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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 1923 i underdånighet anföra följande: 

Innan jag ingår på de mera detaljerade uppgifterna rörande 
samlingarne samt det under år 1923 bedrivna arbetet för forn-
lämningarnes vård och förtecknande, anhåller jag att i under
dånighet få framlägga några mera allmänna synpunkter och 
önskemål med avseende på de uppgifter, som äro föremål för 
Akademiens och Riksantikvariens verksamhet. 
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Det finnes utan tvivel all anledning att tacksamt erkänna 
ett förstående och välvilligt intresse inom alla kretsar av vårt 
folk för de arbeten och strävanden, som ligga inom fornmin
nesvården och fornkunskapens verksamhetsområden. Detta bör 
med så mycket större tillfredsställelse konstateras, som en dy
lik allmän förståelse måste sägas vara den enda hållbara grund
valen för en sund och effektiv fornminnesvård. Lagar och för
ordningar, de må nu vara huru goda som helst, kunna i detta 
avseende föga åstadkomma, om de ej bäras upp och suppleras 
av en allmän opinion. Jag vill ingalunda påstå, att allt i detta 
avseende är som sig bör, men det vore å andra sidan orätt 
och otacksamt att icke erkänna den goda vilja och det osjäl
viska intresse som i allmänhet komma till synes, då det gäller 
omsorgen om minnena från svunnen tid. Få saker i vår tid 
torde också vara mera ägnade att utan hinder av klass- och parti
hänsyn samla ett enigt intresse än just vården om våra fäderne-
ärvda kulturskatter. Sverige har också på det området äro
rika traditioner att upprätthålla. Intet land i Europa har så 
tidigt som Sverige stiftat fornminneslagar, och riksantikvarie-
institutionen stammar från Gustaf Adolfs dagar. 

Innevarande stund ligger landet snarare så, att den stat
liga fornminnesvårdens organisation icke förmår fylla de allt
mera växande krav, som ställas på densamma just på grund 
av det stigande intresset ute i bygderna. Varken arbetskrafter 
eller till buds stående anslag göra det möjligt att på effektivt 
sätt tillmötesgå alla de önskningar om undersökningar, konser
veringar, skyddsåtgärder, råd och anvisningar, vilka numera 
inströmma från skilda delar av Sveriges stora land. Ännu svå
rare är att på ett effektivt sätt utöva den dock under alla för
hållanden nödiga kontrollen över författningarnas efterlevnad 
och de olika fornminnesgruppernas vård, varförutan lätt miss
förhållanden kunna uppstå och vinna olämplig spridning. Allt 
intresse är ej av godo och stundom kan ett missriktat nit vara 
skadligare än en passiv likgiltighet. Med ett ord, här som på 
alla andra områden är det nödvändigt med aktiv ledning och 
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en ledning som är så utrustad, att den har möjlighet alt effek
tivt nå dit, där ledningen bäst behöves. En viss omorganisa
tion och vidare utbyggnad av den bestående fornminnesmyn-
digheten är ett alltmera trängande önskemål och torde icke 
alltför länge kunna eftersättas. Önskvärt är även att finna en 
lämplig form för sammanknytande av de många i de olika 
provinserna verksamma lokala fornminnesorganisationerna med 
det statliga centralorganet, för att å ena sidan vinna möjlighet 
till en viss decentralisation av vissa fornminnesärendens be
handling och å andra sidan bidraga att giva de lokala orga
nisationerna och dessas ofta mycket värdefulla samlingar större 
möjligheter till verkligt fackmässig verksamhet och vård. 

I det allra intimaste samband härmed står emellertid en 
för Akademiens verksamhet synnerligen viktig fråga, vilken sedan 
mera än ett decennium stått på dagordningen, dock utan att 
hittills hava vunnit sin lösning, jag menar Statens Historiska 
Museums byggnadsfråga. Jag skall ingalunda här hängiva mig 
åt de dystra skildringar och reflexioner, vartill Historiska Mu
seets lokalfråga eljest kunde giva rikaste stoff. Jag kan in
skränka mig att hänvisa därtill, att Statens Historiska Museum, 
den institution, ur vilken den europeiska arkeologiens främste 
banbrytare och storman Oscar Montelius framgått, för sina rika, 
med stora kostnader och under mansåldrars forskarmöda fram
grävda och sammanbragta samlingar, vilka på vissa områden 
icke finna sin like i andra länder, i denna dag till sin disposi
tion har mindre utställningsutrymme än samma museum fick 
sig tillmätt på 1860-talet. Otaliga äro de fynd av stor veten
skaplig betydelse, som ligga begravda djupt nere i National-
museibyggnadens källarvalv. 

Det redan på 1890-talet föreliggande behovet av en sär
skild byggnad för Statens Historiska Museum framstår med 
varje år såsom alltmer oavvisligt. Upprepade framställningar 
från Akademien har också i detta avseende på sista tiden gjorts, 
såväl år 1913 som senare, och frågan är för närvarande under 
utredning inom Byggnadsstyrelsen. Nödvändigt synes emeller-
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tid att i avvaktan pä byggnadsfrägans slutliga lösning kunna 
åstadkomma någon omedelbar provisorisk lättnad i de rådande 
lokalsvårigheterna. Inom Akademien är därför under övervä
gande möjligheterna att bereda tillfälliga lokaler i någon annan 
statens byggnad, varigenom åtminstone bristen på magasine
rings- och uppackningsutrymmen skulle kunna tillfälligt minskas. 

Innan Historiska Museets byggnadsfråga vunnit en till
fredsställande lösning, måste Akademiens verksamhet i allmän
het bliva väsentligt hämmad på grund av den starkt verkande 
tvångströja, de nuvarande lokalförhållandena lägga på dess 
arbeten. 

Ett av fornminnesvårdens och fornkunskapens stora ge
mensamma önskemål är åstadkommande av en i möjligaste 
mån fullständig inventering av landets fasta fornminnen. Det 
är en stor och svårlöst och framför allt kostsam uppgift, på 
vilken har arbetats från institutionens sida under långa lider. 
Ett stort steg framåt har under år 1923 gjorts i och med fram
läggande på Göteborgsutställningen av resultatet av den ytterst 
noggranna och fullständiga inventering, som verkställts över 
de förhistoriska fornminnena i Bohuslän, norra Halland, stora 
delar av västra Västergötland och delar av Dalsland. Påbörjad 
redan på 1880-talet av dr E. Eckhoff har denna inventering 
sedermera fortsatts dels med understöd av Akademien och 
landskapets fornminnesförening, dels och framför allt med an
slag från Göteborgsutställningen, som för detta arbetes slut
förande anslagit c:a 45,000 kr. Under energisk och målmedve
ten ledning av intendenten för Göteborgs Museums arkeolo
giska avdelning, dr Georg Sarauw, har detta mönstergilla inven
teringsarbete under de senaste åren förts till ett lyckligt slut. 
Därmed har Göteborg givit ett utomordentligt viktigt och värde
fullt bidrag till landets arkeologiska kartläggning och beskriv
ning, ett bidrag för vilket den statliga fornminnesmyndigheten 
har all anledning att vara tacksam. 
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Men detta arbete manar också till efterföljd. Göteborgs
arbetet har å ena sidan visat vilka utmärkta resultat, som ge
nom ett målmedvetet och ihärdigt arbete kunna vinnas. Men 
också å andra sidan, att dessa icke kunna vinnas utan högst 
betydande kostnader. Dessa kunna ju i första hand te sig av
skräckande, i synnerhet då man betänker vårt lands stora ut
sträckning. Å andra sidan har sedan lång tid tillbaka så mycket 
arbete nedlagts på fornminnesinventeringen i de olika lands
delarna, och intresset därför är allt fortfarande i flertalet land
skap så stort, att utsikterna för en allmän inventerings genom
förande dock borde kunna vara ganska gynnsamma. Om lämp
liga åtgärder för samarbete mellan alla intresserade parter och 
åstadkommande av ett gemensamt system för uppteckningar, 
kartläggning m. m. kunna genomföras, torde det stora upp
ställda önskemålet, en möjligast fullständig och pålitlig för
teckning och kartläggning av hela landets fornminnesbestånd 
kunna bliva verklighet inom rimlig tid. Men härför fordras, att 
den centrala fornminnesvårdsmyndigheten sättes i stånd att de-
tachera särskilda arbetskrafter, som under en längre tidsföljd 
odelat kunna ägna sig åt denna viktiga uppgifts genomförande. 
Jag har ansett mig böra i detta sammanhang särskilt hänvisa 
till denna uppgift, då dess genomförande synes mig vara en 
av hörnstenarna för en effektiv fornminnesvård. 

I. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och Myntkabinet
tet hava under året tillväxt genom 310 förvärv (inv. 17055— 
17364), av vilka 177 äro inköp för statsmedel, 68 fynd från sy
stematiska grävningar eller tillfälliga jordarbeten, 55 gåvor, 1 
såväl gåva som fynd från undersökning, 2 depositioner, 2 byten 
och 5 avgjutningar. De särskilda förvärven innehålla oftast var 
för sig flera, stundom ett stort antal föremål. 

Bland inköpen märkas ett större slutet fynd av föremål från 
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bronsålderns 5:te period från Hjärpetan, Grava s:n, Värmland 
(inv. 17093 och 17143); armring jämte delar av halsring av guld 
från Kams, Hälla s:n, Gotland (inv. 17077); 3 armringar samt 2 
ringspännen av silver, funna vid plöjning i myrmark vid Snal-
darve, Martebo, Lummelunda ,s:n, Gotland (inv. 17203); silver
fynd, bestående av 300 hela eller delar av mynt, 1 armring, 
1 fingerring m. m. vägande tillsammans ca 500 gr., funnet 
vid St. Varbos, Sanda s:n, Gotland (inv. 17305). Ett av årets 
märkligaste förvärv utgör ett större skattefynd innehållande ett 
stort antal föremål av guld och silver från medeltiden och 
nyare tid (till större delen från 1600-talet), anträffat vid sten-
sprängning å länsmansberget vid Rotebro, Sollentuna s:n, Upp
land (inv. 17339). Ett par större samlingar av förhistoriska före
mål hava av Akademien under året inlösts, nämligen dels fram
lidne jägmästare E. G:son Hjorts i Kisa samling, omfattande 
över 600 föremål, de flesta från Östergötland (inv. 17332), dels 
ett 300-tal föremål, insamlade av den svenska Kamtschatka-
expeditionen (inv. 17139). Utom med dessa har museets kom
parativa samling utökats med ett antal paleolitiska flintföremål 
och ben samt romersk keramik (terra sigillatakärl) från museet 
i S:t Germain, Paris (inv. 17354). I utbyte har enligt Kungl. 
Brev den 6/4 1923 lämnats vissa i Statens Historiska Museum 
förvarade föremål, för vilka närmare fynduppgifter saknas jämte 
avgjutningar av en del i museets samlingar förvarade fynd. 
Bland gåvor till samlingarna under året märkas en hel del sten
åldersföremål från Ångermanland (inv. 17098—17124), över
lämnade av skilda personer inom landskapet genom lektor O. 
B. Santesson, Uppsala. 

Under året har konserverats, delvis med hjälp av ett ej 
fast anställt biträde, förutom nyinkomna fynd, ett betydande 
antal äldre föremål i samlingarna, tillsammans ca 6,000 före
mål. Dessutom har även under detta år i konserveringsanslal-
ten i och för byte med utländska museer, framför allt i Frank
rike, tillverkats ett stort antal avgjutningar av i museets sam
lingar förvarade fynd. 
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3. Antikvariskt-topografiska arkivets båda serier, den ena 
innehållande anteckningar om fornlämningar, fornfynd, kyrkor 
och andra äldre byggnadsverk med inventarier, den andra inne
hållande avbildningar av motsvarande grupper, till största 
delen fotografier jämte ett stort antal fotografiska negativ, 
hava under året utökats med c:a 3,000 nummer. I sistnämnda 
serie märkes särskilt en större samling (ca 1100 st.) fotografi-
plåtar av gotländska kyrkor, skänkt av dr E. Erici, Stockholm. 
Apotekare J. V. Hamner, vilken redan förut vid olika tillfällen 
överlämnat fotografiska negativ av gotländska kyrkor, kastaler 
och gravstenar, har under året ytterligare ökat denna samling 
med ett stort antal av honom tagna plåtar. 

De till samma avdelning hörande samlingarna av klichéer 
och skioptikonbilder hava båda under året utökats såväl genom 
inköp som genom gåvor. Omordnandet av arkivet har under 
året fortgått. 

4. Bibliotekets tillväxt framgår av följande tabell: 

Genom köp 
gåvor 
byten 

Tillsammans 

Antal verk 

110 
252 
461 

823 

Antal band eller liäften 

300 
464 

1,281 
2,045 

Den i tabellen upptagna bytesaccessionen har erhållits 
genom Akademiens förbindelser med akademier, lärda sällskap 
och institutioner, framförallt i utlandet. Dessas antal uppgår f. n. 
till 811. Frånsett lån till Akademiens tjänstemän och de tal
rika tillfällen, då besökande inom dess lokaler begagnat dess 
bibliotek, har utlåningen under året omfattat 395 volymer. 

Vid dessa institutioner hava under året tjänstgjort följande 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens tjän
stemän : 
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Riksantikvarie och föreståndare för samlingarna: fil. dr Bern
hard Salin, utnämnd år 1913; tjänstledig för hälsans vår
dande under tiden 1 jan.—15 mars. Oaktat han icke upp
nätt pensionsåldern, begärde Salin •— enär något verkligt 
tillfrisknande elter en dä 5-årig sjukdom icke vore att för
vänta — från den 16 mars avsked med pension, vilket i 
nåder beviljades. Riksantikvarietjänsten uppehölls från årets 
början av antikvarien Otto Janse (under dennes sjukdom 
16 jan.—13 febr. av antikvarien Ture J:son Arne) till den 
16 maj, då byggnadsrådet, fil. dr Sigurd Curman utnämn
des till riksantikvarie. För avslutande av de arbeten, som 
åvilat Curman som byggnadsråd, erhöll han tjänstledighet 
från riksantikvarieämbetet 17 maj—16 juni, under vilken 
tid Janse uppehöll tjänsten 

Antikvarier och avdelningsföreståndare: för medeltiden och 
nyare tiden: fil. dr Otto Janse, utnämnd år 1909 (andre 
amanuens år 1907); t. f. riksantikvarie 1 jan.—15 maj, 
17 maj—16 juni; Janses antikvariebefattning har såväl under 
nämnda tid som ock under Janses sjukdom 29 okt.—23 
nov. uppehållits av amanuensen Sven Brandel; 
för järnåldern: fil. dr Ture J:son Arne, utnämnd år 1909; 
t. f. riksantikvarie under tiden 16 jan.—13 febr., då anti
kvarietjänsten uppehölls av amanuensen Gustaf Hallström; 
för sten- och bronsåldern: fil. dr Otto Frödin, utnämnd 
år 1911. 

för myntkabinettet (Hjertbergsk antikvarie): fil. dr Bror 
Sehnittger, utnämnd år 1915; tjänstledig under tiden 1 jan 
—31 maj, 27 aug.—10 okt. samt 5 nov.—31 dec; anti 
kvariebefattningen har under tiden uppehållits dels av ama 
nuensen Rosa Norström 1 jan.—14 febr., dels av amanu 
ensen Gustaf Hallström 15 febr.—31 mars (då Schnittge 
hade tjänstefrihet för studier i utlandet), 1 april—31 maj 
och 27 aug.—10 okt, dels slutligen av amanuensen Sune 
Lindqvist 5 nov.—31 dec. 

Kontorsbiträde: fru Lillot Hildebrand, ordinarie år 1912. 
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Amanuenser: fil. lic. Gustaf Hallström (1909) sedan är 1910; t. f. 
antikvarie 16 jan.—13 febr., samt t. f. Hjertbergsk anti
kvarie 15 febr.—31 maj och 27 aug.—10 okt.; 
docenten fil. dr Sune Lindqvist sedan år 1910; t. f. Hjert
bergsk antikvarie 5 nov.—31 dec; 
docenten fil. dr Andreas Lindblom sedan år 1910; 12 febr. 
—29 nov. och 15—31 dec. halv tjänstgöring; 30 nov.— 
14 dec. tjänstledig; 
arkitekten Sven Brandel sedan år 1917; t. f. antikvarie 
1 jan.-—15 maj, 17 maj—16 juni och 29 okt.—23 nov.; 
fru Rosa Norström sedan år 1899; t. f. Hjertbergsk anti-
tikvarie 1 jan.—14 febr.; 
fröken Agda Reuterskiöld (1902) sedan år 1910; 
fröken Elsa Broman sedan år 1910; 
fil. mag. fröken Maj Sondén sedan år 1918; tjänstledig9— 
15 sept.; 
fil. kand. Sven Erlandsson (1919) sedan år 1922; 8 mån. 
om året med halv tjänstgöring; 
fil. dr Arvid Enqvist sedan 22 jan. 1923. 
fil. dr Erik Salvén sedan 16 april 1923. 

