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Till Konungen. 

Till fullgörande av den riksantikvarien enligt § 9 i Eders 
Kungl. Majds 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 vård, får jag för 
år 1922 i underdånighet anföra följande: 

I 

1 och 2. Statens Historiska Museum och Myntkabinet
tet hava under året tillväxt genom 264 förvärv (inv. 16790— 
17054), av vilka 144 äro inköp för statsmedel, 84 fynd från sy 



Riksantikvariens årsberättelse för är 1922. 

stern atiska grävningar eller tillfälliga jordarbeten, 2 såväl in
köp för statsmedel som fynd från tillfälliga jordarbeten, 31 gåvor, 
1 såväl gåva som inköp för statsmedel, 2 depositioner och 1 
byte. De enskilda förvärven innehålla oftast var för sig flera, 
stundom ett stort antal föremål. 

Bland inköpen märkes ett större fynd av 111 svenska brak
teater från äldre medeltiden, tillsammans vägande 31,6 gr., från 
Mackmyra, Valbo s:n, Gästr. (inv. 16795). Ett av årets märk
ligaste förvärv utgör en biskopskräkla av snidad valrosstand 
från 1000-talet, funnen i ruinen av Aghadoe kyrka på Irland 
(inv. 16845). Införlivandet i samlingarna av detta märkliga före
mål har möjliggjorts dels genom medel, vilka frikostigt ställts 
till Akademiens förfogande av fru Emma Zorn, Mora, dels ge
nom statsmedel. Bland årets gåvor till samlingarna märkes 
också en större samling tyska och österrikiska nödmynt (inv. 
16842 (524 st.); 16874 (816 st.); 16882), överlämnad av C. G. 
Hesselblad, Lidingön. 

Under året har konserverats, delvis med hjälp av ett ej 
fast anställt biträde, förutom nyinkomna fynd, ett betydande 
antal äldre föremål i samlingarna tillsammans c:a 5,000 före
mål. Dessutom har i konserveringsanstalten i och för byte med 
utländska museer, framförallt i Frankrike, för den komparativa 
samlingen tillverkats ett stort antal avgjutningar av i museets 
samlingar förvarade fynd. 

Under året har Kungl. Myntkabinettets lokal uppdelats i 
tvenne avdelningar, näml. i en skådesamling, avsedd i första 
rummet för den stora allmänheten och i en studiesamling, till
gänglig huvudsakligen för forskare. 

3. Antikvariskt-topografiska arkivets båda serier, den ena 
innehållande anteckningar om fornlämningar, fornfynd, kyrkor 
och andra äldre byggnadsverk med inventarier, den andra mot
svarande grupper avbildningar (största delen fotografier) jämte 
ett stort antal fotografiska negativ, hava under året starkt ökats. 
I sistnämnda serie märkes särskilt primärmaterialet till två häf
ten av Sveriges Kyrkor och fotografier över de av konserverings-
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anstalten Pietas under året konserverade textilföremålen samt 
vidare en synnerligen stor samling teckningar och fotografier, 
vilka tillhört framlidne riksantikvarien Oscar Montelius och av 
honom testamenterats till Akademien. Samlingen har dessutom 
ökats med omkring 1,000 fotografiska negativ och ett ännu 
större antal bilder. 

De till denna avdelning hörande samlingarna av klichéer 
och skioptikonbilder hava båda under året också starkt utökats 
såväl genom inköp som gåvor. Särskilt märkes här den stora 
samling klichéer, som av O. Montelius donerats till Akade
mien. Omordnandet av arkivet har under året fortgått. 

4. Biblioteket har enligt Riksantikvarien O. Montelius' 
testamente erhållit hela hans synnerligen värdefulla arkeolo
giska bibliotek jämte den del av hans övriga bibliotek, som 
Akademien funnit äga värde för sig. Sedan bibliotekarien på 
uppdrag av Akademien verkställt urval och därefter katalogi
serat boksamlingen, som beräknats till ett antal av cirka 8,000 
volymer, överflyttades denna jämte den till ett antal av cirka 
10,000 stycken beräknade ännu okalalogiserade samlingen av 
särtryck, övriga broschyrer och smålryck i juni lill Akademiens 
lokaler och uppställdes i ett för ändamålet nyinrett rum, som 
satts i förbindelse med biblioteksrummet. Efter avslutad kåta" 
logisering skall, enligt bestämmelse i testamentet, katalog över 
Akademiens Monteliusbibliotek tryckas. Uppgifter om dithöran-
de arbeten hava därför icke, på några få undantag när, lämnats 
till Sveriges offentliga biblioteks accessionskatalog. 

Tillväxten i övrigt framgår av följande tabell: 

Genom köp 
,, gåvor 

byten 

Tillsammans 

Antal verk Antal band eller häften 

68 
250 
500 

246 
452 

1.847 

818 2,545 
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De i tabellen upptagna bytena äro erhållna genom Aka
demiens förbindelser med sällskap och institutioner, vilkas 
antal f. n. uppgår till 807. Frånsett lån till Akademiens tjänste
män och de talrika tillfällen, då besökande inom dess lokaler 
begagnat dess bibliotek, har utlåningen under året omfattat 
467 volymer. 

