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SMÄRRE

M E D D E L A N D E N

tiden befinner sig utanför själva grävningsområdet och ej hindrar arbetet,
samt alt den omedelbart kan användas. Man behöver således ej gång på
gång spänna upp ett måttband efter en baslinje, från vilken man sedan tar
mot denna vinkelräta mått ut lill mätobjektet. Den enkla apparaturen är
lätt alt tillverka och kan även improviseras om sä skulle behövas. Man kan
f. ex. använda ett rilbräde fastsatt vid en stenfylld låda eller dylikt.

Erik Nglén

UPPDELNING AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS
AKADEMIENS HANDLINGAR I SERIER
Vid distribution av Akademiens Handlingar har det visat sig opraktiskt
att sända samtliga delar till samtliga bibliotek, med vilka Akademien har
bytes- eller gävoförbindelse. Många av dessa äro specialbibliotek, som endast
önska erhålla volymer, vilka falla inom bibliotekets samlingsområde. A
andra sidan önskar ett bibliotek gärna samtliga volymer i en serie för kontroll av seriens fullständighet. Bibliotekarien har därför föreslagit att dela
Handlingar 1 flera serier, varigenom även en viss besparing av distribuerade
exemplar kan åstadkommas.
I anslutning till det framställda förslaget har Akademien vid sitt sammanträde den 2 februari 1954 bcslutit att Handlingar skola uppdelas i tre
serier: 1) Antikvariska serien, 2) Historiska serien, 3) Filologisk-filosofiska
serien, vilka tillhopa svara mot Akademiens hela verksamhetsområde. Varje
serie får endast egen nummerföljd. Varje avhandling får ett enkelt nummer
(ej som nu del- och undernummer). Sammanslagning av flera nummer till
cn del slopas, varigenom man undgår att delar under en längre tid bli oavslutade såsom nu kan vara fallet. Fördelningen av de av Akademien antagna
avhandlingarna på serier överlåtes på riksantikvarien i samförstånd med
respektive författare.
Samtidigt beslöt Akademien att Antikvariska studier och Historiska studier skola brytas ut ur Handlingar och bilda fristående serier, kallade Antikvariskt arkiv och Historiskt arkiv, vilka serier böra kompletteras med ett
Filologiskt arkiv, svarande mot de tre serierna i Handlingar. I dessa serier
intagas uppsatser eller smärre avhandlingar, som äro för små för Handlingar
men av olika skäl ej lämpa sig för publicering i tidskrifter. Det har hittills
varit otillfredsställande att de olika volymerna av Studier länge legat oavslutade i avvaktan på nya uppsatser för att fylla ut omfånget. I Arkivserierna skall varje uppsats eller smärre avhandling erhålla ett löpande nummer och utkomma i fri följd efter hand som de bli färdiga. Antagandet av
bidrag i Arkiv-serierna överlåtes på riksantikvarien efter hörande av Antikvariska, Historiska, resp. Filologisk-filosofiska nämnderna.
Uppdelningen av Handlingar på tre serier genomföres sedan Akademiens
Handlingar uppnått del 90. Detta hindrar emellertid icke att de tre Arkivserierna dessförinnan bli påbörjade.
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