Riksantikvariens administrativa biträde (enl. Kungl. Brev den "f 
1923): t. f. kanslisekr. August Borgström sedan 14 aug. 
1923 med halv tjänstgöring. 

Bibliotekarie: fil. kand. fröken Sigrid Leijonhufvud sedan år 1901; 
tjänstledig 5 juli—31 aug. 

Tecknare: Olof Sörling; såsom hans ställföreträdare har under 
större delen av året tjänstgjort Harald Faith-Ell. 

Räkenskapsförare: fru Rosa Norström t. o. m. 30 juni; 
fröken Marit Widén sedan 1 juli 1923; 

Konservator: Erik Sörling (1909) sedan år 1910. 
Fotograf och konservators biträde: fröken Ella Öberg sedan 

år 1918. 
Arkiv- och skrivbiträden: fröken Grittel Koch sedan år 1919; be

gärde och erhöll avsked 7 okt. 1923; 
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fröken Elsa Jacobsson sedan år 1918; 
fröken Alice Schotte sedan 1 dec. 1923. 

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 pr person. Besökandes antal har under året ut
gjort 29,837. Bibliotek och arkiv hava varje söckendag varit 
tillgängliga kl. 11—3. 

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 fornminnens bort
tagande hava lämnats av Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. I allmänhet äro kostnaderna bestridda av Akade
mien med för dylikt ändamål till dess förfogande ställda stats
medel. I vissa fall hava dock undersökningarna bestritts av 
enskilda personer. 

(När genom undersökningarna vunna fynd inkommit till 
Statens Historiska Museum, angives detta i förteckningen ge
nom tillfogande av de inventarienummer, varunder de därstä
des, stundom först 1924, antecknats. I andra fall angivas de 
museer, som fått tillstånd att behålla fynden.) 

Från hednat iden. 

Blekinge. Fil. dr Knut Kjellmark har företagit preliminär 
undersökning av en stenåldersboplats, anträffad vid grundgräv
ning för nybyggnad vid Karlshamns lasarett (inv. 17340). 

Bohuslän. Amanuensen Lindqvist har besiktigat och åter
ställt ett skadat röse, Tryggverör, Tryggön, Askims s:n och 
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därvid tillvaratagit fynd (inv. 17190). Återställandet utfördes på 
initiativ av fornminnessällskapet Vikarvet genom frivilligt arbete 
av dess medlemmar. Vidare har han undersökt resterna av 
tvänne jordblandade rosen å Möllegården, Näsinge s:n (inv. 
17191), till vilkas borttagande tillstånd sedermera lämnats. Ama
nuensen Hallström har företagit besiktningar av vissa häll
ristningar inom Brastads och Tanums socknar. Amanuensen Er
landsson har utfört grävningar å en stenåldersboplats vid Kode
backen, Bäve s:n (inv. 17344). Folkskolläraren J. Alin, Göte
borg, har på uppdrag av riksantikvarien kontrollerat återställan
det av ett genom militära åtgärder i samband med neutrali
tetsvakten under världskriget skadat bronsäldersröse, Stora rös, 
i Styrsö s:n. 

Dalarne. Amanuensen K. A. Gustawsson, Uppsala, härverk-
ställt besiktningar av en del fasta fornlämningar inom landska
pet samt därjämte undersökt ett skadat röse vid Koberga, Husby 
s:n (inv. 17327), vilket därefter återställts. Vid Dragsängarna 
mellan Insjön och Häradsbygden, Leksands s:n, har fil. kand. 
Ola Bannbers undersökt fyndplats för skelett och järnföremål. 

Dalsland. Amanuensen Hallström har besiktigat vissa forn
lämningar, däribland särskilt hällristningar vid Råvarpen, Tis
selskog s:n, och därvid även upptäckt några hittills okända 
sådana. Amanuensen Erlandsson har undersökt etl jordblandat 
röse, anlagt på resterna efter en stenåldershydda vid Solbacken, 
Dagsholm, Ödeborgs s:n (inv. 17221). Tillstånd till gravens 
borttagande har sedermera meddelats. 

Gestrikland. Vid Arsunda kyrka, Arsunda s:n, har ama
nuensen Hallström företagit undersökning av 3 genom lands
vägsbyggnad starkt skadade gravhögar (inv. 17408) samt där
jämte besiktigat gravfält vid Storvik. 

Gotland. Amanuensen Enqvist har undersökt några i Mar-
tebo myr, Lummelunda s:n, vid odling påträffade byggnads-
och brorester av trä. Fil. kand. A. Edle har undersökt en starkt 
skadad gravhög vid Skällhorns i Källunge s:n, vars bortta
gande efter ansökan från Slite-Roma järnvägs A.-B. beviljats. 
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Tillstånd har även lämnats till borttagande av tvänne rosen vid 
S. Vestris, Tingstäde s:n, vilka likaledes undersökts av kand. 
Edle. Vid Stapelbacken invid Lärbro kyrka, Lärbro s:n, har 
Edle likaså undersökt ett antal gravar. Dessutom har han verk
ställt ett flertal besiktningar av fasta fornlämningar och an
mälda fyndplatser på ön, så ock av skadade gravhögar från 
vikingatiden vid Ringome i Alva s:n samt återställda gra
var på ett gravfält vid Gnivsvärd, Tofta s:n. Fil. lic. O. W. 
Wennersten har undersökt skelettgravar, påträffade vid gräv
ningar invid Visby södra järnvägsstation (inv. 17251) samt före
tagit grävningar å stenåldersboplats vid Eivide, Eksta s:n (inv. 
17251). Ett antal stenåldersboplatser på ön ha under året med 
anslag från Akademien undersökts av fil. kand. J. Nihlén (inv. 
17184 och 17295). Delvis med anslag från Akademien har 
Major E. Zetterling fortsatt undersökningarna av de i Tingstäde 
träsk, Tingstäde s:n, funna träkonstruktionerna, det s. k. "Bul-
verket". Som ett led i dessa undersökningar ha även ingått 
fotografering från luften, vilken på begäran utförts av arméns 
flygare. 

Akademiens tecknare Olof Sörling har 1923 fortsatt sitt 
under en lång följd av år bedrivna arbete med avbildandet av 
Gotlands bildstenar för det av framlidna professor Gabriel 
Gustafson och rektor Fr. Nordin planerade arbetet om dessa, 
vilket arbete numera fortsattes av doc. S. Lindqvist. 

Halland. Antikvarien Arne har inom ett flertal socknar av 
landskapet utfört undersökningar och besiktningar i samband 
med pågående antikvariskt-topografiska fältarbeten, varvid ett 
stort antal fornlämningar fotograferats och uppmätts. Vid Ves-
singe, Veinge s:n, har han utgrävt en större hög, kallad Ves-
singehögen, 23 m. i diam. och 3,75 m. hög. I högen fanns ett 
av en fotkedja omgivet röse, vilket täckte en hällkista, fram
för vars södra gavel en rad höga stenar stodo i öst-västlig rikt
ning. Kistan innehöll rester av flera skelett, 4 flintdolkar, 1 
spjutspets och 5 pilspetsar av flinta, bärnstenspärlor samt en 
del krukskärvor, däribland en lerskål med handtag. I kistans 
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förrum påträffades likaledes bärnstenspärlor och krukskärvor 
samt utanför kistan bl. a. ett stort antal, c:a 750, delvis rikt 
ornerade krukskärvor från gånggriftstid (jfr Arne i Årsbok 
1923, utg. av Vetenskapssocie te ten i Lund). Vid Skogaby, 
Veinge s:n, har Arne kartlagt ett gravfält med ett 20-tal mesta
dels med fotkedja omgivna, något jordblandade rosen. Därvid 
undersöktes 2, vilka visade sig härröra från romersk järnålder. 
Nära stationen i samma s:n har Arne vidare företagit utgräv
ning av en bland de fre s. k. Krigshögarna samt av en hus-
tomtning, kallad Danskgraven, båda sannolikt från bronsåldern. 
Vidare fotograferades och uppmättes en del andra fornlämnin
gar i Veinge, Tjärby, Laholms, Ysby, Snöstorp och Harplinge 
socknar. Åtskilliga fornlämningar ha av Arne därjämte anteck
nats och fotograferats i Köinge, Svartrå och Okome socknar. 
Vid Påarp i Trönninge s:n har ett gravfält delvis kartlagts. Un
dersökningarna av dessa fornlämningar ha till stor del utförts 
på bekostnad av disponent Edv. Berger, Halmstad. Vidare har 
Arne besiktigat och fotograferat en dös vid Klastorp, Träslövs 
s:n, samt undersökt en skadad hällkista vid Risarp n:r 4, Harp
linge s:n, vilken därefter återställts. 