Vid dessa institutioner hava under året tjänstgjort följande 
Vit terhets Historie och Antikvitets Akademiens tjän
stemän : 
Riksantikvarie och föreståndare för samlingarna: fil. dr Bern

hard Salin, utnämnd 1913; under hela året tjänstledig för 
hälsans vårdande, under vilken tid tjänsten uppehållits av 
antikvarien Otto Janse. 

Antikvarier och avdelningsföreståndare: för medeltiden och 
nyare tiden: fil. dr Otto Janse, utnämnd år 1909 (andre 
amanuens år 1907); t. f. riksantikvarie 1 jan.—31 dec; 
Janses antikvariebefattning har under året uppehållits dels 
av amanuensen Andreas Lindblom under tiden 1 jan.—5 
febr. och 27 april—30 juni, dels av amanuensen S. Brandel 
under tiden 6 febr.—26 april och 1 juli—31 dec; 
för järnåldern: fil. dr Ture J:son Arne, ulnämnd år 1£09; 
för sten- och bronsåldern: fil. dr Otto Frödin, utnämnd 
år 1911. Vistats i Grekland för arkeologiska undersökningar 
i Asine, dels 25 febr.—31 maj, dels 1 sept.—30 nov.; Frö
dins antikvarietjänst har uppehållits dels av amanuensen 
G. Hallström under tiden 25 febr.—31 maj och 1 sept.— 
25 okt., dels av amanuensen S. Lindqvist 26 okt.—30 nov.; 
för myntkabinettet (Hjertbergsk antikvarie): tit. dr Bror 
Sehnittger, utnämnd år 1915; tjänstledig under tiden 4 maj 
—19 juli och 29 nov.—22 dec; Schnittgers anlikvariebe-
fattning har under tiden uppehållits av amanuensen fru 
Rosa Norström; 

Skrivbiträde: fru Lillot Hildebrand, ordinarie år 1912. 
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Amanuenser: fil. lic. Gustaf Hallström (1909) sedan 1910; t. f. 
antikvarie 25 febr.—31 maj och 1 sept.—25 okt.; 
docenten fil. dr Sune Lindqvist sedan år 1910; t. f. anti
kvarie 26 okt.—30 nov.; 
docenten fil. dr Andreas Lindblom sedan år 1910; t. f. an
tikvarie 1 jan.—5 febr. och 27 april—30 juni.; 
arkitekten Sven Brandel sedan år 1917; t. f. antikvarie 
6 febr.—26 april och 1 juli—31 dec; 
fil. kand. Sven Erlandsson sedan 1922; 
fröken Agda Reuterskiöld (1902) sedan är 1910; 
fröken Elsa Broman sedan är 1910; 
fil. mag. fröken Maj Sondén sedan år 1918. 

Bibliotekarie: fil. kand. fröken Sigrid Leijonhufvud sedan är 1901; 
Tecknare: Olof Sörling; såsom hans ställföreträdare har under 

större delen av året tjänstgjort Harald Faith-Ell. 
Räkenskapsförare och amanuens vid Myntkabinettet: fru Rosa 

Norström sedan år 1899; t. f. antikvarie 4 maj—19 juli och 
29 nov.—22 dec. 

Konservator: Erik Sörling sedan år 1910. 
Arkiv- och skrivbiträden: fröken Grittel Koch sedan år 1919. 
Fotograf och konservators biträde: fröken Ella Öberg sedan 

år 1918. 
Skrivbiträde och telefonist fröken Elsa Jakobsson sedan år 1918. 

Samlingarna hava varit öppna för allmänheten söndagar 
(kl. 1 —3) och helgfria vardagar utom måndagar (under maj— 
sept. kl. 12—3, övriga månader kl. 12—2) med fritt tillträde, 
vad beträffar söndagar, tisdagar och fredagar, eljest mot en 
avgift av 25 öre person. Besökandes antal hap under året ut
gjort 35,564. Tjänsterummen hava varje söckendag varit till
gängliga kl. 11—3. 
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I I . 

Undersökningar av fornlämningar och äldre byggnader. 

Under året hava inom riket nedan angivna mera bety
dande undersökningar av fornlämningar och äldre byggnader 
företagits på uppdrag eller med tillstånd av riksantikvarien. De 
i det följande nämnda medgivandena till fornminnenas bort
tagande hava lämnats av Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. 1 allmänhet äro kostnaderna bestridda av Akade
mien med för dylikt ändamål till dess förfogande ställda stats
medel. I en del hava dock undersökningarna bestritts av en
skilda personer. 

(När genom undersökningarna vunna fynd inkommit till 
Statens Historiska Museum, angives detla i förteckningen ge
nom tillfogande av de inventarienummer, varunder de därstä
des, stundom först 1923, antecknats. I andra fall angivas de 
museer, som fått tillstånd att behålla fynden.) 

Från hednatiden. 

