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cialkartan över Karleby socken. Från Slöta genom Karleby till Lovened 
går en smal (omkring 100—200 m bred) och 3 km lång remsa av hög 
fosfathalt. övriga delar av socknen äro synnerligen fosfatfattiga. Be
byggelsen och åkerbruk mäste här sålunda helt koncentrerats till vä
gens närhet. 

Den gotländska jorden kännetecknas av synnerligen låg fosfathalt.4 

Även ganska låga fosfattal få därför här bebyggelseindikerande bety
delse. I »Den gotländska åkerjordens fosfathalt» har påvisats, att fos
fatrikedom i stort sett är bunden till områden med kämpgravsbebyg-
gelse och ej till de nutida byarnas platser. Ännu starkare framgår detta 
förhållande av en specialkarta över Kräklingbo (fig. 1) och av en tabell 
visande sambandet mellan hög fosfathalt och olika slags fornminnen. 
Här vill det sålunda synas som om kämpgravstidens åkerbruk varit 
mycket intensivt medan den senare vikingatidens och medeltida be
byggelsen lämnat mycket svaga spår efter sig. Man mäste här tänka si;j 
en radikal omkastning i kulturmetoder och åkerbrukstyp. 

I Södermanland ha en mängd kemiska bebyggelseundersökningar kom
mit till utförande. I allmänhet finner man små kärnor med hög fosfat
halt, tydande på små byar (1—2 mantal). Undantag härifrån finner man 
bl. a. i Sorunda och österhaninge socknar. Vikingatidsbyarna ligga häl 
i kanten av ett stort område med hög fosfathalt och med nyodlings
jord utanför detta omräde (fig. 2). Det hela synes mig tyda på att inom 
fosfatkärnan (som får tydas som byplats och fornåkrar) legat en äldre 
by som sedan splittrats upp i ett antal nyare bildningar. Dessa ha delat 
den rika jorden sinsemellan och sedermera fortsatt uppodlingen utåt 
periferien. Möjligen skulle man här ha att göra med ett mycket gam
malt skifte, kanske från äldre vikingatid eller tidigare. 

Vad som här framlagts är ju endast olika indikationer, som måste be
kräftas genom arkeologiska undersökningar. 

Olof Arrhenius 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1949 
Svenska Fornminnesföreningen har under 1949 haft fyra sammanträ

den, därav pä våren tvä med föredrag och ett med visning av utställ
ning, på hösten ett med föredrag. Därjämte anordnades i början av juni 
den sedvanliga utfärden för föreningens medlemmar. Styrelsens sam
manträden under året, den 20 januari, 9 februari och 18 mars, ha redan 
noterats i årsredogörelsen för verksamhetsåret 1948 (se Fornvännen 1949, 
s. 59). Medlemsantalet har varit 414, därav liksom under förra året 10 he
dersledamöter och 24 ständiga ledamöter. Antalet nya medlemmar för 
aret är 22. 

Årsmötet ägde rum den 21 mars 1949 på Skansens Nyloft. Sedan för
eningens årsberättelse och revisionsberättelsen upplästs, den senare före-

4 O. Arrhenius, Den gotländska åkerjordens fosfathalt, Sveriges Geo
logiska Undersökning Ser. C, Årsbok 32, 1938. 

62 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

dragen av förste antikvarien Nils Ludvig Rasmusson, omfattade de ordi
narie ärsmötesförhandlingarna bl. a. val av styrelse och revisorer. De 
förutvarande styrelsemedlemmarna omvaldes med undantag för profes
sor Sigurd Erixon, förste antikvarierna Karl Alfred Gustawsson och 
Mårten Stenberger samt fil. doktorerna Elis Behmer och Carl-Axel Mo
berg, vilka undanbett sig återval. Till ny styrelseledamot valdes försto 
antikvarien Nils Ludvig Rasmusson —• det beslöts att övriga ledigblivna 
platser icke skulle återbesättas, eftersom styrelsen med 15 ordinarie 
ledamöter redan är större än i stadgarna stipulerats som minimiantal. 
Den har under 1949 alltså haft följande sammansättning: 

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordf.: professor Ture J. Arne, Stockholm. 
Sekreterare: fil. lic. Dagmar Selling, Stockholm. 
Andre sekr.: fil. dr K. E. Sahlström, Stockholm. 
Skattmästare: kapten Bertil Sterner, Stockholm. 
övriga ledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, professor Holger 

Arbman, Lund, friherrinnan Vera von Essen, Salsta, Vattholma, fil. dr 
Gustaf Hallström, Stockholm, docent Sven B. F. Jansson, Stockholm, 
kapten Ernst Malmberg, Ulriksdal, förste antikvarien Nils Ludvig Ras
musson, Stockholm, f. landshövding Allan Rodhe, Saltsjöbaden, förste 
bibliotekarien Adolf Schuck, Stockholm, verkmästare Alfred Steijer, 
Stockholm. 