Hälsingland. Amanuensen Hallström har företagit besikt
ningar av fasta fornlämningar, däribland flera gravfält och be
fästningar inom Norrala s:n. Dessutom har han undersökt 2 
gravhögar från järnåldern samt utfört den under år 1922 för
beredda undersökningen av en husgrund från vikingatiden på 
Onbacken inom Bollnäs köping. Vid undersökningen anträf
fades resterna av ytterligare en liknande husgrund. Vidare har 
Hallström undersökt en skadad gravhög vid Häggestalund in
om samma s:n samt gjort topografiska undersökningar inom 
Bollnäs, Arbrå, Rengsjö, Mo, Söderala, Norrala, Hög, Bergsjö 
och Gnarp socknar. 

Medelpad. En mängd besiktningar av anmälda fyndplatser 
och fornlämningar inom skilda delar av landskapet har före
tagits av amanuensen Hallström. Så har har han bl. a. besökt 
fyndplatsen för en bronsspets i Borgsjö s:n, besiktigat och upp-
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tecknat en hel del fornlämningar inom Njurunda, Tuna och 
Selångers socknar, ett skadat gravfält i Selångers s:n samt ska
dade gravar i Haverö s:n. Vid Lagmansören, Indals s:n, har Hall
ström undersökt en vid grustäkt påträffad hällkista med tvänne 
skelett, sannolikt från stenåldern och den nordligaste av denna 
art i Sverige. I Westland, Skön s:n, har han besiktigat återställan
det av en år 1922 genom Ostkustbanans byggnad skadad och då 
undersökt gravhög. Därjämte har han inom samma s:n be
siktigat en i kyrkan insatt runsten jämte gravsten och besökt 
museet i Sundsvall för granskning av nyinkomna fynd. 

Skåne. Fil. dr Folke Hansen har undersökt en av odling 
starkt kringskuren hög innehållande gånggrift vid Lackalänge. 
Likaså har Hansen undersökt 2 gravhögar vid Öremölla by, 
Skivarps s:n. Fynden frän båda dessa undersökningar förvaras 
i Lunds Universitets Historiska Museum. Dessutom har han 
företagit besiktningar av fornlämningar inom Svarte och V. 
Nöbbelöf socknar, och vidare kontrollerat arbetet med resandet 
av 3 stenar vid Glostorp, Oxie s:n, vilka enligt Akademiens 
beslut uppsatts i stället för söndersprängda och bortförda bauta
stenar. Amanuensen O. Källström har besiktigat stenåldersbo
platser i Åhus s:n, från vilka fynd inkommit till Statens Histo
riska Museum (inv. 17285) samt undersökt förmodade gravar 
vid Strömshäll, Raflunda s:n. Källström har vidare kontrollerat 
för triangelmätning utförda markeringar inom 2 gravhögar i V. 
Klagstorp och Oxie socknar. Amanuensen B. Engström har 
undersökt påträffad skelettgrav vid Rinkaby, Rinkaby s:n (inv. 
17240). Tillstånd har lämnats till borttagande av resterna av 
gravhög från bronsåldern vid V. Vemmerlöf by och s:n, vilken 
undersökts av amanuensen O. Källström. Fynden förvaras i 
Lunds Universitets Historiska Museum. 

Småland. Fil. dr Knut Kjellmark har undersökt en starkt 
ramponerad hällkista vid Hjortsjöhult, Rydaholms s:n (inv. 
17229), en liknande vid Ingelstad Nöbbeled, Torsås s:n (inv. 
17230) och en vid Eneryda, Virestads s:n (inv. 17250). Till
stånd till borttagande av hällkistan vid Ingelstad Nöbbeled har 
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sedermera lämnats. Kjellmark har vidare företagit ett flertal 
besiktningar av fornlämningar, så vid Nya Torp, Vislanda s:n, 
vid Hackekvarn, Urshults s:n (fyndplats för stenverktyg), vid 
Räppe järnvägsstation (gravar), gravar vid Asa kyrka och vid 
vid Jäts by och s:n. Folkskoleinspektör O. Liden, Ljungby, 
har utom en del besiktningar undersökt 4 skadade järnålders-
gravar vid Stavsjö, Angelstad s:n (inv. 17369). Fil. lic. M. Hof-
rén har besiktigat dels fasta fornlämningar vid egendomen Karls-
höjd, Förlösa s:n, dels fyndplatsen för tvänne i Kalmar Museum 
förvarade flintdolkar vid Igellösa, Voxtorps s:n. Akademien har 
under vissa villkor lämnat tillstånd till borttagande av resterna 
av ett gravröse vid Jönsagården, Dänningelanda s:n, vilket be
siktigats av dr Kjellmark. 

Södermanland. Antikvarien Arne har undersökt ett flat-
röse med fotkedja och ett skadat jordblandat röse på Heden-
lunda gärds ägor, Vadsbro s:n, till vilkas borttagande tillstånd 
lämnats. Likaså har Arne vid Bjudby, Blacksta s:n, utgrävt ett 
lågt flatröse med jordblandning, varvid inga fynd gjordes. 
Antikvarien Frödin har utfört besiktningar av fasta fornläm
ningar, dels av nägra resta stenar i Lerbo s:n, dels av grav
fält vid Balsberga, Vårdinge s:n, vilket skadats genom fram
dragande av elektriska kraftledningar. Amanuensen Erlands
son har likaledes företagit ett antal besiktningar och under
sökningar inom området. Så har han vid Nynäshamn besik
tigat en förmodad runristning i fast häll och vid Lillgärden 
på Torön en rund stensättning. Vid Söderby i Österhanninge 
s:n har han vidare besiktigat en kullfallen runsten samt en 
åverkad fornborg, Ruda skans. För denna åverkan har riks
antikvarien anbefallt utredning genom landsfiskal och even
tuellt åtal. Ett järnåldersgravfält på Gärtuna ägor, Östertälje 
s:n, har inspekterats av konservator Sörling. Vid fiskartorpet 
Kolsundet under Norrby, Toresunds s:n, har Erlandsson under
sökt en skadad gravhög innehållande 2 skelett (inv. 17286), 
vilken efter undersökningen återställts i ursprungligt skick. Vid 
Älta i Nacka s:n och Brokvarn, Turinge s:n har amanuensen 
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Enqvist besiktigat och tillsammans med amanuensen Lindqvist 
företagit grävningar på nyupptäckta stenåldersboplatser (inv. 
17188; 17218; 17302). Amanuenserna Lindqvist och Enqvist 
ha därjämte i samband med dessa undersökningar med elever 
från Stockholms Högskola undersökt 4 delvis skadade grav
högar vid Rudkällan, Brokvarn, Turinge s:n (inv. 17303) samt 
besiktigat fornlämningar inom samma s:n. I Södertälje stad 
har Enqvist därjämte undersökt tvänne sannolikt medeltida 
skelettgravar, påträffade vid schaktning för brofäste till den 
nya bron över Södertälje kanal (inv. 17304). Vidare har En
qvist besiktigat och preliminärt kartlagt ett genom grustäkt 
starkt skadat och hotat gravfält med resta stenar i Österby, 
Hölö s:n. Tillfälligt förbud för utvidgande av grustäkten har 
sedermera genom Kon. Bef.-havande i länet utfärdats. Vid 
Jonslund i Stigtomta s:n besiktigades av Enqvist en grupp 
av delvis rubbade domarringar, vilka därefter genom socknens 
studiecirkel efter anvisning av riksantikvarien, så vitt möjligt, 
återställts. På Botkyrka kyrkogård har Enqvist ytterligare un
dersökt en sannolikt medeltida stenkista med skelett. Till
stånd har lämnats fattigvårdsstyrelsen i Över-Enhörna s:n att 
restaurera ett vid hemmanet Nöllesta n:o 1 befintligt, skadat 
gravfält i enlighet med av amanuensen Erlandsson upprättat, 
av riksantikvarien godkänt förslag. 

