vallgrafvar, kvarstår 
en länga af tre hus, porttornhuset, västra stenhuset och öst
ra stenhuset, samt no. därom det fristående Börjes torn. 
Porttornhuset jämte det tillstötande västra huset äga ovillkor
ligen det största arkeologiska intresset. Börjes torn, benämndt 
efter sin upphofsman, biskop Birger Gunnarsson ( | 1519), 
har af Zettervall på ett sorgligt sätt "restaurerats". Endast 
källarvåningen med dess vackra hvalf, troligen slagna af bis
kopens byggmästare Adam van Duren, har nu mer något 
värde. Porttornhuset med dess södra framsprang, hvarigenom 
den hvälfda portgången går, har jämte det västra stenhuset 
likaledes ansetts vara uppförda af den mäktige biskopen. Före
dragaren visade emellertid, att vid dessa hus, särskildt det 
förstnämnda, olika byggnadsperioder både före och efter bis
kop Birger kunna särskiljas. Borgeby var redan 1374 en be
lastad plats. År 1452 belägrades det, intogs och sköflades 
af Karl VIII Knutsson, men härjades dock ej så grundligt, att 
ej delar af detta äldre Borgeby kunde användas och uppgå 
i det nya. Porttornhuset gör från gärdssidan ett mycket ålder
domligt intryck. Muren består där af dels oregelbundna, dels 
något så när regelbundna stenblock. En närmare gransk
ning visar oss, att till höger om ingången går en skarf neri
från grunden och ända upp till takfrisen. Byggnaden har 
här någon gång utvidgats åt öster från att från början endast 
varit ett kvadratiskt porttorn. Murverket å den äldre västra 
delen är ännu oregelbundnare än å den östra, och vi se där 
några små rundhvälfda, numer igenmurade fönsteröppningar. 
Tillbyggnaden har troligen skett redan före biskop Birgers tid, ja 
kanske redan före Karl Knutssons angrepp. Öfriga sidor af port
tornhuset äro till allra största delen af tegel. Oregelbunden sten
blocksmur bl. a. å östra sidan. I början af 1500-talet har det för
störda huset återuppbyggts i tegel, ja vid midten af 1500-talet 
sker ännu en ombyggnad, då huset höjes, och den dubbla rund-
bågsfrisen med de platta, tryckta bågarna uppstår. Borgeby 
var då i hofjunkaren Hans Spegels ägo. Det västra stenhu-
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set med sitt solida kvaderverk och i det inre fragment af väl
diga korshvalf är åter en skapelse af biskop Birgers bygg
mästare. Rundbågsfrisen upptill är troligen senare. Hvalf-
vens väggstöd äro af samma slag som de i Börjes torn. 
Slutligen skildrade föredragaren bevarade ålderdomliga anord
ningar i porttornhuset, bl. a. dess fängelser och dess under
jordiska lönngång, till hvilken man kommer genom en vin-
deltrappa väster om portgången, och som fortsätter under por
ten i sydöstlig riktning och antagligen fört under den södra 
vallgrafven. Till våren planerade gräfningar torde komma att 
kasta klarare ljus ej blott öfver lönngångens karaktär utan ock 
öfver läget af ett par nu mer helt försvunna byggnader på 
borgplatsen, hvarjämte uppmätningar och detaljafteckningar 
komma att företagas. 

Teckningsläraren K. Werner. Om restaureringen af Ystads 
Gråbrödrakloster. 

Den 20 juni. 

Utfärd företogs till Genarps och Göddelöfs kyrkor, till 
Romeleklint, på hvars hjässa riksantikvarien Montelius höll 
föredrag om Skånes äldsta bebyggande, samt till Dalby kyrka. 
I kyrkorna höllos nedan refererade föredrag. 

Intendenten G. J.-son Karlin. Genarps kyrka. 

Föredragaren framhöll huru Skåne med sin rikedom på 
märkliga medeltidskyrkor däremot är ganska fattigt på kyrkliga 
byggnadsmonument från yngre tid; ej underligt, då den kyrkliga 
byggnadsverksamheten ej längre ägde till underlag kyrkans egen 
rikedom, makt och härlighet, utan var helt beroende af yttre 
mecenatskap, som icke längre i första hand gällde kyrkans 
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utan byggherrens glorifierande. De båda förnämsta renäs
sanskyrkorna i Skåne äro Kristianstads, i den nya staden, som 
med sina befästningar skulle bilda gränsvakten mot Sverige 
och med sitt tempel vittna om sin kunglige byggherres konst
sinne, samt Genarps, som hade till hufvudändamäl att förhär
liga rikets högst uppsatte man, den praktälskande och mäk
tige Hack Holgersson Ulfstand och för honom och hans släkt 
blifva ett hvilorum, som erbjöd ett bättre skydd än själfva 
stiftskyrkan tycktes lämna åt släktens grafvar. 

