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Till Konungen. 

Till fullgörande av den riksantikvarien enligt § 9 i Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för riksantikvarien och Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens tjänstemän ålig
gande skyldigheten att till Eders Kungl. Maj:t inkomma med 
årsberättelse över de under Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens vård ställda statssamlingarna samt över åtgärder, 
vidtagna för fornlämningars förtecknande och värd, får jag i 
underdånighet anföra följande: 

I 

1 och 2. Statens Historiska Museum och Myntkabinet
tet hava under året tillväxt genom 164 förvärv (inv. 16035— 
16198), varav 96 äro inköp för statsmedel, 32 fynd från utgräv-
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ningar, 1 delvis inköp, delvis fynd från utgrävningar, 1 delvis 
inköp, delvis gåva, 31 gåvor och 3 depositioner. De enskilda 
förvärven innehålla oftast var för sig flera, stundom ett mycket 
stort antal föremål. Under året anordnades i museet under 
samverkan med Birgitta-föreningen i Vadstena en Birgitta
utställning, som rönte stort intresse och understöd från all
mänhetens sida. Ett antal Karl XII:s-minnen har med Eders 
Kungl. Maj:ts bifall varit utlånade till en minnesutställning i 
Artillerimuseet. 

I Myntkabinettet har under året anordnats en studiesam
ling mynt från Sveriges forna transbaltiska besittningar, allt
ifrån Revalmynten 1561 till Stralsundsmynten 1808. Från 
en person, som önskat förbli okänd, har Myntkabinettet mot
tagit en till omkring 10,000 kronor uppskattad gåva av ro
merska medaljer, s. k. storbronser. Professor Fr. Läffler har 
genom testamente givit Myntkabinettet rätt att efter testators 
frånfälle ur hans medaljsamling uttaga vad som ej finnes i 
Kabinettet. 

3. Antikvarlskt-topografiska arkivets båda serier, den 
ena innehållande anteckningar om fornlämningar, fornfynd, kyr
kor och andra äldre byggnadsverk med inventarier, den andra 
motsvarande grupper avbildningar (största delen fotografier) 
jämte ett stort antal fotografiska negativ, hava under året i 
hög grad ökats. Särskilt bör nämnas, att betydligt över 1,000 
fotografiska plåtar, tagna vid Utställningen av äldre kyrklig 
konst i Uppsala kunnat förvärvas för samlingarna, tack vare 
ett av Eders Kungl. Maj:t beviljat anslag på 1,500 kronor. 

4. Bibliotekets tillväxt framgår av följande tabell: 

Genom köp 
gåvor 
byten 

Tillhopa 

Antal verk: 

103 
211 
240 
554 

Antal band eller häften: 

257 
528 
571 

1,356 
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De i tabellen upptagna bytena äro erhållna genom av 
Akademien knutna förbindelser med sällskap och institutioner, 
vilkas antal under året ökats till 788. Krigsförhållandena ha 
givetvis bidragit till, att tillväxten hållits betydligt nere under 
det normala. Frånsett lån till Akademiens tjänstemän och de 
talrika tillfällen, då besökande inom Akademiens lokaler be
gagnat dess bibliotek, har utlåningen under året omfattat 526 
volymer. 

Vid dessa institutioner hava under året tjänstgjort följande 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens tjänstemän: 
Riksantikvarie och föreståndare för samlingarna: fil. dr Bern

hard Salin, utnämnd år 1913, tjänstledig den 16 mars— 
31 december, då tjänsten uppehölls av antikvarien Janse. 

Antikvarier och avdelningsföreståndare: för medeltiden och nyare 
tiden fil. dr Otto Janse, utnämnd år 1909 (andre amanu
ens år 1907); t. f. riksantikvarie 16 mars—31 december, 
då antikvarietjänsten uppehölls av amanuensen Lindblom; 
för järnåldern fil. dr Ture J:son Arne, utnämnd år 1909; 
för sten- och bronsåldern fil. lic. Otto Frödin; utnämnd 
år 1911; 
för myntkabinettet (Hjertbergsk antikvarie) fil. dr Bror 
Sehnittger, utnämnd år 1915. 

Skrivbiträde: fru Lillot Hildebrand, ordinarie år 1912, tjänst
ledig september—december, då tjänsten uppehölls av frö
ken Siri Sörling. 

