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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

t räda i avgjutningarna, exempelvis den med ristade linjer ås tadkomna 
detaljteckningen av figurerna på bi ldstenarna. Avgjutningarna äro mycket 
lät thanterl iga och väl ägnade för framstäl lning av stereoskopiska bilder. 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1957 

Svenska Fornminnesföreningens verksamhet har under 1957 omfattat fyra 
sammanträden, vilka alla ha hål l i ts i Statens Historiska Museum, och en 
vårutfärd. Styrelsen har sammant rä t t fem gänger: 19 och 25 februari , 
1 mars , 16 april och 4 november. Antalet medlemmar har under året upp
gått till 412 (1956 410), därav 11 hedersledamöter och 20 ständiga ledamöter. 

Årsmötet ägde rum den 1 mars . De ordinarie förhandlingarna genom-
gingos först, i samband varmed föreningen till hedersledamöter utsåg fil. dr 
Gustaf Hallström och r iksant ikvarien Bengt Thordeman. Sedan samman
trädet efter en kort paus återupptagits , hälsade ordföranden professor Birger 
Nerman Deras Majestäter Konungen och Drottningen, vilka anlänt . Ord
föranden meddelade så, att styrelsen beslutat at t tilldela ant ikvarien Aron 
Andersson Hildebrandspriset för hans betydelsefulla och vi t tomspännande 
forskningar rörande nordisk meddt idskons t , varefter denne mottog priset 
ur Konungens band. Förste bibliotekarien Adolf Schuck höll därpå föredrag 
över ämne t : »Om Uppsala domkyrkas t i l lkomst». 

Vid årsmötet omvaldes samtliga styrelseledamöter med undantag för 
fil. dr Gustaf Hallström, som avsagt sig, samt revisorerna och revisorssupple
anterna och vid d d i anknytning till årsmötet hållna s tyrelsesammanträdet 
funktionärerna. 

Styrelsen fick alltså 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. lic. Henrik Alm, Stockholm, rådman Kurt 
Espersson, Stockholm, landsantikvarie Olle Källström, Gävle, lektor Gösta 
Langenfelt, Bromma, förste antikvarie Andreas Oldeberg, Stockholm, verk
mästare Alfred Steijer, Stockholm, disponent Herman Svcnngård, Kungs
ängen, och direktör Wilhelm Wahlgren, Stockholm. 

Revisorer: förste byräsekreterare Gerhard Horn och ant ikvarie Gustaf 
Adolf Hellman. Revisorssuppleanter: fröken Greta Nordström och fil. lic. 
Lili Kaelas. 

Nästa sammanträde ägde rum den 25 apri l . Ordföranden professor Ner
man ägnade därvid först några minnesord åt föreningens den 3 mars bort
gångne hedersledamot f. ant ikvarien Otto Janse, som utfört cn betydelsefull 
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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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