Det berättas, att Hack Ulfstand i Genarps kyrka ville 
afbilda Trinitatiskirke i Köpenhamn. Likheten är icke påfal
lande, men Genarps kyrka (färdig 1590) ger i sina enkla mäk
tiga former och sin måttfulla utsmyckning en renare bild af en 
renässans, i hvilken medeltiden ännu lefver kvar såsom norm-
gifvande, utan att hafva blifvit höljd och dold af senrenässan
sens älskvärda, men något förvirrade snirklar, sådana vi se 
dem i den holländskt-nordiska stilafskuggning, vi här benäm
na Kristian IV:s stil. 

Med undantag af koret, hvilket efter en brand omkr. 1700 
blifvit täckt på ett mindre lyckligt sätt och därigenom kom
mit att synas något tryckt och smått i förhållande till skep
pen, verkar det hela sällsynt harmoniskt, vare sig vi betrakta 
de yttre eller inre proportionerna. I sitt inre står kyrkan ännu 
fredad från bildstorm och utplundring. Hvad tiderna skänkt 
har hon fått behålla och företer i sina bildverk en typisk ut
vecklingshistoria under 150 år. Främst träder oss naturligt
vis till mötes allt, som afser att förhärliga det höga herrska
pet på Heckeberga. Anvapnen pä bänkar och herrskapsläktaren, 
inskriptionerna på kyrkans öfriga inventarier, grafhvalfven med 
sina präktiga sarkofager visa, att det här icke gäller "soll deo 
gloria". Kyrkan är noggrannt och uttömmande beskrifven af 
Brunius i Tidskrift för byggnadskonst. 

Föredraganden gaf därefter en biografisk skildring af Hack 
Holgersson Ulfstand (1535—1594) och hans närmaste anhö
riga samt redogjorde för de om dem gängse folksägnerna och 
folkvisorna, hvilkas historiska kärna han sökte utskilja. 
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Intendenten G. J:son Karlin. Göddelöjs kyrka. 

Kyrkans äldsta del är från 1100-talet. Såväl öfver hvalf-
ven som i det gamla vapenhuset kan man ännu spåra små 
högt sittande rundbågiga fönsteröppningar frän denna tid. 
Trehundra år senare har man rifvit det gamla koret och absiden 
samt ersatt dem med ett nytt kor med rak altarvägg och af 
samma bredd som det gamla skeppet. Från denna byggnads
period torde också tornet förskrifva sig samt kyrkans kors-
hvalf med de vanliga tresprångiga pilastrarna. Slutligen nå
gon gång på 1500-talet, medan ännu gotikens traditioner lefde 
kvar, uppfördes vapenhuset, hvars gafvel därför från början också 
erhållit samma blindnischdekorering som kyrkans öfriga gaf-
velpartier visa. Äfven den obligata trapporneringen har då 
icke saknats, fast den under en senare tid brutits ned. 

Kyrkan hade nyligen hotats med att rifvas för att lämna 
plats för en modern byggnad, men man hade lyckats afstyra 
detta och genomdrifva en återställelsc, hvilken ledis af före
draganden, som därvid haft tillfälle genomföra de principer 
han redan för 15 år sedan uttalat i sin skrift Huru vi skydda 
våra kyrkliga minnesmärken. Uppgiften att utan att kränka 
kyrkans byggnadshistoria tillgodose de praktiska krafven var 
icke den lättaste, men löstes lyckligt med understöd af en väl
försedd kyrkkassa, en verkligt upplyst pastor, numera aflidne 
prosten Strömer, en för kyrkans "katolisering" högst intresse
rad byggherre och en arkitekt, herr H. Sjöström, som glömde 
sig själf inför den uppgift, för hvilken han medverkade. 

Ökadt utrymme vanns genom att borttaga väggen mellan 
skeppet och vapenhuset. En i senare tid genom tornet upp
tagen ingång igensattes; den i tornet inbyggda orgelläktaren 
borttogs och orgeln ställdes på en låg estrad invid den igen
murade tornväggen. För att öka kyrkans höjd utgräfdes hon 
både innan och utan nära en half meter, hvilket kunde ske 
utan någon nämnvärd förstärkning af grundmurarna. Koret 
blef härigenom högre beläget än skeppet, hvilket åstadkommit 
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ett lyckligt perspektiv. Plats för sakristia och värmeledning 
erhölls genom en vapenhuset balanserande utbyggnad på korets 
nordsida, hvilken hölls i samma stil som kyrkan och med 
kraftigt markerande af dess egenskap af nybyggnad. 