Amanuenser: fil. lic. Gustaf Hallström (1909) sedan år 1910; 
docenten fil. dr Sune Lindqvist sedan år 1910; docenten 
fil. dr Andreas Lindblom sedan år 1910; 
arkitekten Sven Brandel sedan år 1917; 
fröken Agda Reuterskiöld sedan år 1910; 
fröken Elsa Broman sedan år 1910; 
fröken Margit Salin januari—juni; 
fil. mag. fröken Maj Sondén oktober—december. 

Bibliotekarie: fil. kand. fröken Sigrid Leijonhufvud sedan år 1901. 
Tecknare: teckningsläraren Olof Sörling sedan år 1890. 
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Tecknare: teckningsläraren Olof Sörling sedan år 1890. 
Räkenskapsförare och biträde vid Myntkabinettet: fru Rosa 

Norström sedan år 1899. 
Konservator: Erik Sörling sedan år 1910. 
Konservatorns biträde: fröken Siri Sörling sedan år 1910. 
Fotograf och konservatorns biträde: fröken Ella Öberg. 

Samlingarna hava varit öppna för allmänheten söndagar 
(kl. 1—3) och helgfria vardagar utom måndagar (under maj— 
september kl. 12—3, övriga månader kl. 12—2); utan avgift 
söndagar, tisdagar och fredagar, eljest mot en avgift av 25 öre 
person. Besökandes antal har under året utgjort 32,773. Tjäns
terummen hava varje söckendag varit tillgängliga kl. 11—3. 

II 

Undersökningar av fornlämningar och äldre byggnader. 

Under året hava inom riket följande mera betydande un
dersökningar av fornlämningar och äldre byggnader företagits 
på uppdrag eller med tillstånd av riksantikvarien. Där ej an
nat angives, äro kostnaderna bestridda av Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien dels med för dylikt ändamål till 
dess förfogande ställda statsmedel, dels med Akademiens egna 
medel. 

När genom undersökningarna vunna fynd inkommit till 
Statens Historiska Museum, angives detta i förteckningen ge
nom tillfogande av de inventarienummer, varunder de därstä
des (understundom först 1919) antecknats. I andra fall angivas 
de museer, som fått tillstånd att behålla fynden, för så vitt 
avgörande därom träffats. 

Från hednatiden. 

Bohuslän. Intendenten Georg Sarauw har för Göteborgs 
Museum undersökt 3 avfallshögar från bronsåldern vid Åseby 
Sörgården i Solberga socken. Även en mindre gravhög från 
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järnåldern, belägen på samma gård, utgrävdes. En skadad 
avlång gravhög vid Högas kyrka i Lane härad besiktigades 
och undersöktes delvis av folkskolläraren Joh. Alin (inv. 16146). 
Herr E. Abrahamsson besiktigade en gravplats från förromersk 
järnålder vid Sjöhåla i Torsby socken. 

Gestrikland. Vid Ulvsta i Ockelbo sn undersöktes av fil. 
kand. Hanna Rydh 3 gravhögar från vikingatiden. Innehållet i 
gravarna II och III överlämnades till Gävle Museum (St. Hist. 
Mus. 16220). Av samma undersökare utgrävdes jämväl 6 grav
högar från vikingatiden vid Björke i Hille sn. Grävningarna 
bekostades delvis av Hille kommun och fynden överlätos till 
Gävle Museum. 

(Se Meddelanden från Gestriklands Fornminnesförening 
1918). 

Gotland. En stensatt grav vid Uggårds i Eksta under
söktes genom arkivarien O. W. Wennersten liksom ock ett par 
skelettgravar från vikingatid vid Kopparsvik nära Visby (inv. 
16098). Doc. Lindqvist utgrävde en hällkista från romersk 
järnålder vid Smiss i Eke sn (inv. 16113); graven innehöll ett 
kvinnligt skelett med silverarmringar och andra smycken samt 
en romersk bronssil. En av vägghällarna bär en klumpigt 
ristad skeppsbild. På Kilåker vid Suderbys i Västerhejde sn 
blevo järnåldersgravar undersökta av fil. kand. Hanna Rydh (inv. 
16133). En grav vid Suderbys i Bro sn utgrävdes av konser
vator E. Sörling, men lämnade inga fynd. Tillstånd till dess 
borttagande lämnades. 

