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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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fessor Nilsson nämns som en av de förnämsta grundläggarna av den 
moderna forskningen, emedan han var den, som där först i ett större 
verk tillämpade den komparativa metoden, vilket upphöjt forskarnas 
studium till vetenskap.» Större internationell räckvidd fick den nor
diska arkeologien genom Hans Hildebrands och Oscar Montelii insatser. 
För Skånes vidkommande inträdde en ny blomstring först detta år
hundrade under Otto Rydbecks ledning. Man kan nämna Oscar Lidéns 
och John-Elof Forssanders insatser och Folke Hansens verksamhet som 
fältarkeolog. Otto Rydbeck har av Lunds universitets historiska mu
seum skapat ett vetenskapligt forskningsinstitut, som spelat en stor roll 
för den svenska arkeologiska forskningen, Oscar Liden, som till var och 
en av mötesdeltagarna har överlämnat sitt just utkomna arbete, »Ak
tuella sydsvenska stenåldersproblem», har varit betydligt mer banbry
tande inom stenåldersforskningen än man kanske skulle vara böjd att 
antaga. Stående hyllade deltagarna i mötet professor Forssanders minne. 
Han skulle, om ej ett oblitt öde velat det annorlunda, i dag ha hälsat 
deltagarna välkomna till Lund och Skåne ifrån Carolinasalens kateder. 
Hans starka känsla för det nordiska samarbetet var förenad med vitt
gående internationella intressen. Under den korta tid han fick verka, 
blev han en forskare av internationella mätt. Då livstråden klipptes av, 
hade han redan planerat omfattande undersökningar, som skulle utföras 
av Lunds universitets historiska museum. Ett par av dessa upgifter 
ha vi genomfört eller hålla på att genomföra, undersökningarna i Vä 
och Ageröd, andra av de uppgifter Forssander planerade, hoppas vi 
kunna få tillfälle att utföra i framtiden. 

Talaren lämnade därefter en redogörelse för forskningens nuvarande 
ståndpunkt inom skånsk arkeologi och betonade betydelsen av de se
naste årens utgrävningar, i Ageröd och Häljarp (som senare skulle de
monstreras av docent Althin), i kvarteret Holländaren i Landskrona, där 
en boplats från äldre bronsålder utgrävts, i Valhall i Barkäkra där tre 
bronsåldershögar undersökts samt i Vä, där man funnit kulturlager 
från romersk tid fram till äldre medeltid. Slutligen framhöll talaren att 
det nordiska samarbetet på detta område, framför allt genom de av 
förste antikvarie Mårten Stenberger planerade och ledda undersök
ningarna av Vallhagar-byn på Gotland men även genom Agerödgräv-
ningarna, dit det danska Nationalmuseet utlånat en assistent från Mose
laboratoriet, förts ett stort steg framåt efter kriget. Till detta samarbetes 
stärkande ha alltid de nordiska arkeologmötena i hög grad bidragit, ej 
minst genom att sammanföra arkeologer av äldre och yngre generationer 
från alla de skandinaviska länderna. 

Sedan man beslutat sända ett hälsningstelegram till professor Ryd
beck, som ej kunde deltaga i mötet, demonstrerades Historiska museets 
samlingar av dess tjänstemän. En utställning hade för tillfället anord
nats av nyförvärv och fältarbeten under åren 1946—48. Huvudparten av 
denna utställning bestod av fynden från Ageröd och Häljarp, varjämte 
grävningarna belystes med kartor, diagram och fotografier. Bland andra 
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undersökningar, som voro representerade, kunna nämnas de ovan om
talade grävningarna i Landskrona och Valhall, vidare en utgrävning vid 
Ängelsbäck i Grevie socken (publ. i Meddelanden från Lunds univ. hist. 
mus. 1948), en undersökning av S:t Jörgens spetälskehospital i Åhus 
(ibid.) samt av Svenstorp, rester av en vallomgärdad storbondegård inom 
Trelleborgs stad med kulturlager frän 1100—1200- och 1300-talen. Denna 
sistnämnda undersökning kommer att fortsättas 1949. En undersökning 
av en hällkista på Björkön, S. Upperud, Skålleruds socken i Dalsland, som 
pä Riksantikvarieämbetets förordnande företagits av Lunds universitets 
historiska museum, hade även fått plats i utställningen bl. a. på grund 
av dess keramikmaterial av boplatskaraktär, som erbjuder nya problem 
för forskningen. Bland de lösa fynden kunna nämnas en skaftad, tunn-
nackig yxa från Näbbe mosse och ett runt bronsföremål, förmodligen 
en vikt, från tidig medeltid, funnen utanför Hälsingborg och som tillhör 
Hälsingborgs museum men av detta välvilligt utlånats till Historiska 
museets utställning, för att arkeologi-nötets deltagare skulle få tillfälle 
att diskutera dess rika, egenartade ornamentik. 