Hvad den inre utsmyckningen beträffar, behöfde nästan 
allt nyanskaffas, enär af kyrkans forna härlighet endast åter
stod en illa skamfilad predikstol i renässans. Denna åter
ställdes och kompletterades med nya evangelistbilder i de för
svunnas ställe. För den nya bänkinredningen erhölls en för
träfflig modell i en gammal renässansbrudbänk från Vemmens-
högs kyrka i Kulturhistoriska Museet. Föredraganden lycka
des från Slesvig för billigt pris förvärfva ett gammalt härligt, 
fastän skadadt lybeckeraltare från medeltidens slut, hvilket pä 
Kulturhistoriska Museets slöjdanstalt kompleterades och kon
serverades. Pä en af de Hammerska auktionerna inköptes en 
präktig gammal romansk dopfunt från Västergötland. Sålunda 
hade åstadkommits, att de ting som representera de sakramentala 
handlingarna, dopfunt och altare, tillhöra medeltiden, de som 
representera ordets förkunnande, predikstol och bänkar, refor
mationstiden. För den nya orgelns "Spätgothik" kunde före
draganden frånsäga sig allt ansvar. 

Intendenten Karlin uttalade till sist den önskan, att Gödde-
löfs kyrka måtte tala ett kraftigt språk till de dessvärre ännu 
alltför många som anse, att kyrkornas gamla inventarier nu
mera hafva till hufvuduppgift att vara en grufva för museer 
och samlare. Det är ingen förlust för vetenskapen att stude
ra sitt materiel på de platser, där det på grund af sin inre 
uppgift hör hemma. Jämförelsen med Dalby kyrka, där den 
kalla vetenskapliga renskrapningen till förmån för ett museum 
gjort allt öde och tomt, skulle ock, hoppades talaren, verka 
kraftigare än hans ord förmådde. 

Landsarklvarien L. Weibull. Dalby kyrka. 

Föredraganden begynte med att erinra om, att den trakt, 
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där de närvarande befunne sig, hade en historia, hvars skrift
liga minnesmärken ginge längre tillbaka i tiden än de flesta 
andras. Han omnämnde de tre runstenarna i Hällestads kyrko-
mur, som berätta om ett slag vid Uppsala under senare delen 
af 900-talet. Dalby hade väl icke en skrifven historia af fullt 
så gammalt datum, men de tidigaste underrättelserna därom 
återfunnes hos Adam af Bremen, som skref omkring 1070. 

Föredraganden skildrade därefter uppkomsten af biskops-
dömet i Dalby vid midten af 1000-talet, och hurusom den 
förste biskopen i samband med sin förflyttning till Lund före-
skref upprättandet af ett kanikkollegium i Dalby under led
ning af en prost. Detta kanikkollegium stod i närmaste för
bindelse med Laurentiiklostret i Lund, i hvars minnesböcker 
ännu läsas namnen på en hel följd af kaniker från Dalby. 
Det var mot medeltidens slut Skånes rikaste kloster, och dess 
prior var den ende i Lunds stift, som erlade annaler i Rom. 
Klostergodset omfattade vid samma tid inemot 500 gårdar och 
var fördelad! på 19 län med hvar sin länsman. 

1530 blef Dalby kloster förlänad! lill riksrådet Anders 
Bille; fem år senare återinträdde väl priorn i sina rättigheter, 
men vid reformationstiden lades klostret under Malmöhus län. 

Talaren omnämnde de dyrbara klenoder, som 1530 för
varades i Dalby kyrka, och framhöll, att ännu funnes en 
af klostrets böcker, ett evangeliarium från 1000-talet i behäll. 
Af det öfriga inventariet, som icke upptogs i förteckningen 
från 1530, hade i senare tid det mesta bortförts till Lunds 
universitets historiska museum. 

Men var också inventariet tillintetgjord! och bortfördt, 
ännu stode likväl en del af den kyrka, i hvilken bröderna 
samlades till andakt, och af det kloster i hvilket de lefde. 