Uppland. Sedan ett länge hyst önskemål om friläggandet 
av området närmast väster om kungshögarna i Gamla Upsala 
slutligen kunnat realiseras genom ett avtal i oktober 1922, 
möjliggjort dels genom särskilt anslag av Eders Kungl. Maj:t, 
dels genom av Föreningen för svensk kulturhistoria på frivil
lig väg anskaffade medel, har arbetet med ifrågavarande fri
läggande genom rivning av de på området befintliga ekonomi
byggnaderna till väsentlig del utförts under det gångna året. 
Samtidigt ha även en del undersökningar bedrivits på platsen 
av amanuensen Lindqvist för att klarlägga, vilka övriga delar av 
området invid Gamla Upsala kyrka böra innefattas i de sär
skilda åtgärder till framtida skydd, vartill Akademien senare 
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skall inkomma med underdånigt förslag. Amanuensen Erlands
son har undersökt ett jordblandat röse och en stensättning 
vid Hagalund, Ytterby, Häverö s:n (inv. 17177), 4 smärre grav
högar vid Igelsta, Söderbykarls s:n (inv. 17178) och 2 sedan 
gammalt skadade gravhögar vid Norrby n:o 2 i samma s:n 
(inv. 17179). Tillstånd till borttagande av alla dessa gravar 
har sedan lämnats. I samband med och på bekostnad av dr 
K. A. Karlinder har amanuens Erlandsson undersökt dels en 
brandgrav på komministergården i Altuna s:n, dels ett grav
röse i Altuna by i samma s:n (inv. 17345). Amanuensen En
qvist har företagit ett flertal besiktningar av fyndplatser och 
fornlämningar samt en del smärre undersökningar inom land
skapet. Vid Killinge, Håtuna s:n har han besiktigat fyndplats 
för bronsyxa (inv. 17210) samt runstenar vid Kolsta i Häggeby 
s:n, V. Ryds kyrka, Högsta i Bälinge s:n och Broholm, Jum-
kil s:n (nyupptäckt söndersprängd sten). Vid Väsby i Åkerby 
s:n, Grönö i Österlöfsta s:n och Sticklinge, Lidingön, har En
qvist besiktigat anmälda gravar och gravfält. På ansökan av 
Roslagens fornminnes- och hembygdsförening har Enqvist un 
dersökt 6 gravar på ett större gravfält vid Bystan, Tomta, Ro 
slagsbro s:n (inv. 17341), vilka efter undersökningen återställts 
Undersökning av gravar, till vars borttagande Akademien läm 
nat tillstånd, har av Enqvist företagits på följande ställen 
Bolsta, Westlands s:n, 2 högar (inv. 17289), Skogsborg, V 
Ryd s:n, 2 skadade gravar från romersk järnålder (inv. 17206) 
Åbyholm, Vallentuna s:n, skadat gravröse (inv. 17207), Gribby 
Lohärad s:n, 10 gravar för utvidgning av grustäkt (inv. 17211) 
Kåbogärde, Upsala, 5 gravar (inv. 17238), Viby lantgårdar, Sol 
lentuna s:n, 5 gravar (inv. 17288), Edsvikens villastad, 3 gra 
var (inv. 17297 och 17342) och Edsbergs egnahemsområde 
Sollentuna s:n, 2 gravar (inv. 17298) samt Nählsta, Spånga 
s:n, 2 gravar (inv. 17299). Enqvist har vidare förtecknat och 
kartlagt fasta fornlämningar inom Vallentuna s:n. Docenten 
G. Ekholm, Uppsala, har med elever från Uppsala Universi
tet företagit undersökningar av delvis nyupptäckta stenålders-
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boplatser i Skuttunge och Bälinge socknar. Tillstånd har läm
nats Stockholms stads fastighetskontor att för tomtreglering 
under vissa villkor efter undersökning få borttaga vissa smärre 
gravhögar vid Ålsten, Bromma s:n. 

Värmland. Amanuensen Hallström har besiktigat häll
ristningar på Näset, Eskilssäters s:n samt skadade gravar i By 
s:n. Amanuensen Erlandsson har likaledes företagit besikt
ningar av en del skadade bronsåldersrösen inom landskapet. 
Vid Hjärpetan, Grava s:n, har amanuensen Enqvist besiktigat 
fyndplatsen för ett större slutet fynd från bronsåldern (inv. 
17093 och 17143). Tillstånd har givits Värmlands naturhisto
riska och fornminnesförening att uppresa 4 från en domarring 
i Dye, Grava s:n, rubbade stenar på ursprunglig plats samt 
att iordningsställa ett bronsäldersröse med hällkista å Stora 
Karholmen, Ö. Fågelviks s:n. 

Västerbotten. Ett flertal besiktningar inom området ha 
utförts av amanuensen Hallström. Så har han besökt sten
åldersboplatser vid Dalsjö, Umeå landsförsamling, vid Bygd-
siljum, Burträsk s:n, vid Skråmträsk i Skellefteå s:n och Bjur
selet i Byske s:n samt fyndplats för stenverktyg vid Åbyn i 
samma s:n. I Burträsk har Hallström vidare besiktigat en för
modad gravhög samt vid Sangis, Nederkalix s:n upptäckt 
och preliminärt undersökt en gravhög från vikingatiden (inv. 
17320). Han har därjämte inom skilda delar av området gjort 
topografiska anteckningar, samt besökt museerna i Umeå och 
Luleå för granskning av deras nyförvärv och därjämte granskat 
förslaget för det planerade Torneå-Kalixmuseet. Författaren 
Sigurd Dahlbäck har delvis med understöd av Akademien un
der det gångna året fortsatt sina under en följd av år bedrivna 
topografiska uppteckningar och undersökningar. 

Västergötland. Antikvarien Arne har företagit ett flertal 
besiktningar, varvid en hel del fasta fornlämningar fotograferats 
och uppmätts. Besiktningarna ha omfattat Levene, Kvänum, 
Kärråkra, Finnekumla, Sexdrega, Borgstena, Hulared och Gäll
stad socknar. Vid Stommen, Kölaby s:n har Arne undersökt 
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en gravhög från vikingatid (inv. 17409), till vars borttagande 
tillstånd lämnats. Fil. d:r H. Jungner har besiktigat fornläm
ningar (domarringar) i Jungs och Slöta socknar samt i Fal
köpingstrakten. Ett antal besiktningar ha vidare utförts av 
intendenten S. Welin, Skara, inom Mölltorps, Mo, Kärråkra 
och N. Vånga socknar. I samband med på Akademiens be
kostnad fortsatta antikvariskt-topografiska uppteckningar och 
karteringar i S. Vadsbo hd, har fil. dr K. E. Sahlström be
siktigat och delvis undersökt fasta fornlämningar. Så har han 
vid Glasbacken under Bölaholm, Vettlösa s:n, undersökt flera 
av grustäkt hotade brandgravar under flat mark (inv. 17281) 
samt företagit smärre undersökningar av skadade gravar inom 
Edsvära, Jungs, N. Vänga och Fyrunga socknar (inv. 17321). 

Ångermanland. Lektor O. B. Santesson, Upsala, härunder 
året med anslag från Akademien fortsatt sina under flera år 
bedrivna fältundersökningar rörande Ångermanlands stenålder 
och därvid tillvaratagit ett stort antal stenåldersföremål (inv. 
17098—17124) samt besiktigat fyndplatserna. 

Östergötland. Antikvarien Frödin har besiktigat en sten
sättning vid Sandby, Hagebyhöga s:n samt fyndplatsen för stor 
tunnackig flintyxa vid Svemb, Ödeshögs s:n (inv 17204), en 
stensättning utanför Skänninge stad samt en runsten vid Ny
kvarn i närheten av Linköping. Konservator Sörling har lika
ledes verkställt besiktningar av ett antal fasta fornlämningar: 
gravfält vid kyrkan, Grebo s:n, gravfält vid Slattefors, Lande-
ryds s:n, gravfält från förromersk järnålder vid Vreta i samma 
s:n samt inspekterat gravfält vid grustag i Sjögestad s:n. Där
jämte har han undersökt genom grustäkt skadad gravhög vid 
Ryttarlyckan, Landeryds s:n. Fil. kand. Arthur Norden, Norr
köping, har besiktigat åverkade gravhögar vid Örstad, Dags
bergs s:n samt undersökt tvänne gravar vid Kohlstad säteri, 
Risinge s:n (inv. 17308). 
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Från medel t iden och nyare tiden. 

Under 1923 hava ej mindre än 781 ärenden rörande vården 
av kyrkor och andra byggnader av kulturhistoriskt värde be
handlats av riksantikvarien. Ärenden av denna art visa alltså 
en högst väsentlig ökning sedan föregående år, då antalet 
var 470. 

Genom K. brev av den 17 maj 1923 ha kr. 8,000:— ställts 
till Antikvitetsakademiens förfogande i och för utförande av 
konserveringsarbeten å S:t Anna, Bara, Ganns, Elinghems 
Hyssna, S. Ibbs och Kärnbo ödekyrkor och kyrkoruiner även
som till Väderskärs kapell och Stegeborgs ruin. Vidare genom 
K. brev av samma datum 1,500 kr. till konservering av Ny
dala bondkyrka samt genom K. brev av den 9 aug. 1,750 kr. 
till fullbordande av pågående konservering av S. Görans ruin 
vid Visby. 