Eftermiddagen ägnades ät fortsatta studier i museet, besök i Dom
kyrkan och Kulturen samt förevisning av en film över Englands för
historia, som ställts till mötets förfogande av British Council. 

På kvällen voro mötets deltagare inbjudna av Lunds stad till middag, 
varvid tal hölls av riksantikvarie Martin Olsson, stadsfullmäktiges ordf. 
herr Per Larsson och professor Johs. Böe. 

Måndagen den 23 augusti 

Kl. 9 avresa från Historiska museet med bussar till gånggriften vid 
Gillhög i Barsebäcks sn, som demonstrerades av prof. Arbman. Den utom
ordentligt väl bevarade gånggriften undersöktes 1931 under professor 
Rydbecks ledning (publ. i Arkeologiska studier tillägnade H. K. H. 
Kronprins Gustaf Adolf 1932). Därifrån reste deltagarna över Barsebäck 
längs kusten, där litorinavallen är utomordentligt klart utformad, och 
förbi Häljarp med dess 1946 undersökta boplats till Landskrona. Under 
ledning av intendent Harald Nilsson besågs Landskrona museum med 
dess nyordnade förhistoriska avdelning. 

Från Landskrona ställdes resan till Glumslövs backar på vilkas 
högsta område en grupp av sju högar och två gånggrifter äro belägna. 
Prof. Arbman demonstrerade fornminneskomplexet, som är ett av de 
vackrast belägna i Skåne, med vidsträckt utsikt åt alla håll. De två 
gänggrifterna, som äro förhållandesvis smä, äro starkt skadade, tak
hällarna ha i gammal tid förts bort. Den ena gånggriften är undersökt 
av H. K. H. Kronprinsen och antikvarie Otto Frödin, den andra är 
ej undersökt, men nyligen ha genom ingrepp från fasaner ett antal 
krukskärvor kommit fram i åkern utanför gångens mynning, och en 
undersökning planeras till 1949. Av högarna är endast den största, som 
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möjligen kan rymma en gånggrift, väl bevarad. Den har tidigare fått 
tjänstgöra som Rönnebergs härads rättarplats och varit inhägnad. De 
övriga ha starkt skadats genom plöjning och betning. I en av dessa 
högar påträffades vid kaninjakt ett gravfynd bestående av ett svärd, en 
rakkniv med hästhuvud och en annan liten kniv frän bronsålderns 
period II, vilka förvaras i Landskrona museum. Man planerar nu att 
inköpa detta område för att bevara och skydda fornlämningarna och 
lägga åkern i vall. 

Efter lunch på Röstånga gästgivaregård fortsatte deltagarna till 
Ageröd, där utgrävningen pågick. Ledaren för undersökningen, docent 
C. A. Althin samt amanuens Märta Magnusson och museiassistent B. 
Brorson-Christensen demonstrerade utgrävningarna (kort redogörelse i 
Fv 1947, sid. 348 ff.). Middagen serverades fullt fältmässigt utomhus i 
baracklägret för arbetspersonalen, varvid H. K. H. Kronprinsen höll 
tal i regnvädret. Därefter återfärd till Lund. 