Till revisorer omvaldes fil. lic. Bengt Bergman och nyvaldes handlan
den Sigurd Göstring, tidigare revisorssuppleant, etter förste antikvarien 
Nils Ludvig Rasmusson (jfr ovan). Till revisorssuppleanter nyvaldes 
förste byråsekreteraren i Gcneralpoststyrelsen Gerhard Horn och an
tikvarien Gustaf Adolf Hellman — varvid förutsattes, att § 11:6 i sty
relsens nedan nämnda förslag till reviderade stadgar skulle komma att 
godkännas, vilket också skedde. 

Förutom valen omfattade årsmötesförhandlingarna denna gäng dis
kussion av styrelsens i stencilerad form framlagda förslag dels till stad
gar för den 1947 med medel ur Heléne och Ingeborg Holcks donations
fond instiftade Oscar Montelius-medaljen (se Fornvännen 1948, s. 56), 
dels till en revision av föreningens stadgar, vilka icke undergått någon 
allmän översyn sedan slutet av förra århundradet. Det förstnämnda 
stadgeförslaget godkändes i det skick styrelsen föreslagit (ang. lydel
sen, se Fornvännen 1949, s. 60 f.), det sistnämnda efter några smärre 
justeringar (jfr nedan). 

Efter årsmötesförhandlingarna höll professor Birger Nerman föredrag 
över ämnet »Kaukasus-Asien och Norden under den yngre bronsåldern 
och den äldsta järnåldern». 

Den 12 april demonstrerade fil. dr Agnes Geijer den nyöppnade ut
ställningen »Albertus Pictor — målare och pärlstickare» i Statens histo
riska museums lokal för tillfälliga utställningar. 

Vid det följande sammanträdet, den 20 april, som i likhet med års-
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mötet hölls pä Skansens Nyloft, talade docent Sven B. F. Jansson om 
»Kensingtonstenen — den omstridda runinskriften i Minnesota» och 
framlade sina bevis för att stenen är ett otvivelaktigt falsarium frän 
1800-talets slut. 

Arets utfärd, som samlat ett 30-tal deltagare från olika delar av lan
det, ägde rum söndagen den 12 juni och ställdes till Norrköpingstrakten. 
Med tåg från Stockholm anlände ett 20-tal av föreningens medlemmar 
på förmiddagen till Norrköping, där ytterligare ett 10-tal anslöto sig. 
Med abonnerad buss ställdes sedan färden till Ringstad i ös t ra Eneby 
socken, där ordföranden på en plats med utsikt över Bråviken höll ett 
hälsningsanförande och gav en översikt av Norrköpingsbygdens sten
åldersminnen. Fil. dr Arthur Norden demonstrerade därefter lämningar
na av järnåldersbebyggelsen vid Ringstad, där bl. a. han själv bedrivit 
omfattande undersökningar, över Himmelstalund, där ett längre uppe
håll med anförande av dr Norden gjordes vid det märkliga hällrist
ningsområdet, fortsatte man lill Kimstads kyrka, där dr Norden redo
gjorde för sägnerna kring de två ryttarbilderna på taket och sekrete
raren gav en orientering om kyrkans byggnadshistoria. Programmets 
sista punkt var besöket på Löfstad slott. Hovintendenten, major Erland 
Nordenfalk, mottog färddeltagarna och demonstrerade slottets huvud
byggnad. Efter själva visningen höll major Nordenfalk i den s. k. kyrk
salen i södra flygelbyggnaden ett anförande om slottets historia allt
ifrån dess byggherres, fältmarskalken Axel Lillie, tid och fram till 1927, 
dä det övergick i Svenska Riddarhusets ägo som donation från grevin
nan Sophie Nordenfalk, född Piper, och fröken Emilie Piper; inventa
rier och konstsamlingar tillhöra sedan 1940 Östergötlands museum i Lin
köping. Även vid den följande middagen, som genom särskilt tillmötes
gående fick serveras i Axel Lillies gästabudssal i södra flygeln med 
dess under putsen framtagna 1600-talsmålningar och vid vilken major 
Nordenfalk var föreningens gäst, underhöll denne färddeltagarna med 
att anföra ett par tidigare okända brev från Axel Lillie, vilka anträf
fats i Löfstads arkiv. Återresan företogs med rälsbuss från Löfstad-
Lillie till Norrköping och därifrån med tåg tillbaka till Stockholm. 

Höstsammanträdet hölls den 21 november i Statens historiska mu
seum. Förste bibliotekarien Adolf Schuck talade då om »Det svenska 
riket vid forntidens slut» och delgav resultatet av sina senaste forsk
ningar, bl. a. angående det svenska rikets tidigmedeltida sydgräns med 
lokaliserande av huvudpunkterna i gränsdragningen, vilka tidigare stått 
oförklarliga. Före föredraget redogjorde fil. lic. Harald Widéen. Göte
borg, för grävningsundersökningarna i Skara domkyrka, och efter dok
tor Schiicks föredrag hade åhörarna tillfälle att bese en vid dessa gräv
ningar funnen silverkalk med tillhörande patén från tidig medeltid, som 
jämte den tidigare på samma plats anträffade, s. k. Adalward-kalken, 
tillfälligt inlånats till Statens historiska museum från Skara. 