Enligt en uppgift från 1120-talet skulle Dalby kyrka vara 
byggd af Sven Estridsen; det läte sig emellertid icke med 
bestämdhet säga, om denna uppgift gällde någon del af den 
nuvarande kyrkan eller en äldre på samma plats. Såsom den 
äldre delen af Dalby kyrka framhöll föredraganden långhuset 
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och de östra nu raserade partierna; såsom den yngre förhal
len, den tidigare s. k. kryptan, och uppdrog en jämförelse 
mellan denna senare och kryptkyrkan i Lund. Dalby kyrka 
torde ha stått färdig vid midten af 1100-talet, men redan i 
romansk tid begynte förändringarne. De mest betydande af 
dessa ägde enligt föredragandens mening rum vid midten 
af 1300-talet, då en stor mängd indulgensbref utfärdades för 
kyrkan. Trätaket torde då hafva utbytts mot hvalf, pilastrar 
uppförts inne i kyrkan och ofvan den redan i romansk tid 
påbyggda förhallen ett torn af tegel uppdragits. I slutet af 
1300-talet härjade en eldsvåda vissa delar af kyrkan, men gick 
i första hand ut öfver klosterbyggnaderna, som därefter upp
fördes norr om kyrkan. Man ser här ännu betydande rester 
af desamma. 

Talaren skildrade därefter på grundval af arkivaliskt, hit
tills obegagnadt material kyrkans öden från medeltiden till 
våra dagar och pointerade skarpt, hurusom ännu i de allra 
senaste tiderna kyrkan varit utsatt för en vandalisk framfärd. 

I slutet af föredraget hänvände föredraganden uppmärksam
heten på två af kyrkans minnesmärken. Harald Heinsgrafstcn 
ute på kyrkogården och den s. k. attarnischen i södra sido
skeppet. Den förra var omkring hundra år yngre än Harald 
Hein, från omkring 1200, och kunde icke gärna ha hvilat öfver 
honom, den senare vore enligt föredragandens mening ingen 
altarnisch, utan liksom de s. k. altarnischerna i Lunds dom
kyrkas tvärskepp en båggraf. Dess former visade, att den till
kommit ungefär vid tiden för Harald Heins död. 

Under den diskussion, som följde, yttrade sig bland an
dra arkitekten Th. Wåhlin och framhöll herr Weibull med an
ledning af herr Wåhlins utlalanden, hurusom genom de verk-
slällda gräfningarne bland anna! den af honom i hans före
drag framställda hypotesen om smärre förbyggnader utanför 
hallens norra och södra utgångar blifvit bestyrkt. Han ansåg 
emellertid, att herr Wåhlin droge för vidtgäende slutsatser af 
de ännu oafslutade gräfningarne. Sidoskeppets västmur, som 
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läge öfver förbyggnadens nyfunna grundval, gjorde såväl på 
grund af läge som tjocklek icke intryck att vara den ursprung
liga västmuren, och särskildt skulpturen i förhallen visade for
mer af vida yngre datum än de i den öfre kyrkan. Man borde 
afvakta resultatet af ytterligare undersökningar. 

Domkyrkoarkitekten Th. Wåhlin. Biskopskyrkorna i Dalby 
och Lund. 

Sedan talaren redogjort för tidigare kända data angående 
särskildt Dalby kyrka och äldre författares berättelser om hen
ne, samt huru dessa samstämma däri, att hela kyrkan inklu
sive den västra delen, den s. k. kryptan, är en enhetlig an
läggning från tiden omkring 1060 eller från den tid, då Dalby 
samtidigt med Lund blef biskopssäte, framhölls, huru det är 
Julius Lange, som först drar kryptteorien i tvifvelsmål, och 
prof. Löffler, som för hans tanke vidare och uppställer teorien, 
att kyrkans västparti är en förhall, som under andra fjärdedelen 
af 1100-talet blifvit uppförd utanför den ursprungliga kyrkans 
västgafvel; en teori, som alltsedan har vunnit allmän tillslutning. 

Talaren ingick därefter på en kritik af denna teori och 
påvisade, huru den stora öfre kyrkan icke kunde tänkas vara 
byggd så tidigt som 1060 utan var af betydlig! senare ursprung, 
sam! huru det västra partiet särskildt med hänsyn till de så 
betydligt olika golfhöjderna, arkitektoniska detaljer m. m. icke 
kunde vara en senare tillbyggd förhall, medan man däremot 
väl kunde tänka sig ett omvändt förhållande, att västpartiet vore 
det äldsta och den öfre kyrkan en senare om- och tillbyggnad. 