Bohuslän. Antikvarien Arne har under året företagit föl
jande besiktningar och undersökningar: vid Elseröd, Mo s:n, 
undersökning av ett skadat gravröse (inv. 16933); undeisökning 
av järnåldersgravar vid Valex Såge, Skee s:n (inv. 17070) samt 
besiktning av fyndplatsen för ett större fynd från romersk järn
ålder vid Skärje i samma s:n (inv. 16808); vid Stenehed, Helle-
vadsholm, har Arne fotograferat och uppritat en rad resta ste-
nar samt besiktigat skadade gravhögar. Därjämte har han be
siktigat och fotograferat en mängd fasta fornlämningar, där
ibland den stora Grönhögen vid Blomsholm. Fil. dr Olov Janse 
har undersökt ett tidigare rubbat gravröse i Herrestads s:n. På 
bekostnad av Göteborgs museum och Göteborgs och Bohusläns 
fornminnesförening har Intendenten dr G. Sarauw undersökt 
stenåldersboplatser vid Henrietteberg, Lundby s:n på Hisingen 
inom Göteborgs stadsområde. Fynden förvaras i Göteborgs 
Museum. 
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Gotland. Fil. lic. O. W. Wennersten har vid Skäggs i Väst
kinde s:n undersökt en hällkista, vars flyttning till annan plats 
Akademien beviljat (inv. 16877). Fil. dr Olov Janse har företagit 
undersökning av gravar från järnåldern dels vid Skällhorns i 
Källunge s:n, 4 gravar i kanten av ett grustag (inv. 16909), 
dels ett gravröse i Langenshage invid Visby, till vars bort
tagande tillstånd lämnats (inv. 16910). Fil. kand. J. Nihlén har 
undersökt gravar från järnåldern vid Ragnvaldsgård och Gni-
svärd, Tofta s:n, gravhög vid Gardums, Stenkumla s:n, samt 
2 kämpagravar vid Alvena, Eskelhems s:n. Tillstånd har även 
lämnats till borttagande av 2 vid Slättflis, öster om Visby be
lägna gravrösen, vilka undersökts av fil. kand. A. Edle. Denne 
har vidare företagit besiktningar av fasta fornlämningar inom 
skilda delar av ön. Konservator E. Sörling har besiktigat an
mälda fyndplatser och fasta fornlämningar inom Fleringe, Linde, 
Lummelunda, Lärbro och Slite socknar. 

Akademiens tecknare Olof Sörling har 1922 fortsatt sitt 
under en lång följd av år bedrivna arbete med avbildandet av 
Gotlands bildstenar för det av framlidne professor Gabriel 
Gustafson och rektor Fr. Nordin planlagda arbetet om dessa. 

Halland. Antikvarien Arne har företagit besiktningar, var
vid en hel del fasta fornlämningar fotograferats och uppmätts. 
Härvid har delvis fynd tillvaratagits, dels vid Sperlingholm i 
Öfraby (inv. 16933), dels i Snöstorp s:n samt dels vid Frö
böke, Breared s:n (inv. 16934). Arne har därjämte företagit 
antikvarisk-topografiska undersökningar i Käreby, Vapnö och 
Veinge socknar. Intendenten T. Mårtensson har undersökt gra
var på järnåldersgravfält på Broåsen, Grimeton s:n. Vid Gus
tafsberg i Wallda s:n har antikvarien Arne besiktigat samt fil. 
dr G. Sarauw å ett förromerskt gravfält undersökt 9 gravar, 
vilka hotats av grustäkt (inv. 16971). För Göteborgs Museums 
räkning har dr Sarauw vidare undersökt tvenne stenålders
boplatser vid Kyvik, Släps s:n. 

Hälsingland. Amanuensen Hallström har företagit besikt
ningar av fasta fornlämningar inom landskapet samt även av 



VIII Riksantikvariens årsberättelse för år 1922. 

platsen för ett samlat fynd av jätnföremål sannolikt från vi
kingatid vid Tygsta, Trönö s:n (inv. 17076). Dessutom har han 
företagit förberedelser till de under sommaren 1923 gjorda under
sökningarna av lämningar efter ett bostadshus^från vikinga
tiden på Onbacken, Bollnäs köping. 

Medelpad. Vid Hästnäset i Sjön Leringen, Torps socken, 
har amanuensen Hallström undersökt genom plundring skadade 
gravhögar samt därjämte besiktigat en anmäld fyndplats på 
Korpnäset i samma sjö. Likaså har Hallström undersökt en av 
Ostkustbanan åverkad mycket stor, märkligare gravhög från 
folkvandringstid vid Västland, Sköns s:n (inv. 17062). Ostkust
banan har därefter godkänt ett av riksantikvarien utarbetat för
slag till partiellt återställande av graven och sedermera utfört 
detsamma. Amanuensen Hallström har därjämte under ungefär 
en månad företagit antikvarisk-topografiska fältarbeten i Nju
runda, Selånger, Stöde, Sättna, Torp och Tuna socknar jämte 
Alnö. 