En skadad gravkista från järnåldern vid Havor i Hablingbo 
sn undersöktes av rektor F. Nordin (inv. 16124. Inspektion 
utfördes genom konservator Sörling av gravar vid Broa i Hälla, 
Norrgårda i Vestkinde och Mos i Stenkyrka sn. Fil. kand. 
Harald Hansson utförde grävningar å ett gravfält vid Rolex i 
Valls sn, där sedermera 3 högar efter tillstånd fått borttagas, 
vidare i ett par gravrösen och en hustomtning vid Tungelbos 
i Levede sn, vilka fått borttagas, och i en s. k. "kämpagrav" 
vid Sudervange i Lärbro sn, vars borttagande ävenledes med-



VI Riksantikvariens årsberättelse för är 1918. 

givits. Därjämte besiktigades fornlämningar vid Gannor i Lau 
sn och vid Gålrum i Älskogs sn. 

Halland. Genom antikvarien T. J. Arne och statsgeologen 
L. von Post undersöktes ett mindre område av en "åsmosse" 
Käringmossen (Käringsjö) vid Elvasjö under Sperlingsholm i 
Halmstads landsförsamling. Här anträffades utom lagda grova 
trästammar bl. a. en brygga av smala björkstammar, keramik, 
järnyxa med bevarat träskaft samt andra bevarade bearbetade 
träföremål, allt från yngre romersk järnålder (inv. 16196, jfr 
inv. 15964). Av intendenten G. Sarauw undersöktes huvud
sakligen för Göteborgs Museum en gjuteriplats från brons
åldern på "Broåsen" under herrgården Runsten, Grimetons sn, 
där förut grävningar verkställts 1914—1916. En stenålders
boplats vid Runsås i Onsala sn och ett par bronsåldersrösen 
vid Maa i Valida sn undersöktes likaledes av intendent Sa
rauw; de senare, av vilka ett innehöll en kista, lämnade inga 
fynd. 

Medelpad. På hemmanet Sorteringen nr 2 i Torps socken 
å det s. k. Korpnäset har en i åkern befintlig skadad sten
kista undersökts av intendenten Th. Hellman. Endast kol an
träffades i densamma. 

Nerike. Å stenåldersboplatsen vid Körartorpet under Frö
tuna i Götlunda socken, utfördes grävningar av doc. S. Lind
qvist (inv. 16114) för klarläggande av deras egendomliga lag
ringsförhållanden. Vid Hjelmarsnäs i St. Mellösa socken un
dersökte intendenten Hugo Hedberg en något skadad gravhög 
med rikt innehåll (y. jå.); fyndet förvaras i Örebro museum. 

Skåne. På en åker invid Gyllerup på gränsen mellan 
Valleberga och Löderups socken, tillvaralog antikvarien Arne 
förutom skärvor av mestadels slipade flintredskap en del kruk-
bitar med ränder och vågornament, liknande den äldsta Lund-
och Björkökeramiken (inv. 16197). Dr Folke Hansen under
sökte en "bostad" (eller bålplats?) från järnåldern vid Magleö 
i Grönby socken. Offerkällan vid Barum i Kiaby socken har 
besiktigats av antikvarien Arne och arkitekten Brandel. Ge-
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nom statsgeologen L. von Post undersöktes fyndplatsen för de 
i ett par gropar i en mosse nära Kristianstad anträffade ske
letten av människa, hund, räv m. m. (jfr en uppsats av L. von 
Post i Rig 1919) (inv. 16409). Amanuensen vid Historiska Mu
seet i Lund O. Sundin undersökte en skadad skelettgrav med 
svärd från romersk järnålder vid Åkesdal, Hönsinge nr 8, Grön-
by socken. Fyndet förvaras i Lunds universitets historiska 
museum. Amanuensen vid samma museum dr F. Hansen un
dersökte ett röse i Västra Klagstorp, Oxie härad. 

