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Rasmusson, Stockholm, intendent Stig Roth, Göteborg och docent T. 
Säve-Söderbergh, Uppsala. 

Revisorer ha under året varit: fil. dr Olof Arrhenius, Grödinge, och 
fil. dr Gustaf Hallström, Stockholm, med antikvarie Erik Floderus, 
Stockholm, och docent Pär Olsén, Uppsala, som suppleanter. 

Vid årsmötet kallades till hedersledamöter av Samfundet riksantikva
rie Sigurd Curman och professor Johnny Roosval, Stockholm, samt pro
fessor Martin P:son Nilsson, Lund. 

Vid Samfundets sammankomst den 20 februari höll professor A. W. 
Persson, Uppsala, föredrag över ämnet »Kort orientering med hänsyn till 
planerad utgrävning i sydvästra Mindre Asien» och fil. dr K. E. Sahl
ström över »Gravfältet på Kyrkbacken i Horn». I anslutning till sist
nämnda föredrag föreläste fil. lic. Nils Gustaf Gejvall om »Antropologi 
på brända ben — en undersökning av gravarna i Horn». 

Vid sammankomst den 17 mars föreläste professor Walter Hävernick, 
Hamburg, om »Vom Geldumlauf der Wikingerzeit» och antikvarie Wil
helm Holmqvist, Stockholm, om »Sigtunamästaren och hans krets — 
en studie i romansk stenskulptur i Mälardalen». 

I samband med årsmötet i Uppsala gjordes en utflykt till Valsgärde, 
där gravfältet demonstrerades av professor Sune Lindqvist, Uppsala. 
Denne visade även samlingarna i Museet för nordiska fornsaker i 
Gustavianum, varefter föredrag hölls av professor Cheng Te-k'un, 
Ch'eng-Tu, Kina, över ämnet »The Archaeology of Szechewan». 

Nästföljande sammankomst ägde rum den 8 oktober, varvid professor 
Eduard Sturms, Hamburg, talade om »Moorsiedlungen im Ostbaltikum 
und Westsibirien», och Dr. phil. Willy Schwabacher, Stockholm, redo
gjorde för intryck från ett besök i Köln i juli månad 1948. 

Årets sista sammankomst hölls den 3 december. Föredragshållare voro 
vid detta tillfälle docent Carl-Axel Althin, Lund, och professor G. Giit-
terbock, Ankara. Den förre föreläste om »Undersökningar av mesolitiska 
boplatser vid Ageröd i Skåne» och den senare om »Archäologische 
Neuigkeiten aus Kleinasien». 

Samfundet har erhållit ett anslag från Humanistiska fonden av 2 500 
kronor för utarbetandet av en allmän, resonerande bibliografi över 
svensk arkeologisk litteratur, utgiven under åren 1939—48. Bibliografien, 
som kommer att tryckas på engelska språket, beräknas utkomma i slutet 
av 1949. 

M. S. 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1948 

Föreningens verksamhet har under året omfattat tre ordinarie sam
manträden, därav ett på våren och tvä på hösten, samt en vårutfärd 
(före årsmötet anordnades en visning av utställningen »Kalmar—medeltida 
riksfäste» i Statens historiska museum, vilken omnämndes i redogörelsen 

58 



S .1/ A R R E M E D D E I. .1 .V l) Ii N 

för 1947). Styrelsen har sammanträtt den 16 april och 30 juli 1948, 20 
januari, 9 februari och 18 mars 1949. Föreningen har under året halt 
404 medlemmar, därav 10 hedersledamöter och 24 ständiga medlemmar. 

Av olika skäl kom årsmötet att äga rum först den 16 april. Vid de 
ordinarie föreningsförhandlingarna omvaldes samtliga styrelseledamöter 
och nyvaldes museilektorn fil. dr Carl-Axel Moberg. Förste antikvarien 
Nils Ludvig Rasmusson föredrog revisorernas årsberättelse. Vid det 
omedelbart därefter följande styrelsesammanträdet omvaldes samtliga 
funktionärer med undantag för förste antikvarien Stenberger, som på 
grund av bristande tid avsagt sig uppdraget att vara föreningens förste 
sekreterare. At hittillsvarande andre sekreteraren uppdrogs att fungera 
på nämnda befattning, och som andre sekreterare inträdde fil. dr K. E. 
Sahlström. Styrelsen har alltså under 1948 haft följande sammansättning: 

Ordförande; professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordförande: professor Ture J. Arne, Stockholm. 
Sekreterare: fil. lic. Dagmar Selling, Stockholm. 
Andre sekreterare: fil. dr K. E. Sahlström, Stockholm. 
Kassaförvaltare: kapten Bertil Sterner, Stockholm. 

