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IN MEMORIAM 

FRANS RODENSTAM f 

Den 26 aug. 1931 avled i Hudiksvall förre läroverksadjunkten fil. lic. 
Frans Rodenstam i en ålder av 84 år. Med honom bortgick en entusiastisk 
och insiktsfull samlare av vår gamla allmogekulturs rester, en trogen vår
dare av våra fornminnen. Ar 1897 blev Rodenstam föreståndare för Helslng
lands fornminnessällskaps samlingar i Hudiksvall och i Enångers kyrka. 
Samlingarna i Hudiksvall räknade vid denna tid omkring 500 nummer, mest 
förhistoriska och medeltida föremål. Nu rymmer Hudiksvalls museum — 
en egen lokal fingo samlingarna år 1903 i det gamla lasarettet — mer än 
9,000 nummer, väsentligen föremål belysande allmogens kultur. Förtjänsten 
av denna väldiga ökning är i högst väsentlig grad Rodcnstams. Hans spår-
sinno och förmåga även av kvalitativ uppskattning har i Hudiksvall skapat 
ett av Norrlands främsta museer, som av allt att döma inom kort även torde 
erhålla en värdig inramning. 

Rodenstam var en stor hedersman, härstammande frän en gammal bond-
släkt i Roslagen, varom själva hans namn vittnar. Han lärde under ferierna 
känna Hälsingland i grund genom att slå ner sina bopålar i den ena sock
nen efter den andra, som därefter metodiskt utforskades. Alla, som kommit 
i beröring med honom, skola minnas hans humor och hjärtliga välvilja, 
framför allt de, som åtnjöto gästvänskap i hans vackra bom, där hans fru 
och förståelsetulla modhjälperska, den över hela Sverige kända experten på 
allmogeslöjd, Stina Rodenstam, förde spiran. 

T. J. Arne. 

SMÄRRE MEDDELANDEN 

DEN P E R S I S K A KONSTUTSTÄLLNINGEN I LONDON 1931 

OCH DEN ANDRA I N T E R N A T I O N E L L A KONGRESSEN 

FÖR P E R S I S K KONST 

Sedan den muhammedanska konstutställningen i Miiinchen 1910 har ingen 
till storlek oeh kvalitet jämförlig utställning av främreasiatisk konst ägt 
rum i Europa eller någon annan världsdel sådan som don persiska konst
utställningen i London i januari och februari 1931. Initiativet till denna 
utställning togs av en amerikansk lärd, Mr. Arthur Upham Pope, direktör 
lör det amerikanska institutet för persisk konst och arkeologi och persiska 


