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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Under hösten 1951 utkom Samfundets första publikation, Swedish 
Archaeological Bibliography 1939—1948, redigerad av Sverker Janson 
och Olof Vessberg. Samfundets ledamöter har erhållit boken kostnads
fritt. 

Antalet ledamöter var vid utgången av år 1951 137, varav 5 heders
ledamöter och tvä stiftande ledamöter. 

Olof Vessberg 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1951 

Svenska Fornminnesföreningen har under året anordnat tre samman
träden med föredrag samt en exkursion. Styrelsen har sammanträtt 14 
mars, 11 maj, 12 juni 1951, 11, 25 och 29 februari 1952. Medlemsantalet 
har under året varit 391, varav 13 hedersledamöter och 19 ständiga med
lemmar. 

Föreningen har under året förlorat tvä av sina hedersledamöter, vilka 
båda i denna egenskap tillhört föreningen sedan 1939: den 26 maj avled 
museumsdirektören dr. phil. Poul Nerlund, Köpenhamn, och den 29 
augusti professor A. W. Brogger, Oslo. 

På årsmötet, som hölls den 14 mars 1951 i Statens historiska museums 
föreläsningssal, omvaldes samtliga förutvarande styrelseledamöter med 
undantag för professor Holger Arbman, Lund, som undanbett sig omval. 
Någon ändring beträffande funktionärerna inom styrelsen har icke skett, 
och styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordförande: professor Ture J. Arne, Stockholm. 
Sekreterare: antikvarien Dagmar Selling, Stockholm. 
Andre sekreterare: fil. doktor K. E. Sahlström, Stocksund. 
Skattmästare: kapten Bertil Sterner, Stockholm. 
övriga styrelseledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, friherrinnan 

Vera von Essen, Salsta, Vattholma, fil. doktor Gustaf Hallström, Stock
holm, docent Sven B. F. Jansson, Saltsjöbaden, kapten Ernst Malmberg, 
Ulriksdal, förste antikvarien Nils Ludvig Rasmusson, Stockholm, f. 
landshövding A. E. Rodhe, Saltsjöbaden, förste bibliotekarien Adolf 
Schuck, Stockholm, verkmästare Alfred Steijer, Stockholm. 

Till revisor nyvaldes fil. doktor Artur Bygden och rådman Kurt 
Espersson. De förutvarande revisorssuppleanterna omvaldes: förste byrå-
sekreteraren Gerhard Horn och antikvarien Gustaf Adolf Hellman. 

Bland övriga ärenden på årsmötet märktes val av hedersledamot, var
vid föreningen på styrelsens förslag enhälligt utsåg professor Johannes 
Boe, Bergen. 

Efter ärsmötesförhandlingarna och sedan H. M. Konungen anlänt och 
hälsats av ordföranden, meddelade denne, att Hildebrandspriset tilldelats 
fil. doktor Toni Schmid för hennes betydelsefulla forskningar rörande 
Sveriges medeltid: dels av kyrkohistorisk art, dels urkundsutgivning, dels 
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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

hennes mångåriga arbete med rekonstruerandet av Sveriges medeltida 
handskriftsbestånd. Doktor Schmid var av resa förhindrad att person
ligen närvara. 

Sedan ordföranden riktat hälsningsord även till kvällens inbjudna 
gäst, fil. doktor Sven Hedin, överlämnades ordet till docenten Gösta 
Montell, som talade om »Hedinexpeditionens arkeologiska undersök
ningar i Centralasien 1927—1934». I den efterföljande diskussionen gjorde 
fil. doktor Sven Hedin ett längre inlägg. 

Det andra sammanträdet för säsongen ägde rum 4 maj och därvid 
talade fil. doktor Toni Schmid över ämnet: »Från den heliga lansen till 
Avicenna — något om innehållet i våra medeltida handskrifter.» 

Vid höstsammanträdet 16 november hölls föredraget av professor 
Birger Nerman: »Vem var konungen i Sutton Hoo?» 

Den sedvanliga vårexkursionen ägde rum söndagen 27 maj och ställ
des till Selaön, Tynnelsö och Strängnäs. Med förhyrd buss, delvis ocksä 
med privatbilar, avreste de till ett femtiotal uppgående deltagarna direkt 
till Mälsåker, där ordföranden höll ett hälsningsanförande och sekre
teraren redogjorde för slottets historia och demonstrerade den nu starkt 
förfallna anläggningen, över Stallarholmen fortsatte man till Mervalla 
i Ytterselö sn, där den kända runstenen demonstrerades av ordföranden, 
som också gav en översikt över Selaöns fornminnen vid nästa punkt på 
programmet, som var det märkliga järnäldersgravfältet vid Åsa. Före 
överfarten till Tynnelsö hölls lunchpaus. För Tynnelsö slotts historia 
redogjorde sekreteraren, varpå interiören besågs, innan det var tid för 
återfärd till Selaön och bussen, som förde deltagarna direkt till Sträng
näs. Docenten Nils G. Wollin höll i domkyrkan ett längre anförande, 
i vilket han skildrade anläggningen ur konsthistorisk och byggnads-
historisk synpunkt, och därefter ledde en rundvandring i och utanför 
domkyrkan. Museisamlingarna i Rogge-borgen demonstrerades sedan av 
amanuensen Erik Harry Bergqvist. Efter kaffepaus företogs återfärden 
direkt till Stockholm, där dagen avslutades med subskriberad middag. 

Dagmar Selling 

DEN ÄLDSTA URKUNDEN OM SVEARIKETS OMFATTNING 

Ar 1913 utgav Sven Tunberg en av senare forskning ofta citerad skrift 
om »En romersk källa om Norden vid 1100-talets början» (i Uppsala 
universitets årsskrift 1913). Han påvisade där att en tidigare av Delisle 
och Mommsen utgiven kyrklig provinsförteckning (förvarad i Lauren-
tinska biblioteket i Florens) från omkring 1120 under rubriken »Provincia 
Danorum» innehöll en högst märklig uppräkning av såväl biskopssätena 
i Norden som av de landskap, som ingingo i Sveariket. Den del som rör 
Sverige må här citeras: 
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