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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1954 

Samfundet har under året håll i t sex a l lmänna sammanträden , och sty
relsen har sammant rä t t den 18 mars , 29 augusti och 21 november. Antalet 
ledamöter var vid årets slut 162, varav 5 hedersledamöter och 2 stiftande 
ledamöter. Styrelsen har haft följande sammansä t tn ing : 

Ordförande: förste intendent Gösta Berg. 
Sekreterare: förste ant ikvarie Wilhelm Holmqvist. 
Kassaförvaltare: förste bibliotekarie Adolf Schiick. 

övriga styrelseledamöter: professor Holger Arbman, professor Axel 
Boéthius, professor Einar Gjerstad, förste ant ikvarie Karl Alfred Gustawsson, 
landsant ikvarie Olle Källström, professor Sigvald Linné, förste ant ikvarie 
Nils Ludvig Basmusson, professor Mårten Stenberger (ti l l ika vice ord
förande) . 

Suppleanter; landsant ikvarie Greta Arwidsson, bibliotekarie Christian 
Callmcr, antikvarie Sverker Janson, museichef Stig Both och professor 
T. Sävc-Söderbergh. 

Som klubbmästare har fungerat fil. lic. Arne Biörnstad. 
Vid sammanträde den 21 j anua r i höll professor Carl-Herman Hjortsjö 

föredrag över ämnet »Heliga Birgittas reliker i medicinsk-antropologisk och 
historisk belysning». Den 8 april höll fil. lic. Bertil Almgren föredrag om 
den yngre jä rnå lderns djurornament ik under titeln »Broa—Oseberg». Den 
22 april hade Samfundet museumsdircktor Dr. Max von Frceden, Wiirzburg, 
som gästföreläsare med ämnet »Wiedcraufbau der deutschen Museen». Den 
21 september föreläste afdelningsgeolog J. Troels-Smith, Köpenhamn, över 
ämnet »Botanisk og geologisk belysning af de addstc padebygningsfund i 
Schweiz», och slutligen den 6 oktober professor Aarne Äyräpää, Helsingfors, 
över ämnet »Försök till en kronologisk konnektion av den yngre stenålderns 
fynd i Sverige och i Finland». 

Årsmötet ägde rum i Lund den 29—30 augusti , och de båda dagarna 
präglades av en intensiv vetenskaplig samvaro. Efter årsmötesförhand
lingarna demonstrerade sålunda professor Holger Arbman en uts tä l lning 
av indiska fynd, fil. lic. Berta Stjernquist föreläste om sina utgrävningar i 
Simris, fil. dr Bågnar Blomqvist om de arkeologiska undersökningarna i 
Lund, professor Einar Gjerstad om det äldsta Bom, och slutligen demonst
rerade docent F>ik Welin den klassiska inst i tut ionen och ant ikmuseet i Lund. 

Andra dagen ägnades helt åt en utfärd till Ven, där Uraniborg, Stjärne
borg, Tycho Brahemuseet samt S:t Ibbs kyrka demonstrerades. 

Wilhelm Holmquist 
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