
 

 

Inbjudan till 
 

Svenska Arkeologiska Samfundets  

10:e Arkeologmöte 
 

 

 

12-13 april 2013  

Göteborgs universitet,  

Institutionen för historiska studier 



Anmälan 

Anmälan som är bindande görs till: annaarnberg@yahoo.com.  

Ange namn, adress och tillhörighet (museum, länsstyrelse etc.)  +  

Valda alternativ 1 eller 2 och sedan A eller B för exkursionen 

Uppge också önskemål om vegetarisk eller annan särskild kost 

 

Sista dag för anmälan och registrering (det vill säga inbetalning av avgift): 28/3  

 

Inbetalning till plusgiro (Nordea Bank):  35 12 10-0  

OBS!!!  Glöm inte ange Namn 

 

Kostnad (välj alternativ):  

1. Deltagande i mötet (inklusive 2 x kaffe) 200: - 

2. Deltagande i mötet (inklusive 2x kaffe + mingel & middag) 500: - 

Exkursion (egen utgift för lokaltrafik i Göteborg ca 40:-)  

3. A (kommer med) 

4. B (följer inte med) 

Svenska Arkeologiska Samfundets första arkeologmöte arrangarades i Göteborg 1994 och hade som tema 

Kunskapsvisioner i svensk arkeologi. Årets möte det 10 i ordningen kommer återigen att arrangeras i Göte-

borg och följer till dels upp temat från 1994. 2013 års mötes tema är:  

Arkeologi i tiden – vad sker med den arkeologiska kunskapen?  

Runt om i landet, på länsstyrelser, på UV kontor, hos olika arkeologiska aktörer, vid universitet och museer 

produceras ständigt ny kunskap kring arkeologi. Vad händer med den här kunskapen? Vem kommer få ta del 

av den och hur kan denna kunskap vara en del i en hållbar samhällsutveckling? Det är frågor med stor aktua-

litet eftersom det på olika håll diskuteras vad för ”nytta” samhället har av forskning och arkeologi. Krav kom-

mer från olika håll om att en tydlig nyttoaspekt ska motiveras, vilket kan vara av värde, men tyvärr finns det 

också med i de många fina formuleringarna ekonomiska perspektiv som gör att vi istället får en situation där 

ekonomin styr framför all annan samhällsnytta. Hur ska vi förhålla oss till detta och hur kan arkeologin på 

olika sätt ta plats i samhället är frågor som kommer diskuteras under mötet.  

Arkeologmöte 2013 

mailto:annaarnberg@yahoo.com


Övrig information 

 

Boende  
Det finns gott om hotell i olika prisklasser i närheten av humanisten  t ex Panorama på Eklandagatan 51 el-
ler Gothia Towers på Mässans gata 24 , Le Mat B&B på Kristinelundsgatan 13, Elite Park Avenue Hotell på 
Kungsportsavenyn 36-38, Mornington Hotel Stravaganza Göteborg på Kungsportsavenyn 6.  
 

 

Lokal 
Mötet arrangeras på Göteborgs universitet vid Institutionen för historiska studier, Stora Hörsalen.  

 
Göteborgs universitet, humanistiska fakulteten,  
Institutionen för historiska studier 
Renströms gatan  6 

 
 
Hitta dit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta över området: 
http://www.hum.gu.se/om-fakulteten/fakultetsnamnden/?showMap=true&mapAlias=1000 
 
Karta över humanistiska fakulteten: 
http://www.hum.gu.se/digitalAssets/1358/1358202_orienteringskarta-humvt2012.pdf 
 
 

 



Program 

Fredag 12 april 

09.00—12.00 Exkursion till Gamlestan, Göteborg där vi besöker ”Nya Lödöse projektet”.  

13. 00 Mötet öppnar  

Moderator : Per  Cornell, Göteborgs universitet. 

13.00—13.10 Välkommen, Anita Synnestvedt, ordförande Svenska Arkeologiska Samfundet. 

13.10—13.30 Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet, Archaeological theory and practice-

where now?  

13.30—13.50 Graeme Barker, Cambridge University, Impact formal requirement in the UK. 

13.50—14.10 Eva Skyllberg, Riksantikvarieämbetet, Arkeologi för vem - hur når vi uppdragsar-

keologins målgrupper?  

14.10—14.30 Anders Högberg, Linnéuniversitetet, Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden. 

Arkeologi möter kärnbränsleförvaring. 

14.30—14.50 Stefan Larsson, UV Syd, Pia Englund & Anna Frank, Nyréns Arkitektkontor  och 

Jenny Sundström, Länsstyrelsen Kalmar Län, Gestaltningsprogram för Valnötsträdet, Kalmar 

gamla stad. 

14.50—15.20 Kaffe   

15.20—15.30 Uppsamling inför Workshop 

15.30—16.15 Workshops                                                                                             

16.15—17.00 Workshop presentationer  inför lördagens paneldebatt.  