Skåne. Antikvarien Arne har företagit besiktningar, dels i 
Kivik, S. Mellby s:n (skadad hög), dels i Rörum s:n (stenål
dersgravar) och dels i Gladsax s:n (stenåldersgravar m. m.). En 
bronsäldersgrav vid Gualöf nr 20, Gualöfs s:n, har likaledes 
undersökts av antikvarien Arne (inv. 16801). Intendenten T. Mår
tensson har likaså undersökt en grav från bronsåldern vid Ut-
välinge, Välinge s:n (inv. 16846) samt företagit besiktningar 
bl. a. av en hög vid Errarp, Barkåkra s:n. Tillstånd har lämnats 
till borttagande för väganläggning av starkt skadade rester av 
tvenne brandgravar vid Kiviks Esperöd, Södra Mellby s:n. Bort
tagandet skedde under uppsikt av A. N. Holm, varvid smärre 
fynd tillvaratogos (inv. 17016). Fil. dr Folke Hansen har före
tagit ett antal besiktningar bl. a. i Färslöv, Västra Värlinge och 
Bodarps socknar samt i Hörby köping. Dessutom har han under
sökt platsen för en bortsprängd gånggrift vid Örum, Hörup s:n 
(inv. 16917) samt gravar på ett järnåldersgravfält i Tygelsjö s:n 
(inv. 16926). Tillstånd har lämnats att resa en kullfallen sten i 
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en gånggrift vid Hammenhög, vilket arbete utförts under kon
troll av dr Hansen. 

Småland. Fil. dr Knut Kjellmark har undersökt en häll
kista från stenåldern vid Sjövik, Söraby s:n (inv. 16975), en 
hällkista från stenåldern vid Hagtorpet i samma socken (inv. 
16976) samt en hällkista vid Qivarps Södregård, Flisby s:n 
(inv. 16990). Tillstånd har lämnats till borttagandet av husrester 
i Djurle myr, Björkholma, Ö. Torsås s:n, vilka av dr Kjellmark 
blivit undersökta. Likaledes har Kjellmark undersökt 2 grav
högar vid Runhem,; Öjaby s:n, vilkas bortgrävande beviljats. 
En vid Avlösa Södergård på Visingsö belägen starkt skadad 
gravhög från järnåldern har undersökts av ing. Algot Friberg, 
varefter dess bortodlande beviljats. 

Södermanland. Antikvarien Arne har företagit] flera un
dersökningar och besiktningar inom området. Så har han vid 
Lerbo, Östra Vegred s:n, besiktigat resta stenar, vilka varit ut
satta för åverkan. Vid Skälbo, Årdala s:n, har Arne besiktigat 
genom grustag hotade gravar, varefter stängsel för deras fram
tida skydd uppsatts. Vid Stora Kungsladugården utanför Ny
köping har Arne vidare besiktigat ett vid landstormsövningar 
skadat gravfält och träffat överenskommelse om återställandet, 
vilket sedermera utförts under kontroll av intendenten Sv. T. 
Kjellberg, Västerås. 

Fil. kand. J. Nihlén har undersökt en gravhög vid Tumbo 
prästgård, Tumbo s:n (inv. 16994) samt 3 gravhögar från järn
åldern vid Gredby, Fors s:n (inv. 16993), vilkas borttagande 
sedermera beviljats. 

Uppland. På egnahemsområdet i Skälbyj mark i Sollen
tuna s:n hava å olika tomter fasta fornlämningar blivit under
sökta, dels en mindre gravhög (inv. 17054) av konservator E, 
Sörling, dels av fil. kand. J. Nihlén 2 gravhögar från järnål
dern (inv. 16992). Tillstånd till borttagande av dessa fornläm
ningar har sedan beviljats. Likaså har tillstånd givits att bort
taga 5 mindre gravhögar på Vallentuna egnahemsområde, vilka 
undersökts av konservator Sörling (inv. 16898). Vid Enebybergs 
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municipalsamhälle i Danderyds s:n har antikvarien Arne och 
fil. kand. S. Erlandsson var för sig vid olika tillfällen under
sökt 2 högar från järnåldern å olika tomter (inv. 17009); högarnas 
borttagande har därefter beviljats. Erlandsson har likaledes före
tagit undersökningar av fyra i en åker anträffade brandgravar 
vid Frötuna i Rasbo s:n (inv. 16929) samt ett mindre röse från 
bronsåldern vid Smedslättens trädgårdsstad, Bromma s:n (inv. 
16937), varefter dessa fornlämningar efter tillstånd borttagits. 

Fil. dr Arvid Enqvist har utom en del besiktningar inom 
olika delar av landskapet företagit undersökningar av bl. a. två 
starkt skadade gravhögar från järnåldern, den ena vid Ersta, 
Tolfta s:n, i kanten av ett grustag (inv. 17059), den andra vid 
Björnvretsbacken, Vestra Vad, Vesslands s:n (inv. 17058), vilken 
senare återställts. Likaledes har dr Enqvisl undersökt en skadad 
järnåldershög vid Boda, Bred s:n (inv. 17057), vilken seder
mera återställts. Docenten G. Ekholm har undersökt 3 vid od
ling påträffade gravar å ett järnåldersgravfält vid; Sunnersta, 
Bondkyrka s:n (inv. 17076), till vars borttagande tillstånd senare 
lämnats. På bekostnad av adj. dr K. A. Karlinder hava docen
ten B. Thordeman och fil. kand. S. Erlandsson undersökt en 
plats för en förmodad hyddlämning' på Revelsta gårds ägor, 
Altuna s:n (inv. 16920). 

Diverse undersökningar i landskapet hava dessutom utförts 
av docenten N. Åberg, amanuensen A. Julius och O. A. Öberg. 

Värmland. Amanuensen Erlandsson har under 1922 före
tagit besiktningar av flera skadade eller hotade fasta fornläm
ningar inom landskapet samt därjämte bl. a. undersökt ett röse 
vid Vitteby, Sunne s:n (inv. 16935) samt en förstörd brandgtop 
vid S. Soneby i samma socken (inv. 16936). 

