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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Den 8 november visade förste ant ikvarien Nils Ludvig Rasmusson för 
föreningen den internationella utstäl lningen Modern medaljkonst . 

Sista sammankomsten för året ägde rum den 7 december. Vid detta myc
ket talr ikt besökta sammanträde , som övervars av Deras Majestäter Ko
nungen och Drottningen, höll förste ant ikvarien Holmqvist ett föredrag 
»Handelshus och helgedom — frän sommarens grävningar pä Helgon, Ekerö». 
I diskussionen yt t rade sig Hans Majestät, dr Harry Klein, ordföranden och 
föredragshållaren. 

Slutligen är at t tillägga, att på inbjudan av föreningen t i l l sammans med 
Kungl. Vit terhet! Historie och Antikvitets Akademien och Svenska Arkeolo
giska Samfundet den svenskfödde, i Washington bosatte professorn Olov 
Janse den 8 jun i talade över ämne t : »Dionysos i Indokina». 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1955 

Den vid årsmötet i jun i 1955 utsedda styrelsen i Svenska arkeologiska 
samfundet har följande sammansä t tn ing : 

Ordförande: professor Mårten Stenberger, Uppsala. 
V. ordförande: förste antikvarie Nils Ludvig Rasmusson, Stockholm. 
Sekreterare: bibliotekarie Christian Callmcr, Stockholm. 
Kassaförvaltare: förste bibliotekarie Adolf Schuck, Stockholm. 
Övriga styrelseledamöter ä r o : professor Holger Arbman, professor Axel 

Boéthius, professor Einar Gjerstad, förste ant ikvarie Karl Alfred Gustaws
son, förste ant ikvarie Wilhelm Holmqvist, landsant ikvarie Olle Källström, 
professor Sigvald Linné. Suppleanter, landsantikvarie Greta Arwidsson, pro
fessor Sven B. F. Jansson, antikvarie Sverker Janson, museichef Stig Roth 
och professor Torgny Säve-Söderbergh. 

Samfundet har under året håll i t sex sammanträden . Styrelsen har sam
manträ t t den 15 februari, den 6 maj och den 21 september. Antalet leda
möter var vid årets slut 181, varav 5 hedersledamöter och 2 stiftande 
ledamöter. 

Vid sammanträde den 3 mars höll ant ikvarien Sverker Janson föredrag 
över ämnet »Sjörcglcringar och arkeologi». 

Den 14 april föreläste konservator Anders Hagen, Oslo, »F"ra utgravningene 
på Hunn i Östfold — jernalders gravfelt — sten-bronsealders åkrer». 

Professor Olov Janse, Washington, gästföreläste den 8 jun i över ämnet 
»Dionysos i Indokina». Föreläsningen var anordnad i samarbete med Kungl. 
Vitterbets Historie och Antikvitets Akademien och Svenska fornminnes
föreningen. 

Årsmötet hölls på Svindcrsvik den 11 jun i . Det charmfulla Grillska som
marstäl let demonstrerades av Gösta Berg. Efter förhandlingarna talade Sven 
B. F. Jansson »Något om runpoesi». Middagen åts i det magnifika lusthuset 
och samvaron fortsatte långt efter skymningen. 
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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Det första föredraget under hösten hölls av professor Arne Furumark , som 
talade över ämnet »Grekisk kul tur under andra årtusendet f. Kr. i belysning 
av nytolkade texter». 

Den 17 november föreläste professor P. V. Glob, Ärhus, över ämnet 
»Bahrain, 0en med de hundredtus inde gravh0jc. Dansk arkocologisk Bahrain-
ekspeditions to f0rste udgravningskampagner». 

En fortsät tning av samfundets arkeologiska bibliografi (Swedish archaeo
logical bibliography 1939—1948) omfattande åren 1949—1953 är utarbetad 
och delvis uppsat t . Den beräknas u tkomma i början av nästa år . 
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