övriga ledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, professor Holger 
Arbman, Lund, fil. dr Elis Behmer, Rumme gård, Muskö, professor 
Sigurd Erixon, Stockholm, friherrinnan Vera von Essen, Salsta, Vatt-
holma, förste antikvarien Karl-Alfred Gustawsson, Stockholm, fil. dr 
Gustaf Hallström, Stockholm, docent Sven B. F. Jansson, Stockholm, 
kapten Ernst Malmberg, Ulriksdal, museilektor Carl-Axel Moberg, 
Stockholm, landshövding Allan Rodhe, Saltsjöbaden, förste bibliotekarien 
Adolf Schuck, Stockholm, verkmästare Alfred Steijer, Stockholm, förste 
antikvarien Mårten Stenberger, Stockholm. 

Revisorer ha under året liksom tidigare varit förste antikvarien Nils 
Ludvig Rasmusson och fil. lic. Bengt Bergman med handlanden Sigurd 
Göstring som suppleant. 

Efter årsmötesförhandlingarna höll fil. dr Carl-Axel Moberg föredrag 
över ämnet »Voro de verkligen våra förfäder?» varvid föredragshållaren 
diskuterade de viktigaste argumenten för och emot antagandet av en 
obruten betolkningskontinuitet i Sverige från stenåldern till våra dagar, 
en fråga, som dock ännu icke är möjlig att slutgiltigt besvara. 

Vårutfärden ägde rum under pingsten, den 15—17 maj, och ställdes 
till Kalmar och Öland. Ett 20-tal av föreningens medlemmar avreste 
pingstaftonens middag till Kalmar, där ytterligare ett 10-tal anslöto sig. 
Följande morgon fortsatte man till Öland, där frukost intogs på hotell 
Skansen i Färjestaden före avfärden i abonnerad buss till Borgholms 
slottsruin. Sekreteraren gav en kort översikt av slottets historia, var
efter rundvandring vidtog under kastellanen Gustafssons ledning. Från 
Borgholm togs vägen över Köping till Ismantorps borg, där orientering 
över problem, knutna till detta och liknande slag av fornminnen, 
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gavs av förste antikvarien Stenberger, som också vid nästa punkt 
på programmet, Gråborg, ingående redogjorde för bl. a. resultaten 
av sina grävningsundersökningar på platsen. Färden ställdes där
efter till Färjestaden för lunch på hotell Skansen. Vid bordet höll pro
fessor Nerman ett anförande om Smålands uppkomst ur de s. k. Små-
landen. Eftermiddagen ägnades åt sevärdheter i Resmo socken, »Kung 
Mysings hög», ett par av de lättast tillgängliga gänggrifterna, som de
monstrerades av antikvarie Stenberger, och kyrkan — tyvärr medgav 
inte tiden, att färden, så som ursprungligen avsetts, utsträcktes till det 
stora, nyrestaurerade gravfältet vid Greby i Södra Möckleby socken. 
Vid 6-tiden återvände man med Kalmarsundsfärjan till Kalmar. I 
middagen på Teatervallens restaurang, som bildade en festlig avslut
ning på dagen, deltogo landshövding och fru Ruben Wagnsson som för
eningens gäster; landsantikvarien Manne Hofrén var tyvärr förhindrad 
att närvara. I sitt hälsningstal vid middagen uppehöll sig ordföranden 
främst vid föreningens närmast föregående besök i Kalmar den 23—25 
augusti 1880 (se härom Svenska Fornminnesföreningens tidskrift IV, 
1878—1880, s. 189 fl). — Förmiddagen den 17 maj ägnades åt ett besök 
på Kalmar slott, varvid sekreteraren fungerade som ciceron. Före avresan 
med stockholmståget medhunno deltagarna också en promenad genom 
Kalmar gamla stad. 