Västerbotten. Författaren Sigurd Dahlbäck har under året 
utfört resor inom landskapet, där han för Statens Historiska 
Museums räkning insamlat stenåldersföremål och gjort nog
granna undersökningar rörande fyndomsländighelerna. Amanu
ensen Hallström har utom antikvarisk-topografiska arbeten i 
landskapet fortsatt och avslutat den arkeologiska rekcgnosce-
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ringen av Stora Sjöfallets nationalpark och angränsande om
råden. Därjämte har han företagit preliminär undersökning av 
en stenåldersboplats vid Gummarp, Skellefteå (inv. 17007) samt 
besiktigat och undersökt fyndplats för flintyxor vid Burträsk, 
Bygdsiljum. 

Västergötland. I samband med antikvarisk-topografiska 
besiktningar och uppteckningar i södra delen av Vadsbo härad 
har fil. dr K. E. Sahlström undersökt en del gravar å ett brand-
gravfält på en gruskulle vid Hållaregården, Värings s:n (inv. 
16921), till vars borttagande sedermera tillstånd givits. Fil. lic. 
Å. Stavenow har i vetenskapligt syfte undersökt 2 järnålders
gravar vid Säby gård, Berga s:n (inv. 16922). Fil. dr Olov Janse 
har företagit undersökning dels av hällkista från järnåldern vid 
Anderssvensgården, Öja, Södra Kyrketorp s:n (inv. 16972) samt 
dels tvenne gravrösen från järnåldern vid Abrahamsgården, 
samma by och socken (inv. 16973), vilkas borttagande seder
mera beviljats. Dessutom har dr Olov Janse företagit flera 
besiktningar, däribland av ett skadat järnåldersgravfält vid Val
torps kyrka samt runsten vid Håkanstorp. 

Västmanland. Antikvarien Arne har företagit ett flertal be
siktningar av åverkade fornlämningar särskilt i trakten av Kö
ping, Norsa och Hagelsberga samt likaså besiktigat och foto
graferat fornminnen i trakten av Kolbäck (Kvicksund). I sam
band med arkeologisk exkursion med elever från Stockholms 
Högskola har amanuensen Lindqvist företagit grävningar å sten
äldersboplats samt undersökningar av skadade gravhögar från 
järnåldern nära Fågelbacken, Hubbo s:n (inv. 16890) samt lika
ledes undersökt skadade järnåldersgravar vid Tibble, Badelunda 
s:n (inv. 16891); desamma återställdes efter undersökningen i 
sitt förutvarande skick. 

Ångermanland. I denna provins har lektor O. B. Santes
son fortsatt sina i flera år bedrivna fältundersökningar rörande 
stenåldern samt företagit systematiska grävningar å stenålders
boplatser på flera ställen (inv. 17096—97). En del besiktningar 
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av fasta fornlämningar särskilt i Grundsunda och Arnäs sock
nar ha därjämte utförts av amanuensen Hallström. 

Öland. Antikvarien Arne har företagit besiktningar inom 
området, särskilt av det stora La Téne-gravfältet med bland 
annat den bekanta gravhögen "Noaks ark" vid Karums älvar, 
Högsrums s:n. 

Östergötland. Antikvarien Arne har undersökt skadade 
gravar vid Göthult, Åtvidaberg, varvid en del fynd tillvaratagits 
(inv. 16903). Dessutom har konservator Sörling undersökt en 
skadad skelettgrav från äldre järnålder vid Alvastra, Västra 
Tollstads s:n, vars borttagande sedermera beviljats. 

Från medel t iden och nyare tiden. 

Under 1922 hava ej mindre än 470 ärenden rörande vården 
av kyrkor och andra byggnader av kulturhistoriskt värde be
handlats av riksantikvarien. 

I brev av den 20 maj 1921 har Eders Kungl. Maj:t anbe
fallt riksantikvarien att i samråd med Kungl. Byggnadsstyrelsen 
inkomna dels med plan för utredning angående förekomsten 
av ödekyrkor och ruiner i landet samt rörande dessas tillstånd 
och vård, dels ock med beräkning av kostnaderna för en så
dan utredning. Då för detta betydande arbete intet särskilt 
anslag varit tillgängligt, har det måst ulföras i samband med 
andra tjänsteresor. Under året har detta arbete dock fortskri
dit så långt, att det vid 1922 års utgång kan sägas vara till 
drygt hälften slutfört. Undersökningen har utförts genom t. f. 
antikvarien Brandel. 

På grund av' dessa undersökningar har Akademien efter 
framställning från riksantikvarien ansett sig böra även 1922 så
som en provisorisk åtgärd hos Eders Kungl. Maj:t i underdånig 
skrivelse anhålla om statsbidrag till konservering av en del kul
turhistoriskt intressanta byggnader, vilkas tillstånd varit i hög 
grad prekärt. 

Angående andra större arbeten i landsorten, som under 
1922 utförts på uppdrag av riksantikvarien, må nämnas: 
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Småland. Konserveringsarbeten å Västra Eds kyrkoruin 
hava under ledning av t. f. antikvarien S. Brandel blivit ut
förda. Kostnaderna hava bestritts dels av medel från anslag till 
vissa ödekyrkor genom Kungl. brev av den 15 juni 1922, dels 
av församlingen. 

