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Smärre meddelanden. 
Svenska Fornminnesföreningen. 

Svenska Fornminnesföreningen sammanträdde fredagen den 16 april 1931 
i Handelshögskolans aula. Till sammanträdet, som övervars av H. K. H. 
Kronprinsen-Regcnten, hade föreningen som föredragshållare inbjudit pro
fessor A. M. Tallgren, Hälsingfors. Professor Tallgren gav en på givande 
synpunkter rik översikt över "Finland vid slutet av hednatiden". Efter det 
med livligaste intresse mottagna föredraget uppstod en kort diskussion, i 
vilken yttrade sig doktor T. J. Arno, doktor G. Hallström och föredrags
hållaren. Föredraget kommer i sin helhet att publiceras i Fornvännen. 

Tidigare å dagen hade föreningens medlemmar haft tillfälle att under 
antikvarien friherre Carl R. af Ugglas ledning bese don av honom i Natio
nalmuseum anordnade utställningen av föremål ur den kungliga skattkam
maren och andra samlingar, vilka tillhöra Statens Historiska Museum men 
som på grund av utrymmesbrist ej kunna exponeras därstädes. 

* 
Föreningens sedvanliga vårutfärd ägde rum söndagen den 31 maj och 

ställdes denna gång till Btörkö och Adelsö. Ett 70-tal av föreningens med
lemmar avreste på morgonen från Stockholm med ångfartyget "Viking" och 
samlades efter ankomston till B(örkö på sluttningen av "Borgen". Ordfö
randen landshövding Nils Eden hälsade här de närvarande välkomna och 
överlämnade ordet till docenten Adolf Schuck, som höll ett orienterande 
föredrag om Birkas historia och om de arkeologiska undersökningarna på 
B|örkön. Därefter vidtog en vandring bland Björkös fornlämningar, vilka 
sakkunnigt demonstrerades av konstnären Gunnar Hallström. Den stäm
ningsfulla rundvandringen avslutades mod att skriftställaren Fredrik Nycan-
der från en gravhög uppläste en av honom författad dikt, som tillägnats 
Svenska Fornminnesföreningen. 

Härefter vidtog den andra och kortare delen av dagens program: demon
stration av fornminnena vid Hovgården på Adelsön. Professor Birger Ner
man höll här från en av "kungshögarna" ett föredrag om Adelsö som 
svenskt konungasäte under vikingatiden, varvid han framlade en del intres
santa hypoteser om vilka konungar, som begravts i dessa högar ((fr Forn
vännen 1918 sid. 65 ff.). I anslutning till detta föredrag demonstrerade pro
fessor Nerman även "Håkan Rödes runsten". Slutligen höll docenten Schiick 
elt kortare föredrag om det medeltida konungasätct Alsnö hus, varvid han 
refererade de forskningsresultat, som framlagts av doktor B. Thordeman 
efter dennes omfattande undersökningar på platsen. Den lyckade ulfärdon, 
som gynnats av ett strålande vårväder, avslutades med en animerad middag 
ombord på 'Viking", som vid 9-tidcn på kvällen åter var i Stockholm. 


