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S M Ä R R B M B D D E L A N D E N 

i de talrika stora och små italienska museerna i områdena vid Lago 
Maggiore — ofta påfallande viktiga fynd just i de smä. Men man vill 
inte förbigå en sådan medelstor samling som den i Varese. Här har 
Mario Bertolone med stöd av förstående stadsmyndigheter skapat ett 
väluppställt, väldokumenterat och levande museum, där en skandina
visk museiman utan svårighet kan känna sig hemmastadd — även i 
egenskap av museilektor. Det var inte sä i alla de museer, som besöktes 
pä resan. — Bertoloncs kommande nypublikation av Ornavassofyndcn 
emotser man med stora förväntningar. 

Om jag hade kunnat, skulle jag gärna ha velat förmedla något av dot 
intryck det gör, att intill snöfält 2 400 meter över havet återfinna samma 
barbariska mynt, vars datering grundar sig bland annat på Ornavassc-
gravar. På få ställen är nämligen just dessa mynt så väl representerade 
som i samlingen uppe i passet vid Stora Sankt Bernhard — en samling, 
som till större delen härrör från den antika tempelanläggning, vars 
efterträdare på sätt och vis kan sägas vara augustinernas hospits, där 
kaniken Pellouchoud vårdar det märkliga numismatiska materialet. 

Från detta pass har vägen lett mot nordväst, där föremålsformer från 
Ornavasso delvis — om ock ej så mycket, som Déchelette menade — 
återkommer i den mellan- och västeuropeiska kultur, som fått sitt 
namn av det till sin art och numera också till sin tidsställning en smula 
gåtfulla flodfyndet från La Téne nära Neuchatel. Detta fynd och dess 
bekanta motstycke vid Chalon-sur-Saöne har cn säregen sammansätt
ning, som fär en nordeuropeisk betraktare att erinra sig medeltida och 
senare fynd från hamnar, t. ex. i Kalmar. Är möjligen »tullstationerna», 
»gränsposteringarna» vid La Téne och Chalon-sur-Saöne i första hand 
att tolka som hamnfynd med föremål, som tappats och kastats i vattnet 
eller följt förlista fartyg till botten? 

Carl-Axel Moberg 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1952 

Svenska fornminnesföreningen har under året anordnat fyra samman
träden med föredrag samt den sedvanliga vårexkursionen. Därjämte av
hölls den 26 mars ett extra sammanträde, varvid enbart företogs val av 
styrelse, revisorer och hedersledamöter, eftersom denna del av årsmötets 
program av vissa skäl ajournerats. Styrelsen har sammanträtt fem 
gånger: den 26 mars, 1 april och 5 november 1952, 25 februari och 13 mars 
1953. Medlemsantalet har under åren varit 377, därav 12 hedersledamöter 
och 20 ständiga medlemmar. 

Utöver ordinarie föreningsförhandlingar beslöts på årsmötet den 3 
mars att en ändring skulle företagas av stadgarnas § 2. Pä styrelsens för
slag erhöll dess första del följande lydelse: 
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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

»Medlem i föreningen betalar en årlig avgift, vars storlek efter sty
relsens förslag fastställes av årsmötet för ett år i sänder.» 

I anslutning härtill fastställdes årsavgiften för 1952 till 18 kr. och det 
beslöts, att cm mer än en person i samma familj önskar vara medlem 
av föreningen, årsavgiften för var och en av de följande skall utgå med 
7 kr., vilket berättigar till samtliga förmåner, som föreningen kan er
bjuda, dock med undantag för Fornvännen. 

Det efter ärsmötesförhandlingarna följande sammanträdet inleddes med 
att professor Haakon Shetelig, Bergen, ur H. M. Konungens hand mot
tog Svenska fornminnesföreningens Oscar Montelius-medalj, som därmed 
för första gången utdelades. Därpå höll förste bibliotekarien Adolf 
Schuck föredrag över ämnet »Folkungaättens ursprung». 

Vid valsammanträdet den 26 mars fick styrelsen följande samman
sättning: 

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordförande: docent Sven B. F. Jansson, Saltsjöbaden (nyvald på 

denna post). 
Sekreterare: antikvarien Dagmar Selling, Stockholm. 
Andre sekreterare: fil. doktor K. E. Sahlström, Stocksund. 
Skattmästare: kapten Bertil Sterner, Stockholm. 
övriga styrelseledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, friherrinnan 

Vera von Essen, Vattholma, förste antikvarien K. A. Gustawsson, Stock
holm (nyvald), fil. doktor Gustaf Hallström, Stockholm, förste antikva
rien Nils Ludvig Rasmusson, Stockholm, f. landshövdingen A. E. Rodhe, 
Saltsjöbaden, verkmästaren Alfred Steijer, Stockholm, och docenten 
Nils G. Wollin, Stockholm (nyvald). 