Höstsäsongen inleddes med att antikvarien Olle Källström den 24 
oktober höll föredrag om Statens historiska museums bestånd av 
kyrkligt och profant guld- och silversmide i samband med demonstra
tion av museets nyöppnade guldsmidesgalleri. Den 15 november talade 
fil. lic. och jur. kand. Gerhard Hafström om »Vendel och ledungen». 
Föredragshållaren skisserade med utgångspunkt i de medeltida land
skapslagarnas uppgifter och med ledning av ortnamn de uppsvenska 
landskapens militära och judiciella indelning; vissa skäl tala för att 
nämnda indelning har sitt ursprung relativt långt tillbaka i forntiden. 

Den av föreningens styrelse tillsatta kommittén för handläggande av 
frågor rörande Svenska Fornminnesföreningens Oscar Monteliusmedalj 
(se årsberättelsen för 1947, Fornvännen 1948, s. 56) har framlagt förslag 
till stadgar för densamma och styrelsen har på sammanträde den 9 
februari 1949 godkänt följande stadgar att föreläggas föreningen på 
årsmötet 1949: 

1. Svenska Fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj avser att 
hugfästa minnet av en av förgrundsgestalterna inom Svenska Fornmin
nesföreningen och utdelas för framstående insatser på föreningens in
tresseområden, främst arkeologisk forskning, men även den yttre kul
turminnesvården och museiväsendet. 

2. Medaljen framställes företrädesvis i brons; när alldeles särskilda 
skäl kunna anses föreligga, må dock även exemplar i ädlare metall 
framställas. 

3. Förslag angående utdelning av medaljen kan väckas av envar för
eningens medlem skriftligen hos föreningens styrelse, som, om förslaget 
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kan anses värt beaktande, tillsätter en för ifrågavarande fall vald 
nämnd, bestående av fem personer, av vilka tre skola vara medlemmar 
av föreningens styrelse och två väljas utanför densamma bland före
trädare för arkeologisk vetenskap; samtliga utses vid sammanträde, där 
minst hälften av styrelsens medlemmar äro närvarande. 

4. Nämnden skall till styrelsen avlämna en skriftlig motivering med 
lill- eller avstyrkande. På grundval av nämndens förslag fattar styrelsen 
beslut vid sammanträde, där minst hälften av styrelsens ledamöter äro 
närvarande. 

5. Utdelningen bör ske med stor sparsamhet — högst ett exemplar 
vartannat är — och överlämnandet äga rum vid allmän sammankomst. 

6. De för medaljens framställning erforderliga kostnaderna bestridas 
genom medel ur Heléne och Ingeborg Holcks donationsfond. 

7. Skulle Svenska Fornminnesföreningen upplösas, överlämnas samt
liga handlingar rörande medaljen jämte ev. medaljexemplar till Kungl. 
Myntkabinettet. 

D. Selling 

DET SJUNDE NORDISKA ARKEOLOGMÖTET DEN 22 — 25 
AUGUSTI 1948 

Sedan det sjätte nordiska arkeologmötet hållits i Danmark 1937, stod 
Sverige i tur att mottaga Nordens arkeologer år 1940. På grund av 
rådande tidsförhållanden kunde detta möte ej realiseras förrän 1948. 

Inbjudan till mötet utsändes av en kommitté bestående av riksantikva
rie Martin Olsson, professorerna Holger Arbman, Ture Arne, Sune Lind
kvist, Birger Nerman och Nils Åberg samt förste antikvarierna Mårten 
Stenberger (sekreterare) och Bengt Thordeman. 

Genom bidrag från Kungl. Maj:t och Vitterhetsakademien kunde detta 
möte, i likhet med mötet i Danmark 1937, huvudsakligen koncentreras 
till besök vid fornminnen och utgrävningsplatser. Kommittén beslöt att 
mötet skulle förläggas till Skåne. 

Söndagen den 22 augusti 

I närvaro av H. K. H. Kronprinsen öppnade riksantikvarie M. Olsson 
mötet i universitetets Carolinasal och hälsade de närvarande välkomna 
samt erinrade om dessa mötens stora betydelse för samarbetet mellan 
Nordens arkeologer. Därefter hölls ett anförande av professor Holger 
Arbman. I Lund har den arkeologiska forskningen djupa rötter. Med 
Sven Nilssons arbete »Den skandinaviska Nordens urinvånare» (1838—43) 
fick vårt land det första i verklig mening arkeologiska samlingsverket. 
Man kan citera Oscar Montelii ord om Sven Nilsson: »Han har mer 
än en gång blivit kallad arkeologiens fader och det är med rätta pro-
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