Småland. Antikvarien Arne undersökte en i ett stenröse 
befintlig skadad hällkista från slutet av stenåldern, liggande 
på Vägershults ägor i Lenhovda socken. Blott tre små kruk
skärvor anträffades i densamma. Tillstånd har lämnats lill häll
kistans borttagande. Av samma tjänsteman undersöktes även 
några stendösar från yngre romersk järnålder, liggande på Böl-
minge Bäckagårds ägor i Nöttja socken (inv. 16123; jfr T. J. 
Arne, Stendösar från järnåldern, Fornvännen 1919, 2). En 
skadad hällkista liggande i stenröse, utgrävdes av dr K. Kjell
mark vid Alandaryds skattegård i Värnamo socken. Graven 
innehöll åtskilliga dolkar, en hjärtformig pilspets, en spjutspets, 
skrapor och skärvor av flinta, ett skifferhänge samt krukskär
vor (inv. 16236). Tillstånd att borttaga denna hällkista har 
meddelats. En annan hällkista blev av dr Kjellmark under
sökt vid Hå i Hamneda socken inom ett stort hällkistdistrikt. 
Graven var omkring 6 m. lång samt innehöll utom diverse 
föremål av flinta, skiffer och lera även brända ben och en 
bronskniv med tånge, förskrivande sig från en efter-begrav-
ning (inv. 16237). Dr K Kjellmark har även besiktigat och 
uppmätt gravrösen vid Trästevik nära Fårbo i Misterhulls soc
ken, i vilka lerkrukor påträffats (inv. 16058), samt undersökt 
en stenåldersboplats vid Draftinge i Ås socken, på vilken an
träffats flintredskap och keramik m. m. 

Södermanland. Doc. M. Åberg undersökte några järn
åldersgravar vid Lideby i Ytterjärna socken (inv. 16193). Vid 
Skäklinge i Tumba, Botkyrka socken, fann konservator E. Sör-
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ling vid undersökning av tre små högar med centralrösen före
mål från folkvandringstiden (inv. 16060). Besiktning av vissa 
fornlämningar i Lilla Mellösa socken samt vid Balsberga i Vår
dinge socken företogs av antikvarien O. Frödin. Vid Him-
melsberga storgård i Torpa socken undersöktes av antikvarien 
Arne en skadad hög från vikingatiden, som innehöll brända 
ben av människa och djur, pärlor, järnnitar, bronsfragment 
m. m. (inv. 16104 och 16195). Vid Malmberga nr 1 i Kung 
Karls socken (nära Kungsör) företog antikvarien Arne utgräv
ningar på ett större gravfält, varvid 6 jordblandade rosen un
dersöktes. Särskilt rikt var innehållet i en kvinnograv, vilken 
liksom de övriga förskrev sig från vikingatiden (inv. 16194). 

Uppland. Av läroverksadjunkten K. A. Karlinder och amanu
ensen A. Julius undersöktes vid Mällby, Billerstena och Drävle 
i Altuna socken en del gravar från vikingatiden. Därvid hit
tades bland annat två gravkistor av ek (inv. 16410). På en av-
antikvarien Arne upptäckt boplats från stenåldern vid Tibble i 
Björklinge socken hittades ytterligare lerkruksskärvor av doc. 
G. Ekholm (inv. 16082). Den sistnämnde undersökte, uppmätte 
och fotograferade även hällristningar i Biskopskulla socken, 
samt utgrävde tre förmodade bronsålderskummel i Alunda 
socken. Kandidaten Sv. Kjersén och amanuensen A. Julius 
ha gjort diverse iakttagelser vid tillvaratagandet av några i 
Sagan vid Tärna by i Tärna socken funna båtar. Av dessa 
förvaras en i Tärna folkhögskola. Järnyxor och ben m. m. ha 
anträffats å fyndplatsen (inv. 16122). Vid Oxsätra i Bälinge 
socken har kand. A. Enquist undersökt ett par förstörda järn
äldersgravar (inv. 16303). Ett gravfält vid Överhassle i Häg-
geby socken har inspekterats av konservator E. Sörling. 

Värmland. I närheten av Lennartsfors bruk i Trankils 
socken undersökte docenten N. Åberg två hällkistor från slutet 
av stenåldern. Inga fynd anträffades. 