Å Dädesjö ödekyrka ha vissa konserverings- och under
hållsarbeten i enlighet med ett av t. f. antikvarien S. Brandel 
uppgjort program utförts. Arbetena hava bl. a. varit följande: 
lagning och tjärstrykning av spåntak, takfotsbräder och vind
skivor samt lagning av fönster och golv. Kostnaderna hava 
bestritts av medel från anslag till vissa ödekyrkor genom Kungl. 
brev av den 15 juni 1922. 

Södermanland. Program för konservering av Kärnbo kyrko
ruin har uppgjorts av t. f. antikvarien S. Brandel. 

Västergötland. Å Hyssna ödekyrka har i enlighet med ett 
av t. f. antikvarien S. Brandel uppgjort program och under den
nes ledning långhusets yttertak lagats och långhuset i övrigt 
undergått behövlig konservering. Kostnaderna hava beslritts 
medels en donation på 3,000 kr. från fabrikör Anders Arnells 
stärbhus, Hyssna, 1922. 

Östergötland. Program för konserveringsarbeten å S:t Anna? 
kapell har uppgjorts av t. f. antikvarien S. Brandel. Större de
len av de i detta program föreslagna murningsarbetena hava 
under ledning av Brandel blivit utförda med medel från anslag 
till vissa ödekyrkor genom Kungl. brev av den 15 juni 1922. 

Vid Alvastra har antikvarien O. Frödin under året fort
satt de systematiska utgrävningarna och undersökningarna av 
lämningarna från de forna klosterbyggnaderna. Kostnaderna här
för hava bestritts av därtill särskilt donerade medel. 

I I I 

Särskilda åtgärder hava på initiativ av riksantikvarien 
eller genom beslut av Akademien efter genom riksantikvarien 
verkställd undersökning vidtagits till skyddande av en del 
fornlämningar: 
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På begäran av riksantikvarien har fridlysning utfärdats för 
gravfält vid Margretelund, Österåkers s:n, Upland, för gravfält 
vid Tunagård i samma socken, för gravar vid Acklinga s:n, 
Västergötland, för en skans vid Staby, Högsby, Småland samt 
för en gammal fyrplats vid Kolabacken, Falsterbo, Skåne. 

En ansökan om tillstånd att få borttaga ett gravröse vid 
Haraldsgården, Björkäng, Borgstena s:n, Västergötland, har av 
Akademien avslagits. Likaledes har Akademien avslagit en be
gäran om att få borttaga 4 i Hallvide, Slite s:n, Gotland, vid 
vägen mellan kyrkan och Bjerges befintliga större gravrösen. 
En ansökan att för grustäkt få flytta 8 resta stenar i Låtsbyn, 
Gunnarsnäs s:n, Dalsland, har Akademien ej funnit skäl bifalla. 
Likaså har en begäran att få borttaga en oval stenkrets å Stabb-
gård under Mårtens i Öja s:n, Gotland, ej kunnat bifallas. 

Den av Stockholms stads fastighetsnämnd verkställda in
venteringen av fasta fornlämningar inom stadens område har 
under året av ingeniör Bror Ericsson fortsatts och avslutats i 
vad det gäller Bromma socken. 

En ansökan från Kullerstads kommun, Östergötland, att få 
företaga en mindre flyttning av en vid Kullerstad bro rest 
runsten mot att kommunen åtager sig ordnandet av platsen, 
har av Akademien bifallits. Från enskild person har till Aka
demien inkommit en anhållan om tillstånd att få flytta en vid 
Svanå bruk, Harakers s:n, Västmanland, befintlig runsten till 
dess gamla plats vid Ulfsta i samma socken. Ansökan har bi
fallits under villkor, att arbetet utföres under kontroll av en av 
riksantikvarien godkänd person. En i kyrkomuren till Tullstorps 
kyrka, Skåne, förut inmurad runsten har av församlingen utta-
gits och uppställts på kyrkogården. Denna åtgärd har av Aka
demien godkänts. Tillstånd har beviljats att få företaga en 
mindre flyttning av en vid landsvägen stående runsten vid Lilla 
Lundby, Överselö s:n, Södermanland. 

Den år 1910 upptäckta ristningen från bronsåldern i fast 
berghäll vid Hägvide, Lärbro s:n, Gotland, har, för att hindra 
söndervittring, måst genom Akademiens försorg övertäckas. 
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Som ti l lsyningsman på Björkö har under året tjänst
gjort lantbrukaren A. Rylander. Röjningsarbetet å fornlämnings-
omrädet ä statens mark därstädes har fortsatts under ledning 
av konstnären Gunnar Hallström. 

Bland till Akademien och Statens Historiska Museum un
der året lämnade gåvor må särskilt nämnas: 

Lantbrukaren Karl Teodor Gustafsson har till Akademien 
som gåva överlämnat en vid Krogörns forna vilställe på Husby 
ägor, Markims s:n, Upland, rest minnessten över den gamla 
vintervägen från Stockholm norrut, jämte den mark, varpå stenen 
står intill en meters avstånd från stenen och en 2 m. bred och 
16 m. lång väg till Husby ägoväg. 