17.00—18.00 Årsmöte för Svenska Arkeologiska samfundet 

18.00—19.00 Mingel med Förgätmigej 

19.00— Middags buffé, bar och musikunderhållning 



Lördag 13 april 

09.00—09.15 En akademisk kvart med Förgätmigej 

 
Moderator: Per Cornell, Göteborgs universitet 
 
09.15—09.45 Christian Arnet, Svea Television, Svea Televison och arkeologi och historia. 
 
09.45—10.15 Diane Scherzler, Südwestrundfunk (SWR), On Accuracy, Completeness and Criti-
cal Distance: Appropriations and Transformations of Archaeology in the Mass Media. 
 

10.15—10.45 Kaffe 

 

 

10.45—12.10 Paneldebatt med samtliga presentatörer, moderator: Per Cornell, Göteborgs 

universitet. 

 

12.10—12.30 Avslutning, Anita Synnestvedt, SAS. 

Välkommen! 
All intresserade är välkomna oavsett medlemskap i Svenska Arkeologiska Samfunder eller inte.  

Kontakt:  info@arkeologiskasamfundet.se 



Exkursion fredag 12/4 kl. 09-12 .00 

Under våren inleds en omfattande arkeologisk undersökning i Gamlestaden, Göteborg. Det kommer att bli 

den största stadsarkeologiska undersökning som någonsin genomförts i Västsverige. Undersökningen kom-

mer att pågå mellan 2 februari och 31 oktober och berör nästan 7000 kvm av staden Nya Lödöse som låg här 

mellan åren 1473 och 1624. 

Gamlestan kommer att förändras på djupet, med planerade husbyggen, knutpunkt för kollektivtrafiken med 

mera. Med dessa byggen försvinner för alltid spåren av den stad som ligger här alldeles under oss, och med 

den en spännande historia om människors liv och villkor - här och nu fast i en svunnen tid. 

De stora arkeologiska undersökningarna är ett enastående tillfälle att dokumentera och tolka dessa spår, 

och stora satsningar görs för att nå ut till allmänheten, med målet att tillgängliggöra vårt kulturarv, väcka 

och bemöta intresse och frågor. 

Den arkeologiska undersökningen genomförs i samverkan mellan tre aktörer: Riksantikvarieämbetet UV 

Väst, Rio Kulturkooperativ och Bohusläns museum/Västarvet. Ett nära samarbete finns även med Göteborgs 

universitet och Göteborgs stadsmuseum. 

http://www.stadennyalodose.se/ 

 

 

Tid: 09.00—ca 12.00  

Samling: Utanför Humanistens entré  

kl. 09.00 

Lokaltrafik, spårvagn 6 eller 8 från Korsvä-

gen mot Kortedala/Angered.  Nr  7 , 9 eller 

11 går  också  att ta till  Gamlestadstorget. 

Avstigning: Hållplats Gamlestadstorget.  

Samling vid  gatuköket  kl. 09.30 

 

Kontakt under exkursionen:   

Therése Thörnkvist :  0704-999067  



Arkeologi i tiden – vad sker med den arkeologiska kunskapen?  

Runt om i landet, på länsstyrelser, på UV kontor, hos olika arkeologiska aktörer, vid universitet och museer 

produceras ständigt ny kunskap kring arkeologi. Vad händer med den här kunskapen? Vem kommer få ta del 

av den och hur kan denna kunskap vara en del i en hållbar samhällsutveckling? Det är frågor med stor bredd 

och alla perspektiv kan självklart inte beaktas under de två halvdagar som arkeologmötet pågår.  Men vi ska 

närma oss frågorna och göra några nedslag som förhoppningsvis kan inspirera till fortsatta diskussioner och 

en fördjupad debatt.  Kristian Kristiansen , Göteborgs universitet ger en introduktion till mötet: Archaeologi-

cal theory and practice-where now?   

 

 

 

Tema: Arkeologi och samhällsdirektiv 

Vad har dagens samhälle för nytta av arkeologi? Hur kan nya utgrävningar, olika forskningsanslag och ut-

bildningar motivera att samhället satsar resurser, tid och energi på  nya arkeologiska projekt? Vad är det 

bra för?  Som arkeolog i fält, universitetslektor, forskare eller museianställd anser du med största sannolik-

het att det är viktigt och en del av samhället. Det är emellertid frågor som ställs till oss som arbetar med 

arkeologi – och frågorna blir fler och fler och de kommer oftare - är det nåt på gång? I Storbritannien pågår 

samma debatt, inte bara om arkeologi, men all forskning behöver förklara vad för ”nytta” den gör för sam-

hället. I ansökningar, projektplaner och utvärderingar ska det nu därför också påvisas vilken samhällsrele-

vans som projektet/forskningen har, vilket kan gälla t ex hur det påverkar människors livskvalité och om det 

medför ekonomisk och kulturell utveckling. Graeme Barker från Cambridge