Tisdagen den 23 augusti 

Kl. 8.30 avfärd från Historiska museet. I Vä, där mötesdeltagarna från 
Kristianstad mötte, demonstrerades platsen för den förhistoriska bebyg
gelsen av prof. Arbman. Då grävningarna äro helt avslutade kunde 
man ej få ett starkare intryck av det nu i åker lagda området. (Se 
Meddelanden från Lunds univ. hist. mus. 1947.) Därefter besågs S:t 
Gertruds tegelruin från 1400-talet och Mariakyrkan. Den senare är en av 
den skånska landsortens förnämsta kyrkor, byggd omkring 1100-talets 
mitt, möjligen av Lunds domkyrkas arkitekt Regnerus, sedan han 1145 
avslutat lundabygget. Inflytandet från Lundadomen är mycket tydligt 
skönjbart, men man kan också se andra inflytelser från Jylland i ab
sidens utformning och från England i triumf- och tribunbågarnas pro
filering. I tornet finnas rester av ett galleri bevarade. Detta är igenmurat 
ut mot kyrkan men säväl altaret som kolonnetterna, konsoler i form av 
manshuvuden och rester av målningen äro bevarade. De mycket grova, 
halvfärdiga kolonnkapitälen i koret ha ej kunnat förklaras tillfreds
ställande. I kyrkan förvaras bl. a. en nyupptäckt akvamanile av brons 
i form av en ryttare från 1200-talet (se Fv. 1947, s. 48). 

Resan fortsattes till Kiaby kyrka som demonstrerades av fil. kand. 
Erik Cinthio. Kyrkan är en tegelkyrka från omkring 1200 och har i 
koret valvmålnigar från 1400-talets andra hälft, besläktade med Vitt-
skövlegruppen. Bland inventarierna märkas en madonnabild och ett 
krucifix, senromanska och av samma mästare från 1200-talets slut. 
Märkliga äro krucifixets silverskor. Vidare finns ett senmedeltida altar
skåp från omkring 1500. 

Efter ett kort besök vid Bäckaskogs kungsgård, för vars historia 
intendent Torsten Andersson redogjorde, besöktes platsen för sten
åldersgraven med sittande skelett vid Barum strax norr om Bäckaskog. 
Den demonstrerades av gravens utgrävare, fil. dr Folke Hansen. Det 
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Fig. 1. Dosen vid Iluväng, Ravlunda sn, före restaureringen. — 
äng, Ravlunda parish, before resloring. 

egendomliga läget på näset mellan Oppmanna- och Ivösjön i den branta 
strandbrinken med sandig-grusig morän, som är starkt kalkhaltig och 
därför bevarat skelettet utomordentligt väl, ger för närvarande icke 
nägot bidrag till den pågående diskussionen om gravens ålder. Någon 
strandlinje som kunde markera en litorinastrand högre eller i när
heten av gravens höjd, som beräknas till ca 11,7 m ö. h., har ej kunnat 
iakttagas men däremot en strandlinje, som ligger ca 4 m lägre och som 
alltså icke lämnar något bidrag till dateringen. Vid Furustad besökte 
deltagarna några stenblock med sliprännor strax intill Ivösjöns strand. 
Efter en diskussion om sliprännornas ålder och innebörd, fortsattes fär
den till Olofström, där lunch intogs. 

Därefter besöktes den s. k. Näsums gudahage, som demonstrerades av 
docent Althin. Detta märkliga, föga kända monument, som är beläget 
på en låg höjd över den omgivande terrängen, består av en fyrkant, ca 
48 X 50 meter. Tre sidor är markerade med resta, nu delvis kullfallna 
stenflisor, den tredje är öppen och markeras endast av en nivåskillnad 
i markytan. Intill denna fyrkant ligger en liten rund mosse. Inom högsta 
delen av stensättningen synas i markytan lagda stenar till grunder eller 
gravar. Såväl genom sitt läge på den låga kullen under stora ekar som 
genom sina mått är detta monument en av Skånes mest imponerande 
fornlämningar. Dess ändamål liksom dess datering är okänd. Förmod
ligen har det stått i samband med kulthandlingar. De resta stenflisorna 
tyda snarast pä att det härrör frän järnåldern, och i närheten har man 
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enligt uppgift påträffat spår av boplatser frän äldre järnålder. Endast 
en undersökning kan giva svar på de frågor, som dryftades kring mo
numentet av mötets deltagare. 

Färden ställdes därifrån till Listerlandet, där stenäldersboplatserna 
på Siretorps sandbackar besöktes och demonstrerades av prof. Arbman. 
Trots att området är övervuxet med tallskog, kan man tämligen väl 
skapa sig en bild av dess äldre topografi med den långa, smala sand
tunga, där boplatserna voro belägna, och innanför denna viken, som 
bildade en skyddad hamn, till dess att den mot slutet av stenåldern 
grundades igen. Efter demonstrationen ägnade sig deltagarna ät att 
samla krukskärvor i ett grustag, där den gropkeramiska keramiken är 
synnerligen rikligt representerad. 