F. överbibliotekarien Cl. Annerstedt har som bidrag till fort
satt utgivande av Axel Oxenstiernas skrifter överlämnat 2,000 kr. 
Bergsingenjören Fr. Brusewitz har överlämnat 1,000 kr. att an
vändas till antikvariska ändamål. Likaså har direktör Holger 
Winkel, Köpenhamn, överlämnat 2,000 kr. för antikvariska ända
mål. Fru Emma Zorn har utöver de medel, som Akademien an
slagit, godhetsfullt ställt till Akademiens förfogande ett större 
belopp för inköp av den sid. II omnämnda biskopskräklan. 

För antikvariska undersökningar, hava underj året föl-
följande anslag lämnats av Akademien: till författaren Sigurd 
Dahlbäck för fortsättande! a v n a n s materialinsamling i Norr
bottens län 500 kr., till skriftställaren Pehr Jonsson för för
tecknande av fornlämningar i Norra Åsbo härad, Skåne, 200 
kr.; till fil. kand. Arthur Norden för fortsatta undersökningar 
av hällristningar i Ö. Eneby och Borgs socknar, Östergötland, 
500 kr.; till fil. dr K. E. Sahlström för fortsatt uppteckning och 
kartläggning av fornlämningar i Vadsbo härad, Västergötland, 
500 kr.; till kyrkoherde Mats Åmark för undersökning av me
deltida kyrkklockor i Södermanland och Västmanland, 250 kr.; 
till docenten H. Cornell för studier rörande förhållandet mellan 
de uppsvenska kyrkomålningarna från 1400-talet och träsnitts
konsten 300 kr.; till lektor Erik Bråte för undersökning av 
runstenar i Södermanland, 300 kr.; till Professor O. von Friesen 
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för granskning av runstenar i Kronobergs län, 500 kr.; var
jämte Akademien till f. amanuensen Eric Ihrfors anslagit 600 
kr. jämte ersättning för bindning av 18:de samlingen av dennes 
Anteckningar ur Östergötlands äldre kyrkohävder. Akademien 
har därjämte anslagit 1,000 kr. som bidrag lill kostnaderna för 
hållande av Nordiskt arkeologmöte i Stockholm sommaren 1922. 
Dessutom hava följande reseanslag utdelats till Akademiens 
tjänstemän: till antikvarien Arne för studier i Italien av gotisk 
kultur 500 kr. (med Akademiens tillstånd utnyttjat 1923); till 
antikvarien Frödin för utländsk studieresa 250 kr.; till amanu
ensen Lindblom för utländsk studieresa 250 kr. samt till amanu
ensen Hallström för studier av hällristningar i Norge 500 kr. 

Vid den mångskif tande fornminnesvården hava, vid 
sidan av Akademiens tjänstemän och av Eders Kungl. Maj:ts Be-
fallningshavande eller av riksantikvarien för särskilda fall anmo
dad kronobetjäning, företrädesvis följande personer vid 
upprepade tillfällen medverkat: landsfiskal C. G. Agelin, 
Eksjö, folkskollärare J. Alin, Göteborg, fil. dr S. Ambrosiani, 
Stockholm, riksdagman A. Andersson, Saxtorp, Vårgårda, di
sponenten K. E. Anderson, Årnäs, redaktör W. Andersson, Lund, 
kandidat Ola Bannbers, Holsåker, handl. Nils Bengtsson, Skep-
parslöf, landsfiskal Tor Berglöf, Gävle, amanuensen A. Billow, 
Stockholm, lektor E. Bråte, Stockholm, dr J. Bring, Simrishamn, 
skriftställaren Sigurd Dahlbäck, Lansjärv, adjunkt C. Danholt, 
Gävle, fil. kand. A. Edle, Visby, docent G. Ekholm, Uppsala, 
fil. dr A. Enqvist, Uppsala, ingeniör Bror Ericsson, Stockholm, 
länsantikvarien E. Festin, Östersund, godsägare E. Flach, Sö
derköping, redaktör O. Fredriksson, Skeninge, ingenjör A. 
Friberg, Jönköping, prof. O. v. Friesen, Uppsala, prof. C. M. 
Fiirst, Lund, konstnären Gunnar Hallström, Björkö, fil. dr Folke 
Hansen, fiund, fil. kand. Harald Hansson, Gamleby, intenden
ten Hugo Hedberg, Örebro, frih. E. Hermelin, Marieberg, 
fabrikör A. N. Holm, Kivik, fil. dr Olov Janse, Stockholm, skrift
ställaren Pehr Jonsson, Broby, organist J. Jonsson, Röinge, 
amanuensen A. Julius, Upsala, dr K. A. Karlinder, Stockholm, 
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landsarkivarien C. M. Kjellberg, Vadstena, intendenten Sv. T. 
Kjellberg, Västerås, fil. dr Knut Kjellmark, Växiö, intendenten 
T. Mårtensson, Helsingborg, fil. lic. Erik Lundberg, Stock
holm, fil. kand. John Nihlén, Upsala, fil. kand. Arthur Norden, 
Norrköping, kontraktsprosten J. A. L. Quist, Ösmo, intendenten 
A. Roland, Stockholm, dr I. Rosengren, Sigtuna, fil. dr Hanna 
Rydh, Stocksund, professor O. Rydbeek, Lund, fil. dr K. E. 
Sahlström, Stockholm, lektor O. B. Santesson, Uppsala, fil. dr 
E. Salvén, Stockholm, intendenten G. Sarauw, Göteborg, agro
nom Carl Sondén, Vreta kloster, fil. lic. Ake Stavenow, Upsala, 
herr A. Steijer, Stockholm, amanuensen O. Sundin, Lund, do
centen B. Thordeman, Uppsala, intendenten Sanfrid Welin,Skara, 
arkivarien O. W. Wennersten, Visby, amanuensen K. V. Wåhlin, 
Lund, docenten N. Åberg, Upsala, herr A. O. Öberg, Kävra, 
Enköping. 