Västergötland. Genom folkskolläraren Joh. Alin företogs 
undersökning av en gammal härd nära Älvängens station i 
Starrkärrs socken (jfr 16099). På gravfältet vid Skandia Sör-
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gården i Tuve socken, där 1917 10 mindre högar blivit un
dersökta, utgrävdes ytterligare 7 högar av intendenten G. Sa
rauw, varefter jordägaren fick tillstånd att borttaga dem. Hö
garna förskrevo sig från vikingatiden och voro delvis av stort 
intresse. I nr 15 fanns jämte brända ben ett tälgstenskärl med 
järnhank, ett litet lerkärl, en lerring, en bronsring, järnbitar 
och spikar. I hög 16 lågo jämte brända ben en lerkanna med 
pip och hank, en skopa av järnbleck, sländtrissa av tälgsten, 
lerkärl m. m. Konservator E. Sörling inspekterade "Kungs
högen" vid Vads kyrka och gravfältet vid Gestilren i Varvs 
socken. I Tulebo mosse, Kållereds socken, Askims härad, på
träffades av folkskolläraren Joh. Alin och herr J. Ekström läm
ningar av en pålbyggnad, bestående av en rustbädd av stockar 
på c:a 1 dm. diameter. Bearbetade plankor anträffades samt 
stycken av sådana med fyrkantiga hål i mitten. Flata gäng
hällar lågo på en del av rustbädden. Noggrannare undersök
ning kommer längre fram att företagas. Resterna av ett kummel 
undersöktes vid Gälared i Hillereds socken genom docenten S. 
Lindqvist, varefter tillstånd att borttaga detsamma meddelats. 

Västmanland. Besiktning av en gravhög vid Herrevad i 
Kolbäcks socken företogs av riksantikvariens ombud i Västerås, 
intendenten Sven Kjellberg. Docenten Lindqvist utförde upp
mätningar och topografiska undersökningar omkring Anunds-
högen i Badelunda socken och Ströbo hög i Köpings socken. 

Östergötland. Fil. kand. Olov Janse undersökte vid St. 
Nybble i Kvillinge socken 16 gravhögar (inv. 16079), vilka till
hörde yngre järnåldern och bland annat innehöllo förkolnade 
bröd. Tillstånd till deras borttagande har beviljats. På grav
fältet vid Sjögestad i Sjögestads socken fortsatte konservator 
E. Sörling sina grävningar och avtäckte nio brandgropar från 
den äldre järnåldern (inv. 16111). Antikvarien Sehnittger un
dersökte 5 brandgravar från laténetiden vid Bolltorp i Skön
berga socken (inv. 16198), varifrån tidigare fynd inkommit till 
museet (inv. 14149, 15004 och 15620). Undersökningen av en 
husgrund vid Ringstad i Ö. Eneby, påbörjad år 1917, blev nu 
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slutförd (inv. 16222) av antikvarien B. Sehnittger. Brynen, järn
knivar, en järnsölja, en mängd lertrissor och lerklining hitta
des härvid. 

Från medelt iden och nyare tiden. 

Blekinge. Förberedande åtgärder för undersökning av 
Sölvesborgs klosterkyrka hava företagits av redaktör William 
Andersson. 

Bohuslän. Konserveringsåtgärder vidtogos vid Bohus fäst
ning under ledning av dr E. Eckhoff, sedan medel beviljats av 
Eders Kungl. Maj:t. 

Gotland. Dr E. Eckhoff verkställde undersökningar i S:t 
Karins ruin, vartill medel beviljats av Eders Kungl. Maj:t, samt 
av Visby stadsmur, varjämte konservering under dr Eckhoffs 
uppsikt företagits av Gamla Apotekshuset. 

Halland. Förberedande åtgärder till konservering av Var-
bergs fästning vidtogos genom dr E. Eckhoff. Likaledes be
siktigades de gamla kasematterade vallarna i Halmstad. 

Skåne. Reparation har på akademiens bekostnad före
tagits av ett igenrasat källarvalv i Uranienborg på ön Hven. 
— Gyllebo slottsruin har på bekostnad av direktör O. Scheitel 
konserverats under ledning av arkitekten S. Brandel. — Biskop 
A. Sunessons krypta på Ifö har undersökts, fotograferats och 
uppmätts av arkitekten S. Brandel. 

Småland. På Kungsholmen i sjön Unnen, S. Unnaryds 
socken, har kapten B. Kugelberg företagit uppmätning och 
undersökning av byggnadslämningar, som anses utgöra resterna 
av det forna Vallsnäs (inv. 16234). 

Uppland. Vid Alsnöhus i Adelsö socken har fil. kand. 
Thordeman utfört undersökningar av flere husgrunder, belägna 
invid Kungshuset (inv. 16215). Genom Svenska Dagbladet har 
från ingenjör A. Friseli överlämnats 5,000 kr. och från bankir 
G. Kassman 2,000 kr. att användas till konserveringsarbete å 
Alsnöhus ruiner. 

Värmland. Vid Ambjörby i N. Ny socken, Värmlands Älv-
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dal, har med understöd av Uddeholmsverken utförts under
sökningar rörande den äldre järntillverkningen. Därvid har 
ingenjör C. Stubbe utgrävt en primitiv ugn. 