I Sölvesborg demonstrerade intendent Torsten Andersson slottsruinen 
med dess sextonsidiga torn byggt på en rund gråstenssockel, troligen av 
Valdemar Atterdag, på den äldre borgkullen, där den första borgen 
byggts på 1200-talet. I varje fall nämns Sölvesborgs slott 1263. Sedan det 
förstördes den 6 september 1564 har ruinen förfallit och först 1940—42 
genomgått en grundlig restaurering (se Blekingeboken 1945). 

I S:t Nicolai kyrka, byggd kort efter 1300 och med valvmålningar från 
1400-talet, hölls en demonstration av landsantikvarie R. Odencrants, 
samt diskuterades runstenarna från Listerlandet, som äro flyttade hit. 

På vägen till Kristianstad gjordes ett kort uppehåll vid Bromölla där 
nyligen en boplats från 1000-talet påträffats med keramik och en del 
järnföremål. Den är belägen nära den tidigare av professor Forssander 
undersökta stenåldersboplatsen vid Gualöv. Läget är utomordentligt väl 
lämpat för fiske i Skräboån, som här lätt kan spärras av. En nutida 
laxhomma i ån nära boplatsen vittnar om att fiske än i dag, som på 
stenåldern och 1000-talet, bedrivs just vid denna plats. 

Efter middag i Kristianstad, där förste antikvarie T. J. Arne talade, 
sammanträdde representanterna för de olika ländernas utskott och dis
kuterade nästa arkeologmöte. Det beslöts, att man skulle försöka bibe
hålla treårsintervallen, och prof. Äyräpää meddelade att Finland, som 
stod i tur att nästa gång mottaga arkeologerna, om möjligt önskade 
hålla mötet 1951. 

Onsdagen den 25 augusti 

Kl. 9 avfärd från Kristianstad. Den första plats som besöktes var 
Åhus, där intendent Torsten Andersson lämnade en redogörelse för 
stadens historia under medeltiden. Efter ett besök i Vittskövle kyrka 
gjordes ett uppehåll på Linderödsåsen ovanför Olseröd. Museilektor 
Carl-Axel Moberg gav här en framställning av traktens topografi och 
dess utveckling. Frän denna punkt har man en utmärkt god överblick 
över landskapet och man kan få ett begrepp om hur Helgeås nedre 
lopp ändrats under tiderna. Det är en på boplatser från stenåldern 
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Fig. 2, Det sjunde nordiska arkeologmöleis resroute. — Map, showing lhe excursions 
of the Seventh Congress of Nordic Archaeologists. 

synnerligen rik trakt, strax nedanför åsen ligger den kända boplatsen 
Lindormabacken. Under senare år ha ett flertal nya boplatser upp
täckts längs kusten, men någon närmare undersökning av dessa har 
ännu ej företagits. De stå säkerligen i direkt samband med boplatserna 
längre upp längs Helgeå. På åsen ligga högar från bronsåldern. 

Färden fortsatte genom bronsäldersbygden kring Ravlunda till Hav-
ängsdösen, som demonstrerades av docent Althin. Den ter sig märklig 
med sin fyrsidiga sättning av resta stenar kring den lilla kammaren. 
Dosen är belägen pä en strandboplats frän stenåldern, vilket iakttogs 
redan av Hans Hildebrand på hans skånska resa 1869. 

Vid en domarring pä heden ovanför Haväng blossade den gamla stri
den om domarringarnas innebörd åter upp. Prof. Lindqvist framhöll 
deras karaktär av tingsplatser medan prof. Arne betonade att de voro 
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gravar. Efter denna skärmytsling fortsatte deltagarna till Kivik. Här 
demonstrerades Bredarör av docent Althin, varefter professor Arne redo
gjorde för sin utgrävning av de två grunderna vid Koarum. Han fram
höll, att grunderna med stor sannolikhet kan hänföras till bronsåldern, 
en datering som stärks genom undersökningen av två liknande grunder 
vid Agdatorp i Blekinge. Då varje spår av ingång, stolphål och kultur
lager saknas, förefaller det troligast, att man här ej har med vanliga 
husgrunder att göra utan snarare inhägnader av något slag.1 Därefter 
besägs gravfältet och Penninggraven, varvid det diskuterades, huruvida 
den med skålgropar försedda, efter restaureringen resta stenen på 
graven ursprungligen varit rest. Det förhållandet, att skälgropar även 
förekomma på den yta, på vilken stenen nu är rest, talar snarast för att 
den ursprungligen har legat i eller på graven. 

