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SMÄRRE MEDDELANDEN 
SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1939—1940 

Svenska Fornminnesföreningen sammanträdde till årsmöte i Handels
högskolan måndagen den 9 mars 1939. Vid de ordinarie föreningsförhand
lingarna omvaldes de förutvarande styrelseledamöterna utom ordföranden 
landshövding N. Eden, som avsagt sig uppdraget, samt nyvaldes fil. lic. 
I. Atterman. Revisorer och revisorssuppleant omvaldes. Till ordförande 
ofter landshövding Bdén utsågs professor B. Nerman. Till försto sekrete
rare efter professor Norman utsågs docent H. Arbman och till andre sekre
terare fil. lic. I. Atterman. Efter de ordinarie förhandlingarna mottog 
fil. dr. A. Norden i aulan ur H. K. H. Kronprinsens hand Hildcbrandsprisot 
på 1 000 kronor för långvarigt, hängivet och framgångsrikt arbete rörande 
Östergötlands forntid. Därefter höll professor A. W. Brogger, Oslo, ett tal
rikt besökt föredrag över ämnet »Vinlandsferdone». Slutligen meddelade pro
fessor Nerman, att styrelsen till föreningens hedersledamot och hedersord
förande kallat landshövding Eden. 

Utfärden, som ägdo rum den 29 maj, hade för året förlagts till Värmdö 
och Vaxholm. Kl. 9 f. m. avreste ett 50-tal personer i bussar och bilar 
från Stockholm. Vid Gustavsberg — liksom även senare — tillstötte deltagare 
från Värmdö skeppslags fornminnesförening. Vid 10-tiden var man framme 
vid Lemshaga, där professor Nerman hälsade deltagarna välkomna, varefter 
kapten E. Malmborg skildrade gårdens öden och demonstrerade byggnaden. 

Efter ott besök på gravfältet vid Säby, som besågs under ledning av 
docent Arbman, var man omkring 12.15 e. m, framme vid Värmdö kyrka, 
där kaffe och thé intogs i tingshuset. Sedan kyrkan demonstrerats av dr. 
II. Alm och fornstugan besetts undor arkivarie G. Hellströms ledning, 
fortsatte resan kl. 1.15 e. m. till Kulans brygga och därifrån med båt till 
Norrnäs, som demonstrerades av jordbrukskonsulent G. Wahlborg. Elfel
en båtfärd från Norrnäs kom man kl. 4.15 e. m. till Vaxholms fästning. 
Från gamla kastellots tak skildrades fästningens öden av major R. Kol
modin. Utfärden avslutades kl. 5 e. m. med middag på Stadshotellet i Vax
holm. 

Det första höstsaminanträdet ägde rum i Statens Historiska Museums 
medcltidssal don 23 oktober. Vid dotta sammanträde, som bevistades av 
Deras Kungliga Högbetor Kronprinsen och Kronprinsessan, höll profes
sor A. W. Persson föredrag över ämnet: »Do nya utgrävningarna i 
Dendra, Grekland». Efter föredraget yttrade sig professor J. Roosval och 
föredragsbål låren. 

Sista sammanträdet för året ägde rum i nyssnämnda lokal den 7 decem
ber i närvaro av H. K. H. Kronprinsen, varvid docent C. J. Lamm höll 
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föredrag om »Orientaliska glas från svenska vikingagravar, medeltids-
borgar och kloster». Eftor föredraget yttrade sig professor T. J. Arno, Dr. 
H. Klein, professor B. Nerman och föredragshållaren. På ordförandens för
slag inställdes den sedvanliga supén pä Gyllene Freden och i stället in
samlades bland åhörarna 250 kronor, som överlämnades till Finlands Röda 
Kors. 

Under året lät föreningen till hedersledamöter kalla professorerna A. W. 
Brogger, Oslo, och A. Hackman, Köpenhamn, samt museumsdirektör P. 
Nörlund, Köpenhamn. 

Svenska Fornminnesföreningen sammanträdde till årsmöte i Statens 
historiska museum don 7 mars 1940. Vid do ordinarie föreningsförhand
lingarna omvaldos do förutvarande styrelseledamöterna och nyvaldes do
cent M. Stenberger. Vidare omvalde årsmötet revisorer och nyvalde till 
revisorssuppleant kamrer Valfrid Lindberg ettor landsantikvarie J. E. An-
derbjörk, som avsagt sig. Efter de ordinarie förhandlingarna höll docent 
M. Stenberger inför on talrik publik föredrag över ämnet »Den nordiska 
expeditionen till Island sommaren 1939». I anslutning härtill framlade 
fil. lic. Sigurdur Thorarinsson i ott längre anförande sina egna forsk
ningsresultat, som komplettera den interskandinaviska expeditionens un
dersökningar. Efter föredraget yttrade sig byråingenjör Hj. Ljungh, prof. 
B. Nerman, dr. Thorarinsson och föredragshållaren. 

Utfärden hade 1940 förlagts till Bromma och ägde rum söndagen den 2 
juni. Kl. 10.30 f. m. samlades vid Åkeshov ett 70-tal personer, under ut
färdens lopp anslöt sig ytterligare ett 20-tal. Prof. B. Nerman höll ett 
bälsningsanförande, varpå slottet demonstrerades av kapten E. Malmberg. 
Från Äkeshov gick färden till Stora Ängby, där herrgården demonstrerades 
av dr Henrik Alm och det närbelägna gravfältet och en runsten av prof. 
B. Norman. Sedan kaffe och thé kl. 1.30 e. ra. intagits på konditori Centrum 
i Södra Ängby besågs Bromma kyrka under dr Alms ciccronskap och slut
ligen demonstrerade kapten E, Malmberg Ulvsunda slott. Dagen avslutades 
med raiddag kl. 6 e. m. på Piperska Muren. 

Vid första höstsammanträdot, som ägde rum i Statens historiska museum 
den 10 oktober, demonstrerades två pågående tillfälliga utställningar. Un
der prof. T. J. Arnes ledning besågs utställningen »Forniransk kultur. 
Den svenska Iran-expeditionen 1932—33» och antikvarie O. Källström de
monstrerade den andra utställningen »Från renässans till rokoko i svensk 
kyrkokonst». Vid supén i museets lunchrum visade prof. Arne en av ho
nom i Iran upptagen film. 

Slutligen sammanträdde föreningen i nyssnämnda lokal don 16 decem
ber. Vid detta sammanträde, som bevistades av IL K. II. Kronprinsen, 
talade amanuensen Per-Olof Westlund över ämnet »Nya forskningar 
rörande Vasatidens Gripsholm». Efter föredraget yttrade sig slottsarki
tekt H. Ahlborg, riksantikvarie S. Curman, prof. A. Hahr och föredrags
hållaren. ' 

Holger Arbman. 