För att närmare bestämma detta, hade tal. gjort en un
dersökning och därvid kommit till den insikten, att ej heller 
Brunii teori om krypta med högaltare- och sidoaltarnischer 
kunde hålla streck. Det, som Brunius funnit vara sidonischer, 
måste förstås såsom fria genomgångar från ett rum till ett 
annat, från midtrummet till sidokapellen. För att bevisa 
detta hade tal. på vintern 1907—08 gjort utgräfning på södra 
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sidan och därvid frilagt det södra kapellets grundmurar. Men 
tal. hade genom utgräfningen kunnat konstatera icke blott det 
ofvannämnda antagandet, utan äfven det förhållandet, att grun
den till detta sidokapell låg in under den öfre kyrkans mur
verk, och att således den öfre större kyrkan uppförts först 
efter det, att det ursprungliga västpartiet raserats. Vidare kon
staterades, att västpartiet ursprungligen legat under markens 
nivå och således rätteligen kunde göra skäl för namnet krypta. 

Tal. påvisade till sist, huru man måste hålla fast vid 
den hittills obestridda likheten och följaktligen äfven jämnåld-
righeten mellan Lunds och Dalby kryptor, de obestridligen 
äldsta partierna af de båda stiftskyrkorna. Detta förhållande 
att de båda stiftskyrkornas äldsta partier, kryptorna, äro sam
lida tyder ju hän på, att vi i Lunds och Dalby kryptor skulle 
hafva delar af de äldsta omkring är 1060 byggda biskops
kyrkorna, ett antagande som genom kommande forskningar 
måste bevisas eller—vederläggas. 

Då nu snart förestode en förändring af Dalby kyrkas inre, 
hoppades tal. därvid kunna komma i tillfälle att genom ut
gräfning inne i kyrkans långhus kunna klarlägga planen af 
den ursprungliga kyrkans östra parti, en undersökning som 
säkerligen skulle medföra ett intressant resultat. 

Sammanträde den 15 december. 

Ordföranden gaf en exposé öfver föreningens verksamhet 
nnder de 40 år som förfluti! sedan dess stiftande samt med
delade, att styrelsen till föreningens hedersledamot kallat den 
ende kvarlefvande af de män, som den 11 nov. 1869 under
tecknat stiftelseurkunden, landskapsmålaren frih. Olof Hermelin. 

Amanuensen O. Frödin förevisade fynden från den af 
honom under sommaren undersökta pålbyggnaden från sten
åldern vid Alvastra. 

Sekreteraren uppläste i utdrag docenten Knut Stjerna's 
efterlämnade afhandling Lund och Birka (sedan utgifven i 
Historisk Tidskrift för Skåneland 1909). 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 1909. 

Akademien. 

Akademiens ledamöter. Till hedersledamot har under 
året invalts f. professor Knut Fredrik Söderwall. 

Akademiens förut invalde arbetande ledamot herr Gustaf
son har under året tagit inträde. 

Af Akademiens utländska ledamöter har aflidit direktören 
för arkeologiska museet i Kiel, professor doktor Johanna Mes
torf. Till utländska ledamöter valdes danske riksarkivarien 
doktor Vilhelm Adolf Secker och f. direktören för Ashmolean 
Museum i Oxford doktor Arthur John Evans. 

Till svenska korrespondenter valdes f. lektor Adolf Wil
helm Kjellström i Örebro, f. lektor Petter Olsson i Kristian
stad, teckningsläraren Carl Emil Lauritz Baltzer i Göteborg 
och grefve Fredrik Ferdinand Reventlow i Lund. 

Till utländsk ledamot valdes professor Qiuseppe Angelo 
Colini i Rom. 

Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens pre
ses under året har varit herr Afzelius. 

Som ledamöter i förvaltningsutskottet, jämte de tre själf-
skrifna, hafva tjänstgjort herrar Salin och Dahlgren, med her
rar E. Hildebrand och Bråte som suppleanter. 

Ledamöter af den Historiska Nämnden hafva varit: herrar 
Annerstedt, E. Hildebrand och Westrin. 

Ledamöter af den Antikvariska Nämnden hafva varit: her
rar H. Hildebrand, Montelius och Ekhoff. 

Till revisorer af Akademiens räkenskaper för år 1908 voro 
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utsedda: herrar Westrin och Warburg, med herr Läffler som 
suppleant. 

Akademien har under året haft 13 sammanträden och 
Förvaltningsutskolte! 18. 

