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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

ålderns begynnande högkultur och den därav ökade förtäringen av 
spannmål.1 

Jämfört med vår tid var emellertid tandtillståndet hos människorna 
under såväl yngre stenåldern som bronsåldern ypperligt. Huvudorsaken 
härtill torde vara dels födans ur näringsfysiologisk synpunkt lämp
liga sammansättning av rena naturprodukter, dels att den undergått 
mindre beredning genom målning, krossning, mosning etc. före för
tärandet. Dr Holmer framhåller, att tuggning av den starkt kiselhaltiga 
spannmålen, råa frukter, rötter och dylikt samt gnagning på ben med
fört den karakteristiska avnötningen ä tändernas tuggytor och skär, 
varigenom uppträdandet av karies på dessa omöjliggjorts eller åtminstone 
i hög grad försvårats. Dessutom har denna starka funktion givit åt hela 
bettet en så god utbalansering vid de malande sidorörelserna, att, någon 
nämnvärd nedbrytning av tändernas vidfästningsanordningar i käkbenet 
icke inträtt och häri torde förklaringen ligga till den dåtida ringa före
komsten av den i modern tid så ytterst vanliga tandlossningssjukdomen. 
Möjligen kunna även andra faktorer, som Christophersen framhållit, ha 
bidragit till tändernas bevarande om än indirekt under här ifråga
varande skeden, nämligen det regelbundna levnadssättet och den vita
mintillförsel, som haft sin grund i den starkare solstrålningen, beroende 
på det torrare klimatet. 

Andreas Oldeberg 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1948 

Samfundet har under året haft fem allmänna sammankomster med 
föredrag. Styrelsen har sammanträtt den 9 januari, 9 mars, 3 maj, 
26 maj, 14 juni och 22 oktober. Ledamotsantalet utgjorde den 31 decem
ber 104 personer. 

Vid årsmötet, som ägde rum i Uppsala den 22 april, omvaldes den 
förutvarande styrelsen. Denna har följande sammansättning: 

Ordförande: professor Bernhard Karlgren, Stockholm. 
Vice ordf.: förste antikvarie Bengt Thordeman, Stockholm. 
Sekreterare: förste antikvarie Mårten Stenberger, Stockholm. 
Vice sekr.: docent Olof Vessberg, Stockholm. 
Skattmästare: förste bibliotekarie Adolf Schuck, Stockholm. 
Klubbmästare: antikvarie Olle Källström, Stockholm. 

övriga styrelseledamöter: professor Holger Arbman, Lund, lands
antikvarie Greta Arwidsson, Visby, professor Axel Boéthius, Göteborg, 
professor Einar Gjerstad, Lund, riksantikvarie Martin Olsson, Stock
holm, professor A. W. Persson, Uppsala, förste antikvarie Nils Ludvig 

1 K. M. Christophersen, Om tandforholdene hos Danmarks befolkning 
i d.en yngre Stenålder og i Bronzealderen, Aarbeger 1940, s. 70 ff. 
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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 
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