Västergötland. Under år 1918 ha de av Styrelsen för 
Göteborgs stads minnesutställning samt Vitterhets Akademien 
bekostade och år 1916 påbörjade grävningarna vid Gamla Lödöse 
fortsatts under ledning av docenten, friherre C. R. av Ugglas. 
Härvid ha blottats nya delar av stadens gator, torg och kajer 
samt av den forna S:t Olofs-kyrkan, byggd på 1200-talet. Den 
senare är över 50 meter lång med två skepp, ett brett och ett 
smalare söder därom. Portalerna i väster och i södra skeppet 
äro av tegel med vacker profilering. Golvet är belagt med 
delvis glacerade tegelplattor. På olika håll i staden liksom 
vid muddring i den förbirinnande Gårdaån ha hittats en mängd 
lösa fynd, särskilt keramik samt skor och handskar av skinn, 
vidare ett par pilgrimsmärken. — Sedan Eders Kungl. Maj:t 
för ändamålet beviljat en summa av 1,200 kr., utfördes vid 
Värnhems klosterruin grävningar under ledning av kommis
sionen för kyrkans restaurering (genom fil. kand. E. Lundberg), 
då man härigenom önskade fastställa utsträckningen av Värn
hems forna klosterbyggnader. — Förberedande undersökningar 
på platsen för den gamla staden Brätte i Vassunda socken, 
Vänersborgs föregångare, ha utförts av rektor F. Nordin. — 
I Gamlestaden vid Göteborg har dr S. Strömbom undersökt 
lämningar av Nya Lödöse, till vilkas borttagande Akademien 
lämnat tillstånd. 

Öland. Med anslag av Byggnadsstyrelsen har amanuensen 
A. Billow utfört grävningar inom S:t Knuts kapellruin i Alguts
rums socken. 

Östergötland. Antikvarien O. Frödin fortsatte sina un
dersökningar av "Sverkerkapellet" och andra medeltida bygg
nadslämningar vid Alvastra (inv. 16192, se Fornvännen 1919, 
sid. 43 ff.) Den s. k. "Ombergsfonden", genom vilken dessa 
undersökningar bestridas, har under året förstärkts genom do
nationer av bankdirektör Axel Hallin (100 kr.), godsägare C. 
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W. Ribers (100 kr.) lasarettsläkaren G. W. Törnquist (100 kr.) 
samt kapten H. Westman (5,000 kr.). 1 Visingsborgs slottsruin 
har ett valv reparerats under ledning av ingenjör Algot Friberg. 

I samband med ovanstående må även nämnas att anslag 
lämnats av Akademien i och för följande antikvariskt-topografiska 
undersökningar: av Medelstads härads fornlämningar i Blekinge 
av skriftställaren Pehr Johnsson; — av offerkällor i Sverige 
genom antikvarien B. Sehnittger; — av fornlämningar, särskilt 
bildstenar på Gotland, genom rektor Fr. Nordin; — av fyr
sidiga medeltida fästningskyrkor i Kalmartrakten genom rektor 
H. Frölén; — av kyrkklockor i Uppland genom teol. lic. M. 
Åmark; — av korsvirkeshus i Sverige genom fil. kand. Carl 
Werner; — av renässansborgar i Skåne genom professor A. 
Hahr. 

I l l 

Särskilda åtgärder ha på initiativ eller på bekostnad av 
Akademien vidtagits till skyddande av en del fornlämningar. 

En skyddsmur har uppförts kring domarringen vid Hagla 
i Oppeby socken, Östergötland, genom ägaren G. Johansson. 

En av Baljemostenarna i Annestad Frisagården i Fram-
mestad socken, Skaraborgs län, har åter blivit rest på bekost
nad av baron Per Hierta. Anslagstavla har uppsatts till skydd 
för en ättehög på domarebostället i Åsums socken, Skåne, ge
nom P. Möller. 

Lägenheterna Fornebo och Alftuna i V. Tollstads socken, 
Östergötland, ha inköpts för Statens räkning. På desamma är 
den bekanta Alvastra-pålbyggnaden belägen. 

På begäran av Riksantikvarien har fridlysning utfärdats 
för de medeltida fornlämningarna på Kolneholme (Kolnehus), 
Urvalla ägor i Götlanda socken, Nerike, och för några domar
ringar på Röbacka ägor i Starrkärrs socken, Västergötland, 
varjämte anslagstavla uppsatts å sistnämnda plats. 