Angående större arbeten i landsorten som under år 1923 
utförts på uppdrag av riksantikvarien, må nämnas: 

Bohuslän. Program för vissa konserveringsarbeten av 
Öckerö ödekyrka har uppgjorts av t. f. antikvarien S. Brandel. 

Dalarne. Avesta kyrka har besökts av amanuensen Salvén i 
och för uppgörande av förslag till ordnande av äldre gravhällar. 

Gotland. Bara ödekyrka har konserverats under ledning 
av t. f. antikvarien S. Brandel och Fil. kand. A. Edle. Kost
naderna ha bestritts av direktör Laurin, vilken härtill lämnat 
en summa av över 5,000 kr. Förteckning över Gotlands me
deltida profanhus har påbörjats av Brandel. 

Hälsingland. Amanuensen Salvén har under året besik
tigat Trönö ödekyrka. Kyrkans tak befanns vara i behov av 
omtjärning, varför Salvén underhandlat med församlingen att 
låta verkställa och bekosta sådan. 

Jämtland. Oviken har besökts av amanuensen Salvén 
för att inom församlingen söka på allvar väcka tanken på dess 
ödekyrkas restaurering och förbereda de ekonomiska möjlig
heterna för sådan. 
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Medelpad. Alnö ödekyrka har under året besiktigats av 
amanuensen Salvén och program för dess konservering upp
gjorts. Likaså har Salvén besökt Indals kyrka för undersök
ning av på kyrkogården belägen äldre grav, sannolikt till
hörande församlingens medeltida, nu rivna stenkyrkas bygg
mästare, Pater Josephus. Lidens ödekyrka har likaledes av 
Salvén inspekterats. Program för kyrkans fortsatta konserve
ring har i samråd med Salvén uppgjorts av arkitekt O. Hö-
kerberg. 

Småland. Nydala "bondkyrka" har under sommaren 1923 
undergått en genomgripande konservering under ledning av 
t. f. antikvarien S. Brandel. Kostnaderna ha bestritts dels av 
medel från anslag till vissa ödekyrkor genom Kungl. brev av 
den 17 maj 1923, 1,500 kr., dels genom frivilliga bidrag av fru 
H. Berglund, Os bruk, 350 kr. och av ägaren till Nydala gård 
500 kr. kontant samt arbetsmaterial, motsvarande c:a 150 kr. 
Restaureringsprogram för Myresjö och Vederslövs ödekyrkor 
hava uppgjorts av Brandel. Likaså har program till utgräv
ning och konservering av Stegeholms slottsruin vid Västervik 
samt program till åtgärder vid Västerviks gamla kyrka upp
gjorts av Brandel. Han har vidare undersökt och uppmätt 
resterna av Karl Knutssons gård Fågelvik. 

Södermanland. Hyltinge kyrka har besökts av amanuen
sen Salvén för besiktning av ett vid grävning för värmeled
ningsanläggning påträffat gravkor. Vid Årsta i Österhaninge 
s:n har Salvén undersökt grundmurarna till ett sannolikt me
deltida profanhus. 

Uppland. Ön Gröneborg i Mälaren, Vallby s:n, har be
sökts av amanuensen Salvén för utstakning av gräns för ut
vidgad grustäkt och besiktning av den på ön befintliga me
deltidsanläggningen. 

Västergötland. Hyssna ödekyrkas restaurering, vilken på
börjades 1922, har under sommaren 1923 slutförts under led
ning av t. f. antikvarien Brandel, dels med medel från anslag 
till konservering av vissa ruiner och ödekyrkor, 2,500 kr., dels 
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genom frivilliga bidrag, 3,000 kr. Program till utgrävning av Skär-
vums kyrkoruin,Grolanda s:n, har uppgjorts likaledes av Brandel. 

Utgrävningarna av Värnhems klosterruiner, varav stora de
lar blivit blottade i samband med den är 1923-avslutade restau
reringen av Värnhems kyrka, hava under året fortsatts under 
överinseende av riksantikvarien Curman. Såsom arbetsledare 
på platsen har fungerat arkitekten Axel Forssén, vilken förut 
tjänstgjort såsom Kungl. Byggnadsstyrelsens och riksantikva
riens kontrollant vid kyrkorestaureringen sedan 1918. Utgräv
ningarna, som ännu ej avslutats, hava helt bekostats med en
skilda medel. 

Ångermanland. Ramsele ödekyrka har besökts av ama
nuensen Salvén för igångsättande av kyrkans restaurering, var
till program av Salvén utarbetats. Restaureringen sker medelst 
frivilliga medel från församlingen. Vid Sånga kyrka har Sal
vén undersökt en igenfylld, äldre offerbrunn under sakristians 
golv. I Torsåker har Salvén besiktigat en sannolikt medeltida 
befästningsanläggning och undersökt, huruvida skäl föreligga 
för begärd fridlysning av fornminnet i fråga. 

Östergötland. S:t Annae ödekyrkas år 1922 påbörjade 
konservering har slutförts sommaren 1923 under ledning av 
t. f. antikvarien S. Brandel. Kostnaderna härför ha bestritts 
dels genom statsanslag till vissa ödekyrkor genom Kungl. brev 
den 15 juni 1922, 1,000 kr, dels 500 kr. av anslaget till kon
servering av vissa ruiner och ödekyrkor. Dessutom har gre
vinnan Ebba Mörner, Thorönsborg, bidragit med arbetsmate
rial motsvarande c:a 1,000 kr. Program för konservering av 
Stegeborgs slottsruin har uppgjorts av Brandel. Vid Alvastra-
kloster har antikvarien Frödin fortsatt de under föregående år 
påbörjade undersökningarna. Arbetet har bekostats av den 
till Akademiens disposition för ändamålet ställda Ombergs-
fonden. Riksantikvarien Curman har besiktigat de grävnings-
och konserveringsarbeten, som alltsedan år 1916 pågått i Vreta 
kloster i och för klarläggande av den omfattande klosteran
läggningen. Detta arbete, som alltsedan sin begynnelse stått 
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under Curmans ledning, har på platsen skötts och kontrollerats 
av fil. lic. Erik Lundberg. Arbetet utföres helt med enskilda 
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 vissa 
fornlämningar: 

På begäran av riksantikvarien har således fridlysning för 
en gravhög i Tärna s:n, Västerbotten samt tillfälligt förbud för 
utvidgande av grustäkt invid skadade gravfält vid Österby, 
Hölö s:n, Södermanland och vid Hulterstad by och s:n, Öland, 
utfärdats. 

En ansökan om tillstånd att fä borttaga ett röse, varifrån sten 
bortplockats, vid Ramsjö, Långasjö s:n, Småland, har av Aka
demien avslagits. Vederbörande har i stället ålagts att åter
ställa detsamma. Likaledes har Akademien ej kunnat bifalla en 
av en tomtägare inom Edsbergs egnahemsområde, Sollentuna 
s:n, Upland, gjord framställan om borttagandet av tvänne å 
hans tomt (n:o 148) belägna gravhögar. En ansökan att få 
borttaga tvänne i Djurle myr under Björkholmen, Ö. Torsås 
s:n, Småland, anträffade stenläggningar (husgrunder), sannolikt 
från förhistorisk tid, vilka på riksantikvariens uppdrag under
sökts av fil. dr Knut Kjellmark och statsgeologen L. von Post, 
har Akademien ej funnit skäl bifalla. 

En ansökan från Bunge museum, Gotland, att till museet 
få överföra och som deposition mottaga och förvara en vid 
Hammars i Lärbro s:n liggande bildsten, vilken Akademien 
förut beslutat överföra till Statens historiska museum, har Aka
demien under vissa villkor bifallit. Likaså har Akademien bi
fallit en anhållan om flyttandet och resandet på en mera skyd
dad plats av en bildsten vid Olleifs, Älskog s:n, Gotland, vilken 
sten länge använts som gångbro på en skiftesväg. En fram
ställning att till Sköldinge kyrkogård, Södermanland, få över-
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flytta fragment av en vid Valla gästgivargård i samma s:n 
liggande runsten har Akademien bifallit. Likaså har medgi
vande lämnats till en mindre förflyttning av en vid Stora Mel
lansjö, Huddinge s:n, Södermanland, stående runsten. En vid 
Ullfors bruk, Uppland, liggande, söndersprängd runsten har 
överförts till sin gamla plats vid Yttre by, Tierps s:n, där sam
mansatts och rests. Arbetet har bekostats av Stora Koppar
bergs Bergslags A.-B. och utförts under kontroll av amanuen
sen Enqvist. 