De förutvarande revisorerna och revisorssuppleanterna omvaldes: fil. 
dr Arthur Bygden och rådman Kurt Espersson, Stockholm — resp. förste 
byråsekreteraren Gerhard Horn, Stocksund, och antikvarien Gustaf Adolf 
Hellman, Stockholm. 

Till hedersledamöter valdes de avgående mångåriga styrelsemedlem
marna: professor T. J. Arne och kapten Ernst Malmberg. 

Sammanträdet den 25 april inleddes med att ordföranden höll ett min
nestal över föreningens framlidne hedersledamot museumsbestyrer Theo-
dor Petersen, Trondheim, varefter professor T. J. Arne talade över ämnet 
»Mellan två kompanier — svensk handel och sjöfart i Östasien under 
1800-talet». Vid den efterföljande tesupén visade antikvarien Gunnar 
Ekelund ett antal färgbilder av fornlämningar i olika delar av landet. 

Vårexkursionen, som ägde rum den 25 maj och som samlat ett 60-tal 
deltagare, ställdes till östra Uppland, det gamla Attundaland. Vid grav
fältet Ekbackarna i Smedby, österåkers sn, höll professor Birger Nerman 
ett hälsningsanförande, varefter förste antikvarien K. A. Gustawsson 
talade om restaureringsarbeten inom området. Efter besök vid den när
belägna slussen i Åkers kanal fortsattes färden till österåkers kyrka, 
där docenten Nils G. Wollin redogjorde för kyrkan ur konsthistorisk syn-
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8 M I R R B M E D D E L A N D E N 

punkt. Nästa punkt pä programmet var kyrkbacken i Össeby-Garn, där 
färddeltagarna med vidsträckt utsikt över åkerområden, som en gång 
varit segelleden till betydande delar av inre Uppland, åhörde ett an
förande av dr Gustawsson om det forntida kulturlandskapet, varvid tala
ren också gav en återblick över de senaste århundradenas växlande upp
fattning av markvårdsfrågor. De runstenar, som stå resta utanför kyrko
gårdsmuren, demonstrerades av docenten Sven B. F. Jansson, varefter 
docenten Wollin talade om kyrkobyggnaden och dess inventarier. Ome
delbart efter lunchpaus på Husa-gravfältet nära Vada kyrka talade 
professor Nerman om »Kungshögar i Attundaland». Slutligen besöktes det 
vidsträckta gravfältet på Malmby ägor i Närtuna sn, som mod sina drygt 
500 gravar är det största kända i denna del av Uppland, ett uppehåll 
gjordes utom programmet vid den märkliga runstenen vid Orkesta kyrka, 
som kommenterades av docenten Jansson, och vid örsta i Ångarns sn 
demonstrerade professor Nerman den märkliga hällristningen. Dagen 
avslutades med middag pä Stallmästaregårdens Haga-veranda. 

Det första hösfsammanträdet ägde rum den 24 oktober, då professor 
Nerman höll föredrag över ämnet »När blev Linköpingstrakten Öster
götlands centrum?». 

Den 8 december talade docenten John Granlund om »Olaus Magnus 
och hans Historia om de nordiska folken». Omedelbart efter föredraget 
följde auktion på ett antal böcker, som för detta ändamål skänkts till för
eningen. Vid den efterföljande tesupén, som givits karaktären av julsam-
kväm, berättade f. landshövdingen A. E. Rodhe minnen från sin kontakt 
med fornvården och dess representanter under landshövdingetiden på 
Gotland och docenten Nils G. Wollin visade ett antal nytagna färgbilder, 
bl. a. av bohuslänska bronsåldershällristningar. 

Dagmar Selling 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1952 

Samfundet har under året hållit fem sammanträden samt anordnat tre 
offentliga föreläsningar. Styrelsen har sammanträtt den 25 februari, 27 
juni, 3 oktober och 5 november. Antalet ledamöter var vid årets slut 148, 
varav 5 hedersledamöter och 2 stiftande ledamöter. Styrelsen har haft 
följande sammansättning: 
Ordförande: riksantikvarie Bengt Thordeman. 
Sekreterare: docent Olof Vessberg. 
Kassaförvaltare: förste bibliotekarie Adolf Schuck. 
övriga styrelseledamöter: professor Holger Arbman, professor Axel 

Boéthius, professor Einar Gjerstad, förste antikvarie Karl Alfred Gus
tawsson, antikvarie Olle Källström, f. d. riksantikvarie Martin Olsson, 
förste antikvarie Nils Ludvig Rasmusson, professor Mårten Stenberger. 

Suppleanter: landsantikvarie Greta Arwidsson, förste intendent Gösta 
Berg, docent Sigvald Linné, intendent Stig Roth, professor T. Säve-
Söderbergh (tillika vice ordförande). 
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