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S M A B B E M E D D E L A N D E N 

I så fall skulle S:t Lars kunna dateras till 1100-talets början d. v. s. till 
tiden för omnämnandet av det nyctablerade biskopssätet i »Sigtuna». 

Med hänsyn till den betydelsefulla roll, som biskopssätet i Sigtuna bör 
ha spelat under 1100-talets förra hälft, synes det mig vara en angelägen upp
gift att närmare utforska S:t Lars ruin. Det är nämligen tänkbar t att åt
skilliga av de skulpturala arkiteUtui-fragment, som anträffats inom Sigtuna, 
kunna hänföras till d e n n a bortglömda kyrka. 

Adolf Schuck 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1956 

Svenska Fornminnesföreningen har under året avhåll i t t re sammanträden 
samt anordnat en demonstrat ion och två utfärder. Sammanträdena och de
monstrat ionen ha ägt rum i Statens Historiska Museum. Styrelsen har sam
mant rä t t fyra gånger: 21 och 28 februari, 24 april och 29 november. Antalet 
medlemmar har under året varit 410 (1955 408), därav 10 hedersledamöter 
och 19 ständiga ledamöter. 

Vid årsmötet den 28 februari ägde först de ordinarie föreningsförhand
lingarna rum. Sammanträdet ajournerades därefter för en kort paus. Sedan 
förhandlingarna återupptagits , ägnade ordföranden professor Birger Nerman 
några minnesord åt föreningens sedan föregående årsmöte bortgångna he
dersledamöter friherre Ernst Hermelin och professor Haakon Shetelig. Pro
fessor Ella Kivikoski höll därefter föredrag över ämne t : »Finlands kristnande 
i arkeologisk belysning.» 

Vid årsmötet omvaldes samtliga styrelseledamöter och revisorer och ny
valdes i styrelsen direktör Wilhelm Wahlgren. 

Då fil. dr Gustaf Hallström undanbet t sig omval som vice ordförande, 
utsågs vid det i anknytning till årsmötet hål lna s tyrelsesammanträdet i hans 
ställe professor Sten Karling. Som funktionärerna i övrigt omvaldes, fick 
styrelsen all tså följande utseende: 

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 

Vice ordförande: professor Sten Karling, Stockholm. 

Sekreterare: befattningen som sådan skulle til ls vidare ställas vakant . 

Andre sekreterare: fil. dr K. E. Sahlström, Stocksund. 
Ska t tmäs ta re : kapten Bertil Sterner, Stockholm. 
Övriga styrelseledamöter: fil. lie. Henrik Alm, Stockholm, rådman Kurt 

Espersson, Stockholm, fil. dr Gustaf Hallström, Stockholm, landsantikvarie 
Olle Källström, Gävle, lektor Gösta Langenfelt, Bromma, förste ant ikvarie 
Andreas Oldeberg, Stockholm, verkmästare Alfred Steijer, Stockholm, dispo
nent Herman Svcnngård, Kungsängen, och direktör Wilhelm Wahlgren, 
Stockholm. 
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Revisorer blevo: förste byråsekreterare Gerhard Horn och antikvarie 
Gustaf Adolf Hellman. Revisorssuppleanter: fröken Greta Nordström och 
fil. lic. Lili Kaelas. 

Den 27 april sammanträdde föreningen åter, då 1 närvaro av Hans Majestät 
Konungen. Fil. lic. Lili Kaelas höll vid sammanträdet föredrag om »Skånes 
dösar och gånggrifter — aktuella problem». 

Den 24 maj demonstrerade lic. Kaelas 1 Statens Historiska Museum den 
i maj öppnade tillfälliga utställningen över Skånes gånggrifter och dösar. 

Vårutflyktcn ägde rum lördagen den 26 och söndagen den 27 maj och 
ställdes till Tjust; den var anordnad tillsammans med Tjustbygdens Kultur
historiska Förening. Avresan från Stockholm skedde med tåg på morgonen 
den 26, varvid antalet deltagare utgjorde ca 20; senare tillstötte andra med
lemmar av föreningen och ett antal medlemmar av Tjustföreningen, varför 
hela antalet deltagare kom att belöpa sig på ca 45. Vid framkomsten till 
Västervik intogs lunch å Stadshotellet. Därefter ägnades dagen åt Västerviks 
kulturhistoriska sevärdheter. Först besågs S:ta Gertruds kyrka. Därpå vidtog 
en vandring genom Västerviks stadsdelar ifrån 1700- och 1800-talen, varvid 
man särskilt dröjde vid de kulturhistoriskt ytterst intressanta, väl bibehållna 
och alltjämt bebodda båtmansstugorna från 1700-talet. Man begav sig där
efter till Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings museum å Kulbacken, 
vilkets intressanta samlingar, icke minst de sjöfartshistoriska, demonstrera
des av ordföranden i föreningen, rådman Helge Anderson, som i väsentlig 
grad har äran av det vackra museets tillkomst. I samband med museibesöket 
besågs också Stäkeholms medeltida borgruin, om vilken orientering läm
nades av fil. dr Harald Stalc. Dagen avslutades med en middag å Stadshotel
let, varvid anföranden utväxlades mellan de bägge föreningarna genom 
deras ordföranden; från Svenska Fornminnesföreningen framfördes därvid 
dess varma tack för besöket och dess höga uppskattning av det arbete 
Tjustföreningen uträttat. Dr Stale berättade Tjusthistorier. 