I samband med utgivandet av nytt geologiskt kartblad över 
Stockholmstrakten, har riksantikvarien igångsatt en inventering 
av områdets fasta fornlämningar. Efter hänvändelse från riks
antikvarien ha de flesta av berörda områdes kommuner an
mält personer, vilka frivilligt erbjudit sig biträda vid nämnda 
inventering och uppteckning av fornlämningarna. På uppdrag 
av riksantikvarien har amanuensen Enqvist för deltagarna i 
nämnda inventering dels hållit en instruktionskurs i Vallen
tuna, dels personligen instruerat de ombud, som ej hade till
fälle där deltaga, samt vidare vid upprepade tillfällen kon
trollerat deltagarnas arbete. De i inventeringen deltagande per
sonerna äro: lärare U. Nordhagen, St. Björknäs (Bo s:n); vakt
mästare Karl Backman, Gustafsberg (Gustafsbergs s:n); lärare 
N. Carlstedt, Drottningholm och arrendator C. Bäckström, Drott
ningholm (Lovö s:n); kamrer H. Zotterman, Huddinge (Hud
dinge s:n); lärare E. Castegren, Tumba (Botkyrka s:n); löjtnant 
H. Karlsson, Munsö (Munsö s:n); lantbrukaren Hj. Jernberg, 
Hilleshög (Hilleshögs s:n); lantbrukaren Rikard Karlsson, Ekerö 
och agronom G. Rittner, Asknäs (Ekerö s:n); lantbrukaren D. 
Pettersson, Svartsjö (Skå s:n); inspektor H. Nissar, Spånga och 
herr E. Forseman, Bromsten (Spånga s:n); lärare J. Back, Råsunda 
och brevbärare A. Tydén, Huvudsta (Solna s:n); lärare N. G. 
Göransson, Tureberg, lärare G. V. Bergström, Rotebro och lära
rinnan Maja Wallkvist, Rotebro (Sollentuna s:n); lärare O. A. 
Wiklund, Roslags-Näsby (Danderyds s:n); tapetserare E. Tern-
ström, Täby (Täby s:n). 
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En liknande systematisk inventering av fasta fornlämningar 
har med anslag dels från Akademien och dels från Sveriges 
Geologiska Undersökning under ledning av amanuensen Lind
qvist företagits på Gotland på ett område, svarande till det 
geologiska kartbladet Katthammarsvik. Inventeringsarbetet har 
utförts av kandidaterna H. Alm, G. Malmborg och B. Bergman 
under sommaren 1923. 

Som t i l lsyningsman på Björkö har även under det 
gångna året tjänstgjort lantbrukaren A. Rylander. Röjningsar
betet å fornlämningsområdet å statens mark därstädes har fort
satts under konstnären Gunnar Hallströms ledning. 

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

F. överbibliotekarien Cl. Annerstedt har som bidrag till fort
satt utgivande av Axel Oxenstiernas skrifter överlämnat 1,500 kr. 
Bergsingenjören Fr. Brusewitz har överlämnat 1,000 kr. att an
vändas till antikvariska ändamål. Som bidrag till nödvändiga 
konserveringsarbeten å Bara ödekyrka har direktör Harald Laurin 
överlämnat c:a 5,000 kr. 

För undersökningar, vilka ligga inom Akademiens verk
samhetsområde hava följande anslag lämnats av Akademien; 
till författaren Sigurd Dahlbäck för fortsättande av hans mate
rialinsamling i Norrbottens län 500 kr., till skriftställaren Pehr 
Jonsson för förtecknande av fornlämningar i Rönnebergs härad 
Skåne, 200 kr., till lektor O. B. Santesson för fortsatta under
sökningar rörande Ångermanlands stenålder 600 kr., till stats
geologen Lennart v. Post för pollenanalytiska undersökningar 
av fornfynd ur torvmarker 500 kr., till fil. dr K. E. Sahlström 
för fortsatt uppteckning och kartläggning av fornlämningar inom 
S. Vadsbo härad, Västergötland, 500 kr., till lantbrukaren A. Ry
lander för uppsökande av hällristningar i Uppland 100 kr., 
till professor C. M. Fiirst, Lund, för undersökningar vid Vreta 
Kloster, 200 kr., till fil. kand. John Nihlén för undersökning 
av stenåldersboplatser på Gotland, 400 kr., till major A. Zetter
ling för fortsatt undersökning av anläggningarna, Bulverket, i 
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Tingstäde träsk, Gotland, 300 kr. och till kyrkoherde M. Åmark 
för fortsatta undersökningar av medeltida kyrkklockor, 200 kr. 
Dessutom hava följande reseanslag utdelats till Akademiens 
t jänstemän: till antikvarien Arne 250 kr. för utländsk studie
resa; till antikvarien Sehnittger 400 kr. för museistudier i ut
landet och till amanuensen Hallström 350 kr. för utländsk 
studieresa. Akademien har därjämte anslagit medel som rese
bidrag för tjänstemännens deltagande i Nordiska historikermötet 
och Nordiska museumsförbundets möte i Göteborg i juli 1923. 
Akademien har vidare anslagit visst belopp för att bereda lä
rare, vilka äro lämpliga att framdeles användas som Riksanti
kvariens ombud, tillfälle att deltaga i av antikvarien Arne i 
Halland ledda kurser i samband med där pågående antikvariskt-
topografiska fältarbeten. 

Vid den mångskif tande fornminnesvården hava vid 
sidan av Akademiens tjänstemän och av Eders Kungl. Majds 
Befallningshavande eller av riksantikvarien för särskilda fall an
modad kronobetjäning, företrädesvis följande personer vid 
upprepade tillfällen medverkat: landsfiskal C. G. Agelin, 
Eksjö, folkskollärare G. Ahlberg, Järnbrott, folkskollärare J. Alin, 
Göteborg, ingeniör F. Almberg, Sundsvall, fil. dr S. Ambrosiani, 
Stockholm, redaktör A. Andersson, Varberg, disponenten K. E. An
dersson, Årnäs, Amanuensen W. Andersson, Lund, kand. Ola 
Bannbers, Holsäker, handl. Nils Bengtsson, Skepparslöf, lands
fiskal Tor Berglöf, Gävle, amanuensen A. Billow, Stockholm, lek
tor E. Bråte, Stockholm, dr J. Bring, Simrishamn, pastor A. Calle-
berg, Arjeploug, skriftställaren Sigurd Dahlbäck, Lansjärv, ad
junkt C. Danholt, Gävle, fil. kand. A. Edle, Visby, docent G. 
Ekholm, Uppsala, amanuensen B. Engström, Lund, ingeniör 
Bror Ericsson, Stockholm, kyrkoherde W. Evald, Ö. Kamp, 
länsantikvarien E. Festin, Östersund, kyrkoherde A. Flenzberg, 
Mariefred, redaktör O. Fredriksson, Skeninge, ingeniör A. Fri
berg, Jönköping, professor O. v. Friesen, Uppsala, professor 
C. M. Furst, Lund, folkskolläraren E. A. Granberg, Stöde, in-
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spektor S. Grönlund, Östavall, amanuensen K. A. Gustawsson, 
Uppsala, konstnären Gunnar Hallström, Björkö, advokat Sven 
Hallström, Umeå, fil. dr Folke Hansen, Lund, fil. kand. Harald 
Hansson, Gamleby, intendenten Hugo Hedberg, Örebro, frih. 
E. Hermelin, Marieberg, fil. lic. M. Hofrén, Kalmar, fabrikör 
A. N. Holm, Kivik, folkskollärare G. Holmlund, Husum, herr 
C. Ingman, Halmstad, folkskollärare L. Johansson, Fränsta, 
skriftställaren Pehr Jonsson, Broby, organist J. Jonsson, Röinge, 
fil. kand. A. Julius, Upsala, fil. dr H. Jungner, Stockholm, dr 
K. A. Karlinder, Stockholm, landsarkivarien C. M. Kjellberg, 
Vadstena, intendenten Sv. T. Kjellberg, Västerås, fil. dr Knut 
Kjellmark, Växiö, hemmansägare John Leman, Matfors, folk
skoleinspektör O. Liden, Ljungby, pastor O. Lindgren, Boden, 
folkskollärare E. Lindälv, Göteborg, fil. lic. Erik Lundberg, 
Stockholm, folkskollärare E. Löfgren, Njurunda, amanuensen O. 
Källström, Lund, intendenten T. Mårtensson, Helsingborg, fil. 
kand. John Nihlén, Upsala, fil. kand. Arthur Norden, Norr
köping, kontraktsprosten J. A. L. Quist, Ösmo, pastor Y. J. 
Reding, Ljustorp, intendenten A. Roland, Stockholm, dr I. 
Rosengren, Sigtuna, professor O. Rydbeek, Lund, fil. dr K. E. 
Sahlström, Stockholm, lektor O. B. Santesson, Uppsala, inten
denten G. Sarauw, Göteborg, brandchefen C. Sjöstedt, Piteå, 
fotograf W. Sohlberg, Bollnäs, agronom Carl Sondén, Vreta 
kloster, herr A. Steijer, Stockholm, fil. dr O. Sundin, Hall, folk
skollärare E. Svensson, Säffle, kyrkoherde H. Södersten, Asker-
sund, docenten B. Thordeman, Uppsala, intendenten Sanfrid 
Welin, Skara, arkivföreståndaren O. W. Wennersten, Visby, 
redaktör E. Westerlund, Skellefteå, domkyrkoarkitekten Th. 
Wåhlin, Lund, kyrkoherde M. Åmark, Enköping, herr A. O. 
Öberg, Kävra, Enköping. 