Dagmar Selling 
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Reviderade stadgar för Svenska Fornminnesföreningen, fastställda 

p å årsmötet den 21 mars 1949 

§ 1. 
Svenska Fornminnesföreningen har till ändamål att väcka och be

främja intresset för äldre tiders kultur, i främsta rummet den svenska 
kulturen och med huvudvikten lagd på forntid och medeltid. 

Detta ändamål söker föreningen förverkliga huvudsakligen genom 
föredrag om och demonstrationer av arkeologiska och andra kultur
historiska minnesmärken, genom utgivande av publikationer samt ge
nom samarbete med institutioner och föreningar, som verka i samma 
syfte. 

Föreningen har att i enlighet med särskilda bestämmelser verkställa 
utdelning av pris och medaljer för förtjänstfull verksamhet inom för
eningens intresseområde. 

§ 2. 
Medlem i föreningen betalar en ärlig avgift av kr. 15:—. 
Ständigt medlemsskap i föreningen vinnes av enskild person genom 

erläggande av en engångsavgift av kr. 200: —. 
Medlem är berättigad till erhållande av föreningens ordinarie publika

tion samt till de övriga förmåner, som styrelsen kan utverka. 

§ 3. 
Till hedersledamot äger föreningen efter styrelsens förslag kalla den, 

som på ett framstående sätt främjat föreningen och dess ändamål. För
slag härutinnan, undertecknat av minst två föreningsmedlemmar, kan 
ingivas till styrelsen. 

Vid fråga om val till hedersledamot är styrelsen beslutför, när de 
närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. 

§ 4. 
Ständiga medlemmars avgifter avsättas till en särskild fond. Räntan 

därå mä av styrelsen användas, men kapitalet må icke utan föreningens 
beslut minskas. 

§ 5. 
Föreningens angelägenheter handhavas av cn styrelse, som har sitt 

säte i Stockholm. 
Styrelsen består av minst tolv ledamöter, vilka årligen utses av för

eningen. 
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och 

andre sekreterare samt skattmästare. 

§ 6. 
Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner det nödigt eller 

dä minst två av styrelsens övriga ledamöter det begära. 
Styrelsen är, fränsett det fall, som avses i § 3, beslutför, då minst 

fem ledamöter äro tillstädes. 
Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid 

sammanträdet, dock att vid val lotten bestämmer. 

§ 7. 
Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens samman

träden, ombesörjer verkställande av de därvid fattade besluten, för 
register över föreningens medlemmar och förvarar de handlingar och 
böcker, som tillhöra föreningen. 
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Andre sekreteraren tjänstgör vid förfall för sekreteraren och biträder 
för övrigt vid dennes göromål. 

§ 8. 

Skattmästaren omhänderhar föreningens ekonomiska förvaltning, för 
räkenskaperna och sköter i samråd med styrelsen föreningens fonder. 

Räkenskaperna för föregående år skola senast den 15 februari över
lämnas för granskning till föreningens revisorer. 

§ 9. 
Skattmästaren äger att ifråga om allt, som rör föreningens ekono

miska förvaltning, ensam teckna föreningens firma. 

§ 10. 
Allmänt årsmöte hålles i Stockholm senast i mars månad. Tid och 

plats för årsmötet tillkännagives genom kallelse till ledamöterna eller 
genom annons i tidning, som styrelsen äger bestämma, senast fem dagar 
före mötet. 

§ 11. 
Vid allmänt årsmöte förekomma: 
1) Styrelsens årsberättelse, 
2) Revisorernas berättelse och frägan om ansvarsfrihet för styrelsen 

och skattmästaren, 
3) Styrelsens förslag till arvode åt sekreterare och skattmästare, 
4) Fastställande av antalet styrelseledamöter, 
5) Val av styrelseledamöter, 
6) Val av två revisorer och två suppleanter för dem, 
7) Av styrelsen eller andra föreningsmedlemmar väckta frågor. Vid 

årsmötet bör anordnas föredrag eller demonstration. 

§ 12. 
Styrelsen anordnar om möjligt årligen en utfärd för föreningens med

lemmar, varvid väljes ort, som är av intresse i arkeologiskt eller eljest 
kulturhistoriskt hänseende. 

§ 13. 
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar förenings

medlem eller av styrelsen. Har ändringsförslag blivit väckt, skall sty
relsens yttrande finnas tillgängligt fjorton dagar före föreningens års
möte. I kallelsen till årsmötet skall angivas, att sådant förslag kommer 
lill omprövning vid mötet. 

För ändring i stadgarna erfordras bifall av % av de vid mötet närva
rande medlemmarna. 

§ 14. 
Skulle föreningen upplösas, skola dess tillgångar överlämnas till Kungl. 

Vitterhets historie och antikvitets akademien eller till annan institu
tion eller förening, vilken arbetar för liknande ändamål som Svenska 
Fornminnesföreningen. 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1949 

Den vid årsmötet i maj 1949 utsedda styrelsen i Svenska Arkeologiska 
Samfundet har följande sammansättning: 

Ordförande: professor Sune Lindqvist, Uppsala. 
V. ordförande: förste antikvarie Bengt Thordeman, Stockholm. 
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