Flera skadade gravhögar och rosen ha återställts i sitt 
förra skick. Fridlysning har på begäran av Riksantikvarien 
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utfärdats för en del fornlämningar på V. Brattås ägor i Röra 
socken, Orusts v. härad, Bohuslän, och vidare har förbud ut
färdats för vidare grustäkt på området för elt gravfält i Lock
mora i Kung Karls socken, Södermanland. 

För skadegörelse å fornborgen på Vardaberget, Fårö socken, 
Gotland, dömdes ägaren av häradsrätten att böla 20 kronor. 
Efter justitiekanslerns överklagande av domen ålades han av 
Svea Hovrätt jämväl att återställa fornborgen i dess förra skick. 

Akademien har lämnat bidrag till konserveringen av den 
gamla porten vid Kopungs i Gothems socken, till resande av 
stenkorset vid Laxer i Boge socken och till konservering av 
det medeltida huset vid Laux i Lokrume socken, som jämte 
husruinen vid Bringes i Norrlanda socken, Gotland, överläm
nats som gåva till "Gotlands fornvänner". 

Med anledning av förslag till restaurering av kyrkor eller 
Staten tillhöriga äldre byggnadsverk, som remitterats till Aka
demien eller Riksantikvarien, hava genom den sistnämndes 
försorg talrika besiktningar av ifrågavarande minnesmärken 
blivit verkställda. 

Till den av Akademien förvaltade s. k. Forsbergska fonden 
för tryckning av ett större arkeologiskt arbete av prof. O. Mon
telius har konsul Fr. Forsberg överlämnat ytterligare 5,000 kr. 

Inalles 7,886 kr. har överlämnats till Akademien för upp
sättande av textilier och bildverk i Vadstena klosterkyrkas Bir
gittamuseum. Donatorerna äro följande: Prins Eugen, Herr 
Oscar Ekman, Bjärka-Säby, Kapten H. Falkenberg, Vadstena, 
Hamnfogden E. Guldström,Vadstena, Grosshandlaren S. Gustafs
son, Vadstena, Godsägaren K. Hedmark, Starby, Dr A. Johans
son, Vadstena, en onämnd, Greve E. von Rosen, Rockelstad, 
Bankir E. Severin, Stockholm, Vadstena och S:t Pers försam
ling, Brukspatron J. Wennersten, Kallerstad, Kapten H. West
man, Linköping, Herr Hjalmar Wijk, Göteborg. 

För konservering av Suntaks ödekyrka har rytlmästare R. 
Bäckström på Tunarp, Sandhem, till Riksantikvariens förfogande 
ställt en summa av 3,500 kr. 
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Av bergsingenjör F. N. Brusewitz i Limmared ha 1,000 
kr. ställts till Riksantikvariens förfogande för undersökning 
under några medeltida gravstenar, s. k. liljestenar, i golvet till 
Brogårdens i Skara källare. 

Vid denna mångskiftande minnesvård hava, vid sidan av 
Vitterhets Akademiens tjänstemän och av Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshavande eller av Riksantikvarien för särskilda fall 
anmodad kronobetjäning, företrädesvis följande personer vid 
upprepade tillfällen medverkat: Herr E. Abrahamsson, Göte
borg, herr J. Alin, Göteborg, Professor O. Almgren, Uppsala, 
redaktör W. Andersson, Karlskrona, amanuensen A. Billow, 
Stockholm, dr J. Bring, Simrishamn, arkitekten Sven Brandel, 
Stockholm, professor Sigurd Curman, Stockholm, skriftställaren 
Sigurd Dahlbäck, Stockholm, doc. G. Ekholm, Uppsala, fil. 
kand. A. Enquist, Uppsala, intendenten E. Festin, Östersund, 
ingenjör Algot Friberg, Jönköping, professor C. M. Furst, Lund, 
fil. dr Folke Hansen, Lund, rektor Hans Hansson, Gamleby, 
vilken under året avlidit, fil. kand. Harald Hansson, Gam
leby, intendenten Th. Hellman, Hernösand, överstelöjtnant E. 
Hellgren, Visby, skriftställaren P. Johnsson, Broby, amanu
ensen A. Julius, Uppsala, intendenten Sv. Kjellberg, Västerås, 
folkskoleinspektören dr Knut Kjellmark, Växiö, fil. kand. Sv. 
Kjersén, Tärna, fil. lic. O. Lundberg, Uppsala, herr P. Möller, 
Skepparslöv, fil. dr B. Nerman, Stockholm, rektor Fr. Nordin, 
Vänersborg, professor M. Olsson, Stockholm, byggmästare N. 
Pettersson, Visby, vilken under året avlidit, statsgeologen L. von 
Post, Stockholm, intendenten A. Romdahl, Göteborg, professor 
J. Roosval, Stockholm, docenten O. Rydbeek, Lund, intendenten 
G. Sarauw, Göteborg, docenten U. Sundelin, Uppsala, amanu
ensen O. Sundin, Lund samt arkivdepåföreståndaren O. W. 
Wennersten, Visby. 