Ämbets- och tjänstemän hafva varit 
Riksantikvarie, Garde des Médailles och Akademiens sekre

terare: herr Oscar Montelius, utnämnd år 1907. 
Hjertbergsk amanuens: herr Emil Ekhoff, utnämnd år 1893. 
Förste amanuens: herr Oscar Almgren, utnämnd år 1907. På 

grund af sjukdom tjänstledig 1 januari—30 juli, under 
hvilken tid andre amanuensen Janse var förordnad till förste 
amanuens och e. o amanuensen Arne till andre amanuens. 

Andre amanuens: fil. fic. Otto Janse, utnämnd år 1907. 
E. o. amanuenser: fil. lic. Ture J:son Arne, förordnad år 1902. 

Fil. lic. Otto Frödin, förordnad år 1905. 
Fil. kand. Bror Sehnittger, förordnad år 1907. 
Fil. kand. Gustaf Hallström, förordnad år 1909. 
Akademiens tecknare är sedan år 1890 teckningsläraren 

vid Högre allmänna läroverket å Södermalm Olof Sörling. 
Som konservator anställdes under året förutvarande kon

servatorn vid Naturhistoriska Riksmuseet Erik Sörling. 
Akademiens bibliotekarie är fil. kand. fröken Sigrid Leijon

hufvud. 
Som biträde vid Kungl. Myntkabinettet har fru Rosa Nor-

ström fortfarande tjänstgjort. 
Biträden vid katalogiseringen af nya förvärf för Statens 

Historiska Museum hafva varit fröken Agda Reuterskiöld och 
fröken Fanny von Haartman, vid konservering af föremål i 
Museet m. m. fröken Elsa Sörling, i Akademiens kansli och 
det Antikvariskt-topografiska arkivet fröken Märta Leijonhuf
vud, hvilken under året på egen begäran erhållit afsked, och 
efterträdts af fru Elma Nordlund, i nämnda arkiv dessutom 
fru Lillot Hildebrand. 

Arbetsrummen hafva i enlighet med nådig föreskrift varit 
tillgängliga hvar söckendag kl. 11—3. 
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De ordinarie tjänstemännen hafva, enligt reglementet, 
tjänstgjort dagligen 4 timmar, de extra ordinarie likaledes 4 
limmar. Öfverarbete har ofla förekommit. 

Vaktmästaren N. Domberg har på därom gjord ansökan er
hållit afsked från och med årets slut. 

Utgifna skrifter. Under året hafva utkommil: Fornvän
nen 1908 haft. 5, och 1909 haft. 1—4, samt Statens Historiska 
Musem, vägledning för de besökande, uppl. 9, af Oscar Mon
telius. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade före
läsningarna hafva hållits af undertecknad, hvilken därvid be
handlat bronsåldern i sydöstra Europa (forts, från föregå
ende år). 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid ulgängen af år 
1909 i skriftutbyle med 757 sällskap och instiluiioner. 

Undersökningar af fornlämningar. Under året hafva 
med Riksantikvariens tillstånd och till största delen på Akade
miens bekostnad följande mera betydande undersökningar af 
fornlämningar från hednatiden företagits: 
Lappland, en lappländsk offerplats vid Rautasjärvi, Juckasjärvi 

sn, af amanuens G. Hallström; 
Norrbotten, en lappländsk offerplats vid Gråträsk, Piteå lands

församling, af amanuens G. Hallström; 
Jämtland, en boplats från slutet af hednatiden vid Gillsta, 

Hackas sn, af amanuens G. Hallström; 
Gestrikland, grafvar frän järnåldern vid Berg, Hedesunda sn, 

af amanuens G. Hallström; 
Uppland, en graf från bronsåldern vid Torslunda, Tierps sn, 

af docent K Stjerna; en graf från järnåldern vid Torsvi, 
Torsvi sn, af frih. E. M. Hermelin; grafvar från järnåldern 
vid Hjälmsta, Husby Långhundra sn, af kandidat A. Julius; 

Södermanland, grafvar från järnåldern i Björkviks och Väster-
telje snr, af amanuens T. J. Arne; en graf från järnåldern 
vid Skogs—Ekeby, Västerhanninge sn, af amanuens O. 
Frödin; 
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Östergötland, en pälbyggnad från stenåldern vid Alvastra, af 
amanuens O. Frödin; grafvar från järnåldern vid Alvastra, 
af amanuens O. Frödin; en borg från järnåldern på Bo
berget, Konungsunds och Ö. Stenby snr, af amanuens 
B. Sehnittger (på bekostnad af kammarherre S. Flack); 
en borg från järnåldern ("Gullborg"), Tingstads sn, af ama
nuens B. Sehnittger (på bekostnad af kapten A. Ridder-
stad genom Östergötlands fornminnesförening); grafvar 
frän järnåldern vid Skälf, Ö. Husby sn, af kammarherre 
S. Flack, och amanuens B. Sehnittger; grafvar från järn
åldern vid V. Helgestad, Kuddby sn, af lektor G. Adlerz; 