Enligt § 17 i Eders Kungl. Majds nådiga instruktion för 
riksantikvarien och Akademiens tjänstemän böra dessa samt
liga verka för väckande och underhållande av kärlek till våra 
fornminnen och för spridande av kunskap om dem samt ge
nom vetenskaplig verksamhet bidraga till vidgandet av vår kun
skap om forntiden. Denna verksamhet har bedrivits huvudsak
ligen genom föreläsningar och vetenskapliga publika
tioner, till stor del utförda på tjänstemännens fritid. 

Riksantikvarien Bernhard Salin (tjänstledig.) 
Publicerat : Fyndet från Broa i Hälla, Gotland (Fornvännen 

1922); 
Minnesteckning över Oscar Montelius (Kungl. Vitterhets 

Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 34: 1, 2). 
T. f. riksantikvarien O. Janse har hållit föreläsningar i Stock

holm och dess närhet. 

Antikvarien T. Arne har hållit 14 föreläsningar i Stockholm, 
Uppland, Västmanland och Södermanland, därav 3 på en hem
bygdskurs för folkskollärare i Södertälje. 
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Publ icera t : Den äldsta bebyggelsen vid Bosporen (Fornvän
nen 1922); 

Vär äldsta produktion av stål (Rig 1922); 
Kulturminnen i Samara ("Hjälp Ryssland"); 
Om ryskt museiväsen under bolsjevikväldet(Soc. Dem. 1922). 
Artiklar i Nordisk Familjebok. 

Antikvarien Otto Frödin har hållit ett flertal föreläsningar i 
skilda delar av landet. 

Antikvarien Bror Sehnittger har hållit ett 50-tal föreläsningar 
i arkeologiska ämnen i Ångermanland, Västerbotten och 
Lappland samt diverse liknande i Stockholmstrakten. 

Publicerat : En hällristning vid Berga-Tuna i Södermanland 
(Fornvännen 1922); 

Hällristningarnas kronologi och betydelse (Fornvännen 
1922); 

Skeppet från Oseberg och drottning Åsas likbegängelse 
(Ord och bild 1922); 

Där fodrens kummel stå. En utfärdsbok för Stockholms
trakten (utg. tillsammans med dr Hanna Rydh). 

Diverse atiklar i Nordisk familjebok. 

Amanuensen Gustaf Hallström har hållit ett antal föreläsningar 
i Stockholm och landsorten samt har såsom lärare i K. Lant-
mäteristyrelsen hållit föreläsningar för årets elever i ämnet 
"Fornlämningar och naturskydd". 

Publicerat: Forntiden (kap. 2 i arbetet Norrbotten, utgivet 
av Luleå stads jubileumsutställnings bestyrelse 1922); 

Västerbottens läns förhistoria (inledning till detta län i 
arbetet "Sverige"); 

Västerbottens län. Antikvariska sockenbeskrivningar (Sve
rige 1922); 

Gravplatser och offerplatser i ryska Lappmarken (Rig 1922. 
Andra avdelningen tryckt föreg. år i Festskrift för N. E. Ham
marstedt); 
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Ett besök i det Solovjetska klostret i Vita havet ("Hjälp 
Ryssland"); 

Sibirien. Minnen från min Rödakorstjänstgöring 1915— 
1916. (Landstormsmannen, festskrift för Prins Carl). 

Har med understöd av Akademien företagit en månads 
resa i Norge för undersökningar rörande hällristningar. 

Amanuensen Sune Lindqvist: 
Publ icerat : Till vår folkvandringstids historia (Fornvännen 

1922). 
2 uppsatser om forntiden i Närke (Läsebok för skola och 

hem 1922). 

Amanuensen Andreas Lindblom: 
Publ icerat : Naturalismens genombrott inom det nederländska 

måleriet. En översikt av den nyare forskningens resultat 
(Konsth. sällskapets publikation 1921); 

Statens Historiska Museum. Vägledning i Medeltidsavdel
ningen 1922. 

Nyordnandet av stora kyrksalen i Statens Historiska Mu
seum (Tidskr. f. konstvetenskap 1922). 

Har med understöd av Akademien bedrivit vetenskapliga 
studier under 2 månader i Tyskland, Frankrike och Italien. 

Bibliotekarien Sigrid Leijonhufvud: 
Publ icera t : Sophie Adlersparre (Esseide). Ett liv och en livs

gärning. I. 1922. 
Matade Fibiger och Esseide (Vär tid 1922. Årsbok utg. 

av Samfundet De Nio). 
Stockholm i december 1923. 

Underdånigst 
OTTO JANSE. 

/. / . riksantikvarie. 