.Söndagen den 27 maj var helt ägnad åt en utfärd. Första målet gällde 
bronsåldersgravfältet vid Hjortekrog i Törnsfalls socken, vilket demonstrera
des av dr Stale, som där utgrävt bl. a. stensättningar 1 skeppsform, de första 
skeppssättningar från bronsåldern, som konstaterats i Tjust. Hällristningen 
vid Härstad invid Gamleby besågs så, också under ledning av dr Stale. Man 
fortsatte därefter till de tre ståtliga s. k. Kungshögarna vid Gunnerstad i 
Gamlebytrakten, varvid professor Nerman talade om dem mot bakgrunden 
av vårt lands kungshögar i allmänhet. Den berömda Gurstensstenen, nu rest 
vid folkhögskolan i Gamleby, demonstrerades så av professor Nerman. Därpå 
följde lunch å hotellet i Gamleby. Efter denna gick färden till Lofta kyrka, 
över vars gravhällar fil. dr Arthur Bygden gav en orientering. Nästa anhalt 
var Tingstad 1 samma socken, om vars bekanta dubbla domarering professor 
Nerman talade, i samband därvid givande en orientering över de nordiska 
domareringarnas problem. Dagens sista anhaltsplatser gällde några av Tjust-
traktens märkligaste byggnader. Först besöktes Stensnäs' vackra och under
bart belägna slott, anlagt på 1700-talet och senare ombyggt i s.k. Tjustempire, 
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vilket älskvärt visades av greven och grevinnan Woltcr Stackelberg. Slut
ligen besöktes Överruins bruksherrgård i empire med dess berömda vägg-
dekorat ioner och inredning. Efter kaffe å hotellet i Överrum skedde avresan 
till Stockholm på eftermiddagen. 

Söndagen den 23 september ägde föreningens andra utfärd rum, ställd 
till Gamla Upsala. I bussar (några i bil) s tar tade ca 65 personer ifrån Stock
holm; i Gamla Upsala ti l lstötte ett par t iotal . Om Kungshögarna och ortens 
andra fornlämningar gavs först en översikt av professor Nerman. Därpå 
intogs kaffe å Odinsborg. Gamla Upsala kyrka demonstrerades så av profes
sor Sten Karling. Man begav sig därefter till det närbelägna Valsgärde, vars 
under senare årt ionden undersökta båtgravfält visades av professor Ner
man, varefter återfärden till Stockholm anträddes . 

Arets sista sammankomst ägde rum den 7 december. Vid detta mycket 
talr ikt besökta möte, som övervars av Hans Majestät Konungen, höll docent 
Olof Vessberg föredrag över ämne t : »Etruskisk konst •— arkaisk livsglädje 
och hellenistisk individualism.» I ans lutning ti l l föredraget hade Medelhavs-
museet anordnat en uts täl lning av nyförvärvad etruskisk keramik i den 
bredvid föreläsningssalen belägna hal len. 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1956 

Den vid årsmötet den 1 september 1956 utsedda styrelsen i Svenska 
arkeologiska samfundet har följande sammansä t tn ing : 

Ordförande: professor Mårten Stenberger, Uppsala. 
Vice ordförande: förste ant ikvarie Nils Ludvig Rasmusson, Stockholm. 
Sekreterare: ant ikvarie Erik B. Lundberg, Stockholm. 
Kassaförval tare: förste bibliotekarie Adolf Schuck, Stockholm. 

övriga styrelseledamöter ä r o : professor Holger Arbman, förste biblio
tekarie Christian Callmer, professor Einar Gjerstad, förste antikvarie Karl 
Alfred Gustawsson, förste ant ikvarie Wilhelm Holmqvist, landsant ikvarie 
Olle Källström, professor Sigvald Linné. Suppleanter ä ro : professor Greta 
Arwidsson, landsant ikvar ie Bengt Cnatt ingius, docent Per Gustaf Hamberg, 
professor Sven B. F. Jansson, förste antikvarie Sverker Janson. 

Styrelsen har sammant rä t t den 20 januar i , 29 februari , 12 juni , 29 augusti , 
1 september, 17 september och 20 november. Antalet ledamöter var vid årets 
slut 194, varav 5 hedersledamöter och 2 stiftande ledamöter. 

Vid sammanträde den 16 mars höll amanuensen, fil. lic. Margareta Biörn
stad föredrag om »Arkeologisk vardag. Undersökningar i Spänga 1950—53.» 
Efter föredraget demonstrerade ant ikvarie Gunnar Ekelund ett märkligt 
silverfynd från Eketorp i Edsbergs socken i Närke. 
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