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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

länga, till slut ha blivit så orkeslös, at t han måste ligga i sin säng och 
som ett spädbarn dricka mjölk ur den smalare ändan av ett ho rn ; detta 
framgår också av den hos Snorre citerade strofen om Aun ur dikten Yng
lingatal, skriven straxt efter mitten av 800-talet av skalden Tjodolf frän 
IIvin på Agder i Norge. , 

Givetvis lägger jag icke någon vikt pä detta sammant rä f fande ; även i 
andra oundersökta storhögar kan den döde ha fått med sig ett eller flera 
horn. även om hit t i l ls ingen annan storhög givit oss något sådant . 

Säkert är emellertid, att Aun försetts med präktiga horn, när han lades 
på bål för att göra sin resa till den andra världen. 

Birger Nerman 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1954 

Svenska Fornminnesföreningen har under året hålli t tre sammanträden 
ined föredrag och ett extra va lsammanträde samt anordnat sin sedvanliga 
varutfärd. Alla sammanträden ha ägt rum i Statens Historiska Museum. 
Styrelsen har sammant rä t t fem gånger: 5 och 10 mars , 13 april , 14 maj och 
15 oktober. Antalet medlemmar under året var 414 (1953 411), därav 12 
hedersledamöter och 21 ständiga ledamöter. 

Vid årsmötet den 12 mars ägde först de ordinarie föreningsförhand
lingarna rum med undantag för styrelse- och revisorsval, vilka a journe
rades till ett extra sammanträde . Till hedersledamot valdes museidirektören 
dr phil. J an Petersen, Stavanger. Ordföranden prof. Birger Nerman ägnade 
några minnesord åt föreningens hedersledamot f. d. musei intendenten fil. dr 
Sanfrid Welin, som den 13 j anuar i bortgått i sitt 99 :e år. Därefter höll 
t i l . dr Gustaf Hallström föredrag över ämne t : »Kristian I på Furusund 1463. 
Ett hällr istningsdokument.» 

Vid valsammanträdct och i anknytning därt i l l hållet s tyrelsesamman
träde den 13 april fick styrelsen följande sammans tä l ln ing : 

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm. 
Vice ordförande: fil. dr Gustaf Hallström, Stockholm. 
Sekreterare: befattningen som sådan skulle t i l lsvidare ställas vakan!. 
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 (nyvald) , professor Sten Karling, Stockholm (nyvald) , 
landsantikvarien Olle Källström, Gävle, lektor Gösta Langenfelt, Bromma 
(nyvald) , förste ant ikvarien Andreas Oldeberg, Stockholm (nyvald) , verk
mästaren Alfred Steijer, Stockholm och disponent Herman Svenngård, 
Kungsängen (nyvald) . 
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Till revisorer valdes de förutvarande suppleanterna förste byråsekre-
teraren Gerhard Horn och antikvarien Gustaf Adolf Hellman samt till 
revisorssuppleanter fröken Greta Nordström och fil. lic. Lili Kaelas. 

Efter förhandlingarna demonstrerade fil. lic. Lili Kaelas i Statens 
Historiska Museum den nyfunna stcnåldersgraven i Linköping och fil. dr 
Aron Andersson museets nyordnade sal för romansk skulptur. 

Vårutfärden ägde rum söndagen den 30 maj och gick till Gästrikland. 
Den var anordnad t i l l sammans med Gästriklands Kulturhistoriska Förening 
och Gästriklands Turistförening. Frän Stockholm startade ett 70-tal personer 
i bussar. Utflyktens första mål var Söderfors bruk, där deltagarna från 
Gästrikland och Uppland möttes på var sin sida av den gamla landskaps
gränsen, som gick tvärs över planen på bruksher rgården; här hälsades 
stockholmarna av de båda gästr ikeföreningarnas ordförande rådman Sven 
Marin. Brukets direktör P. G. Brändström lämnade vid en av Bergslaget 
given lunch en överblick av det gamla ankarbrukets historia, cn rund
vandring i bruksparken företogs och Söderfors hembygdsgård besågs. 
Färden gick så vidare till Kovcrsta hembygdsgård, österfärnebo socken, 
vilken besägs under ledning av kantor Hjalmar Eriksson, till Österfärnebo 
kyrka, där landsantikvarien Olle Källström redogjorde för kyrkans byggnads
historia och dess gamla förnämliga inventarier, vilka efter kyrkans nyligen 
avslutade restaurering åter kommit till heders, till det stora gravfältet vid 
Arsunda kyrka, som demonstrerades av prof. Nerman, och därefter t i l l Ar
sunda kyrka, där kyrkoherden Olle Olsson gav en orientering om kyrkan och 
dess medeltida kalkmålningar samt inventarier från medeltid och senare 
tid. I Gävle museum intogs middag, varefter dr Olle Källström, som främst 
hade äran av utfärdens utomordentl igt lyckade planering och genomförande, 
demonstrerade museets samlingar och det planerade kulturrescrvatet »Gamla 
Söder». Under återfärden till Stockholm visade prof. Nerman runstenen 
vid Järvsta . 

Svenska Fornminnesföreningens första höstsanunanträde ägde rum den 
29 oktober. Prof. Nerman demonstrerade det märkliga guldfyndet från Burs 
i Källunge socken på Gotland, cn halsring och tre armringar , vilka före
ningens medlemmar hade tillfälle at t bese i original. Prof. Sten Karling 
talade så över ämne t : »En gåtfull mästare . Kring i l lustrat ionerna i 1494 
års Liibeckerbibel.» 

Vid föreningens mycket ta l r ikt besökta sammanträde den 9 december, 
som bevistades av Hans Majestät Konungen, höll förste ant ikvarien Wilhelm 
Holmqvist föredrag om »Sommarens grävningar och fynd på Ekerö». I den 
livliga diskussionen efter föredraget yt t rade sig även Hans Majestät. 

På inbjudan av Svenska Fornminnesföreningen, Stockholms Högskola och 
Statens Historiska Museum höll den franska arkeologen musei intendenten i 
ChatiUon M. René Joffroy den 27 oktober 1 Historiska Museet ett föredrag 
»La tombe princiére de Vix, Cöte d'Or», behandlande det världsberömda nya 
fyndet av en keltisk drottninggrav från tiden omkring år 500 f. Kr. Före
draget följdes av diskussion. 
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