Av Akademiens egna publ ikat ioner ha under år 1923 
följande utkommit: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
akademiens Handlingar. 3:dje Följden. D. 1: 3—4 (= del 34:3—4) 
samt Fornvännen 1922: h. 5 och 1923, h. 1—3. Dessutom 
hava under året följande större, förut påbörjade arbeten av-
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slutats: Arkeologiska Monografier 4:2 (O. ALMGREN och B. NER

MAN: Die ältere Eisenzeit Gotlands, h. 2) samt professor O. 
MONTELIUS' posthuma arbete: "Die älteren Kulturperioden im 
Orient und Europa, II." 

På uppdrag av Akademien har amanuensen Lindqvist ut
arbetat: "Vägledning genom samlingarna från forntiden." 

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 vetenskapl iga publika
tioner, till stor del utförda på tjänstemännens fritid. 

Riksantikvarien Sigurd Curman har under våren och hösten 
hållit särskilda av föreläsningar och exkursioner bestående 
kurser rörande kyrkornas vård för de teologie studerande 
vid Lunds universi tet ; vardera kursen har pågått en vecka. 

Publ icerat : Kyrkorna såsom kulturminnesmärken (i Hävd och 
Hembygd 1923). 

Stockholms Stadshus, Arkitektonisk komposition. (I arbetet 
Stockholms Stadshus, del I, Sthlm 1923). 

Redigerar tillsammans med professor J. Roosval Sveriges 
kyrkor, konsthistoriskt inventarium. 

Har under året avslutat den sedan år 1918 pågående re
staureringen av Värnhems kyrka, lett utgrävnings- och kon
serveringsarbeten å Vreta klosters- och Värnhems kloster
ruiner ävensom å Nyköpingshus. Har under året påbörjat 
restaureringen av Nicolaikyrkan i Nyköping, 

Har på uppdrag av Finlands regering biträtt Delegationen 
för Åbo domkyrkas restaurering vid upprättande av program 
för Åbo domkyrkas restaurering, för vilket ändamål tvänne 
besök avlagts i Åbo. 
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Antikvarien Otto Janse har hållit föreläsningar i Stockholm 
och dess närhet. 

Antikvarien T. Arne har hållit ett 20-tal föreläsningar i Stock
holm, Uppland och Södermanland, därav några vid Konst
akademien såsom vikarierande lärare för professor J. Roosval. 

Publ ice ra t : De arkeologiska undersökningarna i Sydhalland 
sommaren 1923. (I Årsbok 1923, utg. av Vetenskapssocie-
teten i Lund). 

Avrättningsplatsen vid Alvastra — en stenåldersgrav. (I 
Fornvännen 1923). 

De komparativa samlingarna i Statens Historiska Mu
seum (Meddelande i "Nordiska arkeologmötet i Stockholm 
1922", Stockholm 1923). 

Egypti land. Akhnaton och Tutankhamon. (I Julfacklan 
1923). 

Redigerat Svenska Orientsällskapets Årsbok 1923. Di
verse artiklar i Nordisk Familjebok, 1 o. 2 uppl. samt i 
tidningspressen. 

Har med understöd av Akademien under 6 veckors tid 
idkat museistudier i Italien, Tjeckoslovakiet, Jugoslavien och 
Ungern. Har som Akademiens representant deltagit i den 
internationella kongress, som la Federation archéologique 
et historique de Belgique avhållit i Tongres september 1923. 

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

Publ icera t : Avrättningsplatsen vid Alvastra — en stenålders
grav. Ett genmäle. (I Fornvännen 1923). 

Antikvarien Bror Sehnittger. 
Publ icerat : Den föreslagna lagen angående kulturminnesvård 

ur arkeologisk synpunkt. (I Tidskrift för hembygsvård 1923). 
Diverse artiklar i Nordisk Familjebok. 
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Har delvis med understöd från Akademien bedrivit musei
studier i Frankrike, Spanien och England, varvid han särskilt 
studerat de olika ländernas myntsamlingar. 

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". 

Publ icerat : Norrbottens läns förhistoria (Inledning till detta 
län i arbetet "Sverige"). 

Norrbottens län. Antikvariska sockenbeskrivningar (I Sve
rige 1923). 

Det hedniska Sigtuna. Ett fragmentariskt bidrag till Sigtuna
forskningen (I Upplands Fornminnesförenings tidskrift. H. 
XXXVII). 

Bebyggelsesägner och snarlikt från Norrbottens län (I 
Norrbottens läns hembygdsförenings tidskrift 1923). 

Emil Eckhoff. Minnesruna (I Fornvännen 1923). 
Har redigerat "Nordiska Arkeologmötet i Stockholm 1922", 

berättelse över mötet och dess förhandlingar. 
Diverse artiklar i Nordisk Familjebok och i dagspressen. 
Har med understöd av Akademien företagit studieresa 

till utlandet. 

Amanuensen Sune Lindqvist: 
Publ icera t : Hednatemplet i Uppsala (I Fornvännen 1923). 

Gamla Uppsala. (I Hävd och Hembygd 1923). 
Statens historiska museum. Vägledning genom samlingarna 

från forntiden. Stockholm 1923. 
Jarlabanke-släktens minnesmärken (I. "Nordiska arkeolog

mötet i Stockholm 1922", Stockholm 1923). 
Har avslutat utgivningen av Oscar Montelius' posthuma 

arbete "Die älteren Kulturperioden im Orient und Europa. II." 
Diverse bokanmälningar i Nordisk tidskrift. 
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Amanuensen Andreas Lindblom: 
Publ icera t : Vägledning bland Vadstena klosterkyrkas konst

skatter (1923). 
Jungfru Marie Rosenkrans' altare i Vadstena. Ett åter

funnet konstverk (I "Östgötabladet, utgivet med anledning 
av 550-årsjubileet av den heliga Birgittas död", 1923). 

Fransk barock- och rokokoskulptur i Sverige. Studier. (1923). 
Pierre-Huberts L'archevéques ryttarbild av Gustaf Adolf. 

Några blad ur dess tillkomsthistoria. (I Nationalmusei års
bok, 1923). 

Tessin inför slottsbygget. Ett arkitekturhistoriskt bidrag. 
(I Tidskrift för konstvetenskap, 1923—24). 

De nyaste forskningarna om Johan Tobias Sergel. En över
sikt med kommentarer. (I Nordisk Tidskrift, 1923). 

Dessutom litteraturanmälningar i Nordisk Tidskrift, Histo
risk Tidskrift, samt artiklar i dagspressen. 

Amanuensen Arvid Enqvist: 
Publ icerat : Undersökning av gravhög vid Ulf sta, Ockelbo 

socken (I Gestriklands Fornminnesförenings tidskrift 1923). 
De kulturhistoriska samlingarna i Gustavianum (1 Upp

lands Fornminnesförenings Tidskrift, H. XXXVII och Rig 1923). 
Från uppländska gravfält. VI. Undersökningar vid Över-

hassla, Häggeby socken. (I Upplands Fornminnesförenings 
Tidskrift. H. XXXVII). 

Hälsingland under förhistorisk tid (I Svenska Turistföre
ningens tidskrift 1923). 

Amanuensen Erik Salvén: 
Publ icerat : Bonaden från Skog. Undersökning av en nor

disk bildvävnad från tidig medeltid. Akad. avh. (Stockholm 
1923). 

Från kyrkorna i Haaken Oullesons land. (I Svenska Tu
ristföreningens tidskrift 1923). 
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Beskrivning av samtliga kyrkor och kapell i Västerbottens 
och Norrbottens län (i Sverige 1923). 

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

gärning. II. (1923). 
Garl Gustaf Tessin på Svindersvik (I Ord och bild 1923). 

Underdånigst 
5. CURMAN. 


