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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

insats som sekreterare 1910—1922 och ordförande 1922—1929 i Svenska Forn
minnesföreningen. Antikvarien Hans Hansson höll så föredrag om »Gräv
ningar i medeltidens och Vasatidens Stockholm». Hans Majestät Konungen 
övervar sammanträdet . 

Vårutfärden hade anordnats söndagen den 26 maj och var ställd till 
Tureberg—Ed—Steninge—Sigtuna. I bussar och bi lar skedde avfärden frän 
Stockholm med ca 60 personer, till vilka under färdens gång ytterl igare ca 25 
anslöto sig. Första anhål len var Turebergs »Kungshög», där ordföranden 
professor Nerman hälsade deltagarna och talade om den bekanta högen 
(som dock säkerligen icke rymmer en konungs, men väl en s tormans stoft) 
och områdets andra fornlämningar . Färden gick så till Eds lilla förnämliga 
medelt idskyrka, vars märkliga 1400-falsmålningar av Albertus Pictor de
monstrerades av professor Armin Tuulse. Därefter tog man sig fram till 
det vid Kyrkstigen på Edsjöns strand svårtillgängligt belägna bekanta run
blocket, som bl. a. omnämner en Ragnvald, vilken varit anförare för den 
grekiske kejsarens av nordbor bestående vär ingagarde; stenen demonstre
rades av professor Nerman. Man fortsatte så till Steninge slott, vars utsökta 
arki tektur och vackra parkanläggningar besagos under ledning av professor 
Sten Karling. Framkomna till Sigtuna intogo deltagarna fiirst kaffe å Sig
tuna konditori , varefter professor Nerman på Klockbcrgct lämnade en kort 
orientering över Sigtunas äldre historia och professor Tuulse demonstrerade 
kyrkoruinerna och Mariakyrkan, därvid meddelande åtskilliga nya egna 
forskningsresultat . Dagen avslutades med middag å Sigtuna Stadshotell . 

Höstens första sammanträde hölls den 8 november. Professor Nerman 
lämnade först ett meddelande om »Ett par nya fornfynd ifrån Stockholm». 
Därefter höll kaptenen greve Sven Lagerberg föredrag om »Östermalm för 
100 år sedan». 

Arets sista sammanträde ägde rum den 9 december. Vid detta, som över
vars av Deras Majestäter Konungen och Drottningen, talade fil. dr Bengt 
Söderberg över ämne t : »Nytt i svenskt mcddt idsmåler i» . 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1957 

Den vid årsmötet den 25 augusti 1957 utsedda styrelsen i Svenska arkeo
logiska samfundet har följande sammansä t tn ing : 

Ordförande: förste ant ikvarie Nils Ludvig Basmusson, Stockholm. 
Sekreterare: ant ikvarie Erik B. Lundberg, Stockholm. 

övriga styrelseledamöter ä r o : professor Holger Arbman, förste bibliote
karie Christian Callmer, professor Einar Gjerstad, förste antikvarie Karl 
Alfred Gustawsson, förste ant ikvarie Wilhelm Holmqvist, landsant ikvarie 
Olle Källström, professor Sigvald Linné, professor Mårten Stenberger. Supp
leanter ä r o : professor Greta Arwidsson, landsantikvarie Bengt Cnattingius, 
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docent Per Gustaf Hamberg (ti l l ika v. ordf.) , professor Sven B. F. Jansson, 
förste ant ikvarie Sverker Janson. 

Kassaförvaltaren förste bibl iotekarien Adolf Schuck avled den 6 februari 
1958. 

Vid årsmötet kallades till hedersledamöter direktören för Nationalmuseet 
i Köpenhamn Johannes Br0ndsted och statsarkeologen Carl Axel Nordman, 
Helsingfors. 

Styrelsen har sammant rä t t den 8 j anuar i , 11 jun i , 25 augusti och 11 ok
tober. Antalet ledamöter var vid årets slut 197, varav 7 hedersledamöter och 
2 stiftande ledamöter. 

Vid sammanträde den 13 mars höll professor Armin Tuulse föredrag om 
»Gustaf Vasas t r iumflavlor». Efter föredraget visade ant ikvarie Aron An
dersson utstäl lningen »Folkungatid — konstverk från svensk höggotik» i 
Statens historiska museum. 

Den 26 mars föreläste professor Herman Schwabedissen, Schleswig, över 
ämnet »C-14-Datierungcn und Urgeschichte an Hand von Forschungsproble-
men» och den 29 april konservator Charlotte Blindheim, Oslo, över ämnet 
»Utgrävningen av marknadsplatsen Kaupang». Dagen därpå visade konser
vator Martin Blindheim färgbilder av norsk medeltida konst. 

Årsmötet hölls i Kalmar den 24 och 25 august i . Under första dagen gjor
des en rund tu r på Öland. Därvid besöktes bl. a. Borgholms slottsruin, Gärds
lösa kyrka, Ismantorps borg, Bårby borg och Gettlingcgravfältet i S. Möck
leby. Middag i Kalmar varvid staden var värd. Andra dagen gjordes cn rund
vandring i Kalmar slott och därefter skedde avresa med buss till Värnanäs 
herrgård, där kapten och fru Axel Mannerskantz bjöd på lunch. Efter besöket 
på Värnanäs med dess rika samlingar och fornminnesrika ägor ställdes fär
den till Halltorps, Hagby och Hossmo kyrkor. 

Den 30 september höll Peter Sawyer, universi tetslektor i Birmingham, 
föredrag över ämnet »The Scandinavians in England». 

Den 11 november föreläste professor Äke Åkerström, Göteborg, över ämnet 
»Arkeologiskt nyt t frän Grekland». 

Under våren 1957 utkom Swedish Archaeological BibHography 1949—1953, 
redigerad av Christian Callmer och Wilhelm Holmqvist. 
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