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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1953 

Samfundet har under året håll i t fem sammanträden samt i samarbete 
med andra föreningar och inst i tut ioner anordnat en föreläsningsserie oeh 
två särskilda föreläsningar. Styrelsen bur sammant rä t t den 5 murs, 7 april» 
13 maj , 4 september och 1 december. Antalet ledamöter var vid årets slut 
150, varav 5 hedersledamöter och 2 stiftande ledamöter. Styrelsen bar haft 
följande summunsät tn ing: 

Ordförande: förste intendent Gösta Berg. 
Sekreterare: förste ant ikvar ie Wilhelm Holmqvist. 
Kassaförvaltares förste bibliotekarie Adolf Schiick. 
övriga s tyrelseledamöter: professor Holger Arbinun, professor Axe? 

Boéthius, professor Einur Gjerstud, förste untikvarie Karl Alfred Gustaws
son, ant ikvarie Olle Källström (numera landsant ikvarie och intendent i 
Gävle), docent Sigvald Linné, förste ant ikvarie Nils Ludvig Rasmusson, 
professor Mårten Stenberger (tillika vice ordförande) . 

Suppleanter : landsant ikvar ie Greta Arwidsson, bibliotekarie Christ ian 
Callmer, ant ikvarie Sverker Janson, intendent Stig Roth och professor T. 
Sävc-Söderbergh. 

Vid sammanträde den 6 mars höll förste ant ikvar ie Bertil Berthelson 
föredrag om »De medeltida Hon-landskyrkornas huvudtyper och kronologi» 
och vid den efterföljande middagen visade den särskilt inbjudne jugosla
viske ministern i Stockholm, Dr Darko Cernej, en färgfilm rörande Mexikos 
forntid. Den 16 april föreläste professor P. E. Schramm, Göttingen, om 
»Herrschaftszcichcn und Staatssymbolik», och vid den efterföljande middagen 
kåserade docent Sigvald Linné om »Pyramidgraven i Palenque, Mexiko». 
Den 29 september föreläste professor Kurt Willvonseder, Salzburg om »Zur 
Besiedlung des Ostalpenruums in der Halls tat t - und Laténezeit», och den 10 
november hölls ett sammant räde med al lmän debatt rörande »vittnesbörd 
om folkvandringar». Inledningsanföranden höllos av professor Guttorm 
Gjessing, Oslo, och docent Carl-Axel Moberg. Den 15 december höll över
inspektören Axel Steensberg, Köpenhamn, föredrag om »Midddaldcr agre», 
och vid den efterföljande middagen kåserade professor Holger Arbman om 
den svenska arkeologiska expeditionen i Indien 1952—1953. 

Den 19, 21 och 22 maj höll professor André Grabar, Paris , cn serie före
läsningar rörande »Les Sourccs Islamique de 1'Art Profan du Moyen-Age 
dans les Pays Chretiens». Serien anordnad i samarbete med de konst
historiska inst i tuten i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt Statens h is to
riska museum och Nat ionalmuseum. Den 18 november höll professor Oskar 
Karpa föredrag över ämnet »Wicdcraufbau al ter Stadtanlagen in Nord
deutschland». Föredraget anordnat i samarbete med Riksant ikvar ieämbetet , 
Kungl. Byggnadsstyrelsen, Konsthögskolan, Tekniska högskolan och Svenska 
arkitektföreningen. Den 20 november höll dr Jacques Dupont, Paris , före
drag över ämnet »Revival of French Treasury und Houses». Föredraget 
anordnat i samurbete med Svenska museiinannaförcningcn och Samfundet 

Wilhelm Holmquist . 
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