Trots att efermiddagen var mycket regnig genomfördes färden pro-
gramenligt. Efter Kivik besöktes hällristningarna vid Järrestad nr 4, som 
demonstrerades av docent Althin. De voro utomordentligt väl synliga i 
det våta vädret. Vid Simris kyrka besöktes de två runstenarna, den ena, 
tämligen grov, huggen av en dansk runmästare, den andra, i elegant 
uppsvensk runstensstil, en upplännings verk. Resan avslutades i ösregn 
vid en av Simrislunds hällristningar. Denna ristning, som med knapp 
nöd undgått att bli bortsprängd, är belägen pä en ljus, blank klipphäll, 
i ett ofruktbart landskap ut emot havet. Dess talrika bilder framträdde 
mycket väl, och efter en livlig diskussion, huruvida ristaren velat åter
giva Nortyckeneryxor och vad den andra yxtypen med neddragen nacke 
representerar, frågor pä vilka icke något säkert svar kunde givas, och 
där åsikterna fortfarande stå mot varandra, avslutades färden i Simris
namn. 

Vid middagen talade professor Aarne Äyräpää och inbjöd mötets del
tagare att vara välkomna till Finland, som man får hoppas, 1951. Tal 
höllos vidare av museumsdirektör Jan Petersen, museiinspektör Therkel 
Mathiassen, mr Stanley Thomas, som i egenskap av engelsk arkeologie 
studerande i Lund deltagit i kongressen, samt av professor Arbman. 

Holger Arbman 
1 Prof. Arne meddelade, att indelningen av den ena grunden i två 

rum, som förekommer pä den av honom återgivna planen i Rig 1925, 
beror på ett missförstånd då planen renritades. Även den är, liksom 
den andra, enrummig. 
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DELTAGARE I ARKEOLOGMÖTET I LUND 1948 

H. K. H. Kronprinsen. 
Red. Ragnar Albin, Kristianstad. 
Museumsinsp. Erling Albrechtsen, 

Odense. 
Fil. stud. Brita Alenstam, Lund. 
Herr Fred Allik, Lund. 
Fil. lic. Bertil Almgren m. fru, 

Uppsala. 
Doc. Carl-Axel Althin m fru, Lund. 
Stud. mag. Harald Andersen, Khvn. 
Intendent Torsten Andersson, 

Kristianstad. 
Prof. Holger Arbman m. fru, Lund. 
Prof. Ture J. Arne m. fru, Sthlm. 
Landsantikvarie Greta Arwidsson, 

Visby. 
Museumsinsp. Carl Johan Becker, 

Khvn. 
Stud. mag. Hakon Berg, 

Rudkobing. 
Fil. dr Eva Bergman, Sthlm. 
Fil. kand. Ulla Bergstrand, Lund. 
Doc. Herved Berlin, Lund. 
Fil. stud. Arne Biörnstad, Sthlm. 
Konservator Charlotte Blindheim, 

Oslo. 
Antikvarie Ragnar Blomqvist, 

Lund. 
Dr. phil. Hans Christian Broholm 

m. fru, Khvn. 
Museumsassistent Berge Brorson-

Christensen m. fru, Khvn. 
Prof. Johs. Böe, Bergen. 
Amanuens Louise Cederschiöld, 

Sthlm. 
Fil. kand. Hans Christiansson, 

Uppsala. 
Fil. kand. Erik Cinthio, Lund. 
Landsantikvarie Bengt Cnattingius, 

Linköping. 
Fil. stud. Gunilla Curman, Sthlm. 
Riksantikvarie Sigurd Curman, 

Sthlm. 

Landsretssagferer Jens Dalgaard-
Knudsen, Ringkjebing. 

Konservator Torbjörn Dannevig-
Hauge, Oslo. 

Borgmästare Einar Dörring, 
Kristianstad. 

Cand. phil. Olafia Einarsdottir, 
Reykjavik. 

Boghandler Björn Fabricius m. fru, 
Khvn. 

