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S M A R R E M E D D E L A N D E N 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1947 

Föreningens verksamhet har under året omfattat tro sammanträden med 
föredrag, därav två på våren och ett på hösten samt vidare en vårutfärd. 
Styrelsen bar sammanträtt den 7 mars, 23 september och 1 oktober. 

Det första sammanträdet för året, årsmötet den 7 mars, ägde rum i Statens 
historiska museums föreläsningssal. Vid de ordinarie föreningsförhand
lingarna omvaldes samtliga styrelseledamöter med undantag för apotekare 
J. W. Hamner och första antikvarien Bengt Thordeman, vilka undanbett 
sig ätervnl. 

Styrelsen hnr under 1917 haft följande sammansättning: 

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordf.: professor Ture J. Arne, Stockholm. 
Sekreterare: förste antikvarien Mårten Stenberger, Stockholm. 
Andre sekr.: fil. lic. Dagmar Selling, Stockholm. 
Kassaförvaltare: kapten Bertil Sterner, Stockholm. 

Övriga ledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, professor Holger Arb
man. Land, fil. dr Elis Bchmcr, Stockholm, professor Sigurd Erixon, 
Stockholm, friherrinnan Wora von Essen, Salsta, Vattholma, förste antikva
rien Karl-Alfred (lustawsson, Stockholm, fil. dr Gustaf Hallström, Stock
holm, docent Sven B. F. Jansson, Stockholm, kapten Ernst Malmberg, Ulriks
dal, landshövding Allan Rodhe, Kristianstad, fil. dr K. E. Sahlström, Stock
holm, förste bibliotekarien Adolf Schiick, Stockholm, verkmästaren Alfred 
Steijor, Stockholm. 

Revisorer ha under året varit förste antikvarien Nils Ludvig Rasmusson 
och fil. lic. Bengt Bergman med handlanden Sigurd (iöstring som suppleant. 

Efter arsmötesförhandlingarna utdelades för femte gången det år 1934 in
stiftade Hildebrandspriset, vilket denna gång tillföll docent Sven B. F. 
Jansson för hans insatser på runforskningens område. Därefter höll profes
sor T. .1. Arne föredrag över ämnet >Miklagård och Särkland». 

Vid sammani riidet den 22 april, som ägde rum på Skansens Nyloft, 
demonstrerade docent Monica Rydbeck ett läderklätt träskrin från 1200-talot, 
som anträffats i Hälsingland. Kvällens föredragshållare var fil. dr Ake 
nhlmarks. som talade över ämnet »Hur såg hednatemplet i Gamla 
Uppsala ut?> 

Vårutfärden, som ägde rum annandag pingst, den 26 maj, ställdes denna 
gäng lill trakten av Enköping. Efter ankomsten med tåg till Bälsta färdades 
deltagarna i förhyrda bussar till Biskops-Arnö, där ordföranden hälsade 
tle närvarande och gav en översikt över innebörden i begreppen Fjädrunda
land och Västmanland under forntiden. Förste antikvarien Mårten Stenberger 
lämnade därefter en orientering över godsets historia. Härifrån ställdes 
färden över Enköping, där lunch intogs på stadshotellet, till den stora 
bronsäldersristningen vid Brandskogen i Boglösa socken, som demonstrera
des av förste antikvarien Stenberger. På återvägen mot Stockholm gjordes 
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Svenska fornminnesföreningens Oscar Monleliusmedulj. — The medal of the 
Swedish Archaeological Association. 

in avstickare till Härkeberga kyrka, där docenten Monica Rydbeck talade 
om de märkliga medeltidsraålningarna. Sista punkten på utfärdsprograminet. 
var ett besök på den s. k. Trestonsbacken i Litslena socken och i samband 
därmed ett anförande av professor Nerman om Enköpingsbygdons. särskilt 
Litslenaområdots, betydelse under forntiden. Färden avslutades med supé 
i restaurang Metropols festvåning. 

Vid höstsammanträdot den 8 november talade ordföranden över ämnet 
»Är kungagraven vid Sutton Hoo i England svensk?» 

Av olika skäl har årsmötet 1948 icke som vanligt kunnat äga rum i 
februari—mars uten framflyttats till mitten av april. Inom det här be
handlade verksamhetsåret faller därför också demonstrationen av Statens 
historiska museums tillfälliga utställning »Kalmar — medeltida riksfäste . 
som den 16 mars 1948 visades av fil. lic. Dagmar Selling. 

Föreningen har under 1947 låtit prägla en medalj, kallad »Svenska Forn
minnesföreningens Oscar Montelius-medalj», att utdelas till personer, som 
inlagt särskilda förtjänster inom de områden, som ligga inom föreningens 
intresse. Medaljen, av vilken ett mindre antal exempel i brons hittills fram
ställts, är utförd av skulptören Gösta Carell. Den bar en diameter av 10 cm 
och bär på framsidan riksantikvarien Oscar Montelius porträtt och om
skriften »Svenska Fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj:-, på 
frånsidan en torshammare och en åskvigg utan text. Kostnaderna för 
medaljens framställande ha bestritts med medel ur »Hdene mb Ingeborg 
11 oliks donationsfond». 

Medlemsantalet har under året varit 417, vilket betecknar m ökning Inni 
föregående år med •'! medlemmar. 

D. S-g 
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