Västergötland, grafvar från stenåldern i Bjerke hd, af ama
nuens J. Sandström; grafvar från järnåldern vid Vållängen, 
Kvänums sn, af amanuens J. Sandström; grafvar från 
järnåldern vid Arta skattegården, Fristads sn, af doktor G. 
Blomgren; 

Dalsland, grafvar från stenåldern i Valbo och Sundals hdr, af 
kandidat A. Julius; 

Halland, graf från bronsåldern vid Sennan, Enslöfs sn, af dok
tor K- Kjellmark; 

Småland, grafvar frän sten-, brons- och järnåldern i Öjaby 
och Öja snr, af doktor K. Kjellmark; 

Öland, grafvar från järnåldern i Gräsgårds sn, af amanuens 
T. J. Arne; 

Gotland, en boplats från stenåldern samt grafvar från järnål
dern i Visby, af arkivföreståndaren O. V. Wennersten; 
topografiska undersökningar af folkhögskoleföreständaren 
H. Hansson, afteckning af bildstenar af artisten O. Sörling. 

Blekinge, grafvar från bronsåldern, af amanuens T. J. Arne; 
Skåne, grafvar från sten-, brons- och järnåldern vid Hvellinge, 

Hvellinge sn, af doktor O. Rydbeek; grafvar från brons
åldern vid Vallkärra, Vallkärra sn, af amanuens N. Lithberg. 
Med anslag af Akademien har lektor E. Bråte fortsatt sina 

undersökningar af mellersta Sveriges runstenar. 
I Visby har doktor E. Ekhoff fortsatt undersökningen af 
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S:t Clemens ruin. Arkivföreståndaren O. V. Wennersten har 
pä bekostnad af grefve E. von Rosen företagit undersökningar 
vid den s. k. korsbetningen utanför Visby. Under året blot
tade lämningar af det medeltida Söderköping hafva undersökts 
af amanuens B. Sehnittger. 

Dessutom hafva af Akademien eller Riksantikvarien frågor 
rörande följande fornlämningar under året behandlats: 

Dufveds skans i Jämtland, en grafhög vid Årby i Lena 
sn, Uppland, runstenar vid Vickeby i Knifsta sn. Uppland, i 
Skånela sn, Uppland samt vid Lingsberg i Vallentuna sn, Upp
land, grafvar vid Skogs-Ekeby i Västerhanninge sn, Söder
manland, fornlämningar vid den under byggnad varande järn
vägen Järna—Norrköping, Brobacka fäste vid Skara, bauta-
slenar vid Stora Hojum i Trollhättans sn, Västergötland, sten-
äldersgrafvar i stadsdelen Ranten—Mösseberg i Falköping, en 
hällkista vid Bastanäset i Linneryds sn, Småland, Brahehus 
vid Grenna, grafvar vid Draftinge och Svanaholm i Västbo—Ås 
sn, Småland, en stensättning vid Himmelsberga i Långlöts sn 
pä Öland, fornlämningar vid Antsarfve i Gärda sn pä Golland, 
Gråbrödraklostre! i Ystad, fornlämningar vid Falsterbo och 
Lilla Harrie, Skåne, samt Stjärneborg och Uranienborg på Hven. 

Kyrkor. Under året hafva frågor rörande följande kyr
kor behandlats af Akademien: Akebäck, Asker, Askersunds 
landsförsamling, Bellefors, Bitterna, Brahekyrkan på Visingsö, 
Brandstorp, Brunnby, Bunge, Bälaryd, Efverlöf, Ekeby, Fem
sjö, Fogdö, Fulleslad, Götened, Halmstad, Hardeberga, Hel-
lestad, Hjärpås, Huddinge, Hyssna, Jät, Kalmar domkyrka, 
Knista, Korsberga, Källa, Lyse, Läby, Marteby, Mofalla, Mor-
karla, Neder—Luleå, Näs, Nässjö, Orkesta, Othem, Risinge, 
Rogberga, Råda ödekyrka, S:t Johannes i Norrköping, S:t Petri 
i Malmö, Skjälfvum, Skifvarp, Skå, Stenkumla, Stoby, Stora 
Råby, Strängnäs domkyrka, Toresund, Torpa, Tärna, Törns
fall, Ullånger, Umeå landsförsamling, Veddige, Vibyggerå, 
Västra Gerum, Vättlösa, Ängsö, Öfraby och Österfernebo. 