Konservator Per Fett m. fru, 
Bergen. 

Antikvarie Erik Floderus, Sthlm. 
Professorskan Hillevi Forssander, 

Lund. 
Fil. lic. Åke Fredsjö, Göteborg. 
Tandlaege Aage Friis, Hjorring. 
Fil. dr Agnes Geijer, Sthlm. 
Prof. Waldemar Ginters, Sthlm. 
Domkyrkoarkitekt Eilert Graebe, 

Lund. 
Konservator Anders Hagen, Oslo. 
Fil. stud. Louise Halbert, Malmö. 
Museumsinsp. Margrete Hald, 

Khvn. 
Fil. dr Folke Hansen, Lund. 
Museumsforstander Hans Peter 

Hansen, Herning. 
Professorskan Ingegerd Henschen-

Ingvar, Lund. 
Fil. kand. Anna-Lena Holmgren, 

Lund. 
Konservator Björn Hougen, Oslo. 
Major Fredrik Adolf Bertil Hård af 

Segerstad, Sthlm. 
Prof. Richard Indreko, Sthlm. 
Mag. stud. Inger Jensen, Khvn. 
Greve Sten Kalling, Malmö. 
Amanuens Lars-Göran Kindström, 

Hälsingborg. 
Prof. Ella Kivikoski, Helsingfors. 
Stud. mag. György Kunwald, Khvn 
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Amanuens Karin Landergren, 
Malmö. 

Bildhugger William Larsen, Khvn. 
Fil. dr Oskar Liden, Lund. 
Prof. Sune Lindqvist m. fru, 

Uppsala. 
Fil. stud. Per Lundström, Sthlm. 
Fil. mag. Märta Magnusson, Lund. 
Museumsinsp. Therkel Mathiassen, 

Khvn. 

Fil. stud. Birgit Mayne, Lund. 
Mag. Carl Fredrik Meinander, 

Helsingfors. 
Museilektor Carl-Axel Moberg, 

Sthlm. 

Grosshandlare Otto Molin, 
Kristianstad. 

Stud. mag. Elisabeth Munksgaard, 
Khvn. 

Intendent Torsten Mårtensson, 
Hälsingborg. 

Prof. Birger Nerman m. fru, Sthlm. 
Stud. mag. Viggo Nielsen, Khvn. 
Arkitekt Leon Nilson m. fru, 

Ignaberga. 
Intendent Harald Nilsson, 

Landskrona. 
Fil. stud. Maj Nodermann, Lund. 
Fil. stud. Else Nordahl, Uppsala. 
Museumsinsp. Hans Norling-

Christensen m. fru, Khvn. 
Fil. lic. Erik Nylén m. fru, Uppsala. 
Landsantikvarie Reinhold Oden-

crants, Karlskrona. 

Antikvarie Andreas Oldeberg, 
Sthlm. 

Docent Pär Olsén, Uppsala. 
Riksantikvarie Martin Olsson, 

Sthlm. 
Museumsdirektör Jan Petersen, 

Stavanger. 
Amanuens Mats Petersson, Lund. 
Mag. art. Thorkild Ramskou, Khvn. 
Fil. kand. Gad Rausing, Lund. 
Fil. dr K. E. Sahlström, Sthlm. 
Fil. kand. Bengt Schönbäck m. fru, 

Uppsala. 
Stud. Elizabeth Skjelsvik, Oslo. 
Dr. phil. Roar Skovmand, Kroge-

rup-Humlebaek. 
Konservator Woncke Slomann, 

Bergen. 
Fil. mag. Maj Sondén, Sthlm. 
Förste antikvarie Mårten Stenber

ger, Sthlm. 
Fil. lic. Berta Stjernquist, Lund. 
Prof. Eduard Sturms, Hamburg. 
Direktör Elmer Swebe, Klippan. 
Stanley Thomas, B. A., Cambridge. 
Konservator Knud Thorvildsen 

m. fru, Khvn. 
Forlagsboghandler Ove Tryde, 

Hellerup. 
Fil. stud. Anne Marie Westerström, 

Uppsala. 
Fil. stud. Björn Wilhsson, Lund. 
Prof. Aarne Äyräpää, Helsingfors. 
Mag. stud. Mogens Orsnes-Chris-

tensen, Khvn. 
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