Stockholm i oktober 1919. 
Underdänigst 

OTTO JANSE 
t. f. riksantikvarie. 
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Enligt § 17 i Eders Kungl. Majt:s nådiga instruktion för riks
antikvarien och Akademiens tjänstemän böra dessa samtliga 
verka för väckandet och underhållande av kärlek till våra 
fornminnen och för spridande av kunskap om dem, samt ge
nom vetenskaplig verksamhet bidraga till vidgandet av vår 
kunskap om forntiden. Denna verksamhet har bedrivits huvud
sakligen genom föreläsningar och vetenskapliga publikationer, 
till stor del utförda på tjänstemännens fritid. 

T.f riksantikvarien O. Janse har under året hållit diverse före
läsningar i Stockholms närhet. 

Antikvarien T. J. Arne har hållit en serie föreläsningar (10 st.) 
i Svensk förhistoria vid Borgarskolan i Stockholm samt före
läst vid Södermanland-Nerikes nations sommarkurser i Kungs-
ör samt vidare på en del platser i Uppland, Södermanland 
och Dalarna. 

Publ icera t : Ett svenskt grav fält i guvernementet Jaroslavl, 
Ryssland. (Fornvännen 1918); 

Viktenheterna i Sverige under vikingatiden. (Fornvännen 
1918); 

Forntida förbindelser mellan Sverige och Åland. (Ord och 
Bild 1918). 

En svensk Orientforskare dr Fr. Martin 50 år. (Ord och 
Bild 1918); därjämte tidningsartiklar och artiklar i Nordisk 
Familjebok. 

Antikvarien Otto Frödin har hållit 18 föreläsningar i Öster
götland, Stockholm, Uppland och Södermanland. 

Publ icera t : Alvastra under medeltiden, undersökningarna år 
1917. (Medd. från Österg. Fornminnes- och Museiförening 
1918); 

tills, med E. Nordenskiöld: Uber Zwirnen und Spinnen 
bei den Indianern Sudamerikas (Göteborgs Vet.- och Vitt.-
Samhälles Handlingar 4:de följden XIX). 
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Antikvarien B. Sehnittger har hållit omkring 20 föreläsningar 
i Norrland från Riksgränsen ner till Umeåtrakten. 

Publ icerat : talrika tidningsartiklar i arkeologiska och andra 
kulturhistoriska ämnen. 

Amanuensen S. Lindqvist har som docent och tillförordnad 
lärare i nordisk och jämförande fornkunskap vid Stockholms 
Högskola hållit offentliga föreläsningar i ämnet två timmar 
i veckan under högskolans terminer. 

Publ icera t : Åker och Tuna. (Fornvännen 1918); 
Nordens benålder och en teori om dess stenåldersraser. 

(Rig 1918). 

Amanuensen A. Lindblom har ordnat Birgittautställningen och 
hållit en del föredrag i samband med denna. 

Publicerat : Birgittas minne. (Ord och Bild 1918); 
Den heliga Birgitta. Bildverk i skulptur och måleri frän 

Sveriges medeltid 1918. 
Ävenledes publicerat talrika tidningsartiklar i konsthisto

riska ämnen. 
Bidragit till utställningskatalogen: Birgittautställningen 

1918. 
Redigerat Vadstena klosters minnesbok "diarium vazste-

nense", 1918. 

Bibliotekarien Sigrid Leijonhufvud. 
Publ icera t : Omkring Carl Gustaf Tessin. II. Drottningen. 

Sörmlandsherregårdar genom tiderna. (Sörmlandsboken. 
Sthlm 1918). 