Med understöd af Akademien har svenska arkitckturmin-
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nesförcningen utfört uppmätningar af svenska kyrkor. Friherre 
C. af Ugglas har, likaledes med understöd af Akademien, stu
derat Gotlands medeltida träskulptur. 

Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien be
handlat 5 inskrifts- och 24 medaljförslag. 

Statsanslag. Till Akademiens förfogande stodo under 
året på ordinarie stat: 

till löner och tjänstgöringspänningar 15,200:— 
„ samlingarna 10.500:— 

tryckningskostnader m. m 7,000:— 
. resekostnader m. m 4,003:— 
„ museets inredning 1,000:— 
„ undersökning af fornlämningar... 6,000;— 

biträden och betjäning 4,000:— 47,700:— 

samt på e. o. stat: 
till biträden och betjäning 4,000:— 

Dessutom uppbar Akademien i statskontoret: 
Extra lönetillägg 1,500:— 
Till ved 325:— 
För samlingarna 5,050:— 

„ Visby ruiner 11,000:— 
„ Stjerneborg och Uranienborg ... 1,150: — 23.025:-

Tillhopa kr. 70,725:— 

1909 års riksdag har bifallit en af Kungl. Maj:t afgifven 
proposition om ny lönestat för Akademiens tjänstemän att gälla 
från och med år 1910. 

Akademiens fonder. 1. Akademiens enskilda fond. Fon
dens kapital är 12,500. Räntorna hafva under året användts 
för akademiska ändamål. 

2. Götiska förbundets fond. Fondens kapital är 2,500 kr. 
3. Beskowska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
4. Bergerska fonden. Fondens kapital är 290,000 kr. 

Under året hafva utbetalats för den Historiska Nämndens räk-
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ning 6,034 kr. 90 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 
3,499 kr. 53 öre, för Akademien 3,603 kr. 89 öre, således 
tillsammans 13,138 kr. 32 öre. 

5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr. 
Af årets afkastning hafva, enligt testators föreskrift, 1,700 kr. 
utgått till lifräntor åt tre personer, 4,000 kr. till Hjertbergska ama
nuensen jämte 600 kr. såsom dyrtidstillägg, samt för Antikva-
riskt-topografiska arkivet och diverse andra ändamål 5,519 kr. 
29 öre, således tillsammans 11,819 kr. 29 öre. 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 kr., 
hvarå räntan hvart femte är kan utdelas som pris för ett un
der de fem åren på svenska, norska eller danska utgifvet ar
bete öfver Amerikas arkeologi, etnografi eller numismatik. Priset 
kan utdelas år 1912. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Af de under året influtna medlen hafva för Arkeologiska un
dersökningar m. m. utbetalats 5,515 kr. 47 öre. 

8. Scharpska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Af årets afkastning hafva, enligt testamentets föreskrift, 3,000 
kr. utgå!! lill lifränta ål en person. Ålersläende ränleinkomst 
har användls för arkeologiska undersökningar m. m. 

9. Björnstjernska fonden. Fondens kapital är 10,000 
kr. Ränteafkastningen är använd i enlighet med testators 
föreskrift. 

10. W. Blaire-Bmce's fond. Fondens kapital är 20,000 
kr. Af räntan har, enligt testamentets föreskrift, för under
sökningar i Visby och på Gotland användts 1,123 kr. 

11. Letterstedtska fonden, som förvaltas af Kungl. Ve
tenskaps Akademien. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi
tets Akademien kommer år 1911 i tillfälle att utdela det Let-
lersledlska resestipendiet. 

De under Akademiens inseende ställda 

s ta tsamlingarna. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och Kungl. Mynt-
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kabinettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detalje
rade redogörelser intagna i 5:te häftet af Fornvännen för år 
1909. 

3. Antikvariskt-topografiska arkivets båda serier, den 
ena innehållande anteckningar om fornlämningar, den andra 
afbildningar, hafva under årets lopp blifvit betydligt förökade. 
Arbetet med katalogiseringen har fortgått. 

4. Antikvariskt-numismatiska biblioteket. Denna sta
tens samling har under året ökats på sätt som nedanstående 
tabell utvisar: 

Genom 
« 

köp 
gåfvor 
byten 
Tillhopa 

Antal verk: 

88 
115 
587 

Antal band eller häften: 

330 
192 

1,678 
790 2,200 

Stockholm i juni 1910. 
Underdånigst 

OSCAR MONTELIUS. 


