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dén, Therkel Mathiassen och Gustav Schwantes. Trots att fältarbetena redan 
bedrivits under sammanlagt elva månader har hitintills endast början av 
programmet genomförts, och det är utgrävarnas förhoppning att genom nya 
anslag bli i tillfälle att fullfölja och genomföra detta. 

Carl-Axel Althin 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 

Under våren 1947 diskuterades vid sammanträde i Statens historiska mu
seum möjligheterna att bilda ett svenskt arkeologiskt samfund innefattande 
representanter för alla arkeologiska discipliner i vårt land. I dessa diskus
sioner deltogo förutom riksantikvarien, som fungerade som ordförande, förste 
antikvarierna Axel Bagge, Bertil Berthelson och K. A. Gustawsson, profes
sorerna Bernhard Karlgren och Birger Nerman, förste antikvarien Nils 
Ludvig Rasmusson, förste bibliotekarien Adolf Schuck, förste antikvarierna 
Mårten Stenberger och Bengt Thordeman samt undertecknad. Om önsk
värdheten att kunna sammanföra vårt lands forskare av olika arkeologiska 
fack till gemensam diskussion och samarbete rådde allmän enighet. De skilda 
arkeologiska disciplinerna i vårt land leva alltför isolerade från varandra, i 
vida högre grad än i flera andra kulturländer, där det existerar mycket 
betydande sammanslutningar som är gemensamma för samtliga arkeologiska 
lärdomsgrenar, exempelvis Society of Antiquaries i London. Under dessa 
gemensamma överläggningar utarbetades ett förslag till stadgar för ett 
svenskt arkeologiskt samfund och inbjudan utsändes till ett 50-tal forskare 
till ett konstituerande sammanträde den 5 maj i Statens historiska museums 
hörsal. 

Vid detta sammanträde, i vilket II. K. II. Kronprinsen aktivt deltog, antogos 
stadgar och valdes styrelse för Svenska arkeologiska samfundet. Enligt 
stadgarna skall samfundets ändamål vara >att främja svensk arkeologisk 
forskning i Sverige genom att förena representanter för dennas olika grenar 
i regelbundet återkommande sammankomsts*, där gemensamma problem 
skola upptagas till behandling samt nya rön- och erfarenheter inom de 
skilda arkeologiska disciplinerna skola framläggas i föredragets, meddelan
dets och debattens form>. Samfundets intresseområde skall omfatta nordisk 
och jämförande fornkunskap och medeltidsarkeologi, klassisk fornkunskap, 
egyptisk, orientalisk, ostasiatisk, amerikansk ocli annan fornkunskap, nu
mismatik samt arkeologiskt inriktad konsthistoria. Till ledamöter av sam
fundet väljas >personer, vilka genom publicerade skrifter eller annan här
emot svarande vetenskaplig verksamhet gjort förtjänsttulla insatser inom de 
arkeologiska vetenskapsgrenarnas 

Till samfundets ordförande för en period av 2 år valdes Bernhard Karl
gren. Styrelsen har senare inom sig utsett till vice ordf. Bengt Thordeman, 
till sekreterare Mårten Stenberger och till skattmästare Adolf Schiick. 

Samfundet skall hålla minst ett sammanträde om våren och ett under 
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hösten och hittills har utom dot konstituerande sammanträdet hållits ett väl 
besökt höstsamraanträdo i Statens historiska museum, den 14 nov. Följande 
föredrag ha förekommit: prof. Andreas Alföldi, Budapest, Eine Insignie des 
awarischen Khaganen-tums und die postsassanidische Kunst; prof. Sune 
Lindqvist, Uppsala, Några iakttagelser angående Sutton Hoo-fyndet; doc. 
Olof Vessberg, Stockholm, Problem och metoder i romersk porträttforskning. 

Samfundets verksamhet skall emellertid inte begränsas till sammankoms
ter med föredrag, diskussioner och efterföljande samvaro. I längden torde 
det nog komma att visa sig att samfundets livsnerv ligger i dess publika-
tionsvcrksamhet. Styrelsen ämnar inte låta denna inskränka sig till de pe
riodiska referat av samfundets förhandlingar som det enligt stadgarna ålig
ger styrelsen att utge. För närvarande undersöks de ekonomiska möjlig
heterna till att utge en på engelska skriven bibliografi över viktigare svenska 
arkeologiska arbeten under de senasto 10 åren. Ett sådant arbete skulle vara 
en nyttig vetenskaplig insats, som kunde bli en god start åt samfundets kom
mande publi kat ions verksamhet. 

Olof Vessberg 

NYA FYND OCH FORSKNINGAR RÖRANDE SVERIGES 
ÄLDSTA REBYGGELSE 

Att svensk mark varit besökt av kringströvande fångstmän redan under 
den sista varma interglacialtiden och kanske ännu tidigare är mycket san
nolikt, ehuru några verkliga belägg för den saken iinnu icko framkommit. 
Att mammutar och renar vistats häruppe före sista istiden vet man genom 
säkra fynd och jägarna ha väl då icke varit långt borta. De äldsta spåren 
av människor härröra tillsvidare från den fjärde och sista landisens långa 
avsmältningsskede. Ännu för några år sedan kände man inga fynd äldre 
än det postglaciala skedets äldre del — Ancylustiden. Till dess mitt räk
nas ju bl. a. Sandarnaboplatsen i Göteborg och till dess tidigaste del 
(ehuru med ganska stor osäkerhet) bl. a. ett bearbetat renhorn från 
Bara lilla mosse och en älghornsyxa från V. Nöbbelöv, båda i Skåne (Tage 
Nilsson: Die pollenanalytische Zonengliederung der spät- und post-
glacialen Bildungen Schonens, Sthlm 1935, s. 531). 

Men under de senaste åren ha en del fynd påträffats under förhållan
den, som göra det sannolikt, att de härröra redan från något skede 
av den senglaciala tiden, d. v. s. före år 7000 f. Kr., (om man med Do 
Geer sätter det s. k. bipartitionsåret ca 6800 f. Kr. som gräns mel
lan senglacial [finiglacial] och postglacial tid). I Fornvännen 1940, s. 
68 ff., publicerade sålunda Sverker Janson det märkliga fyndet av en 
typisk, grov flintpilspets av s. k. Lyngbytyp, funnen för länge sedan på 
en boplatslokal vid Torskär på Tjörn, men begravd i Historiska museets 
väldiga bohuslänska stenålderssamlingar såsom ett >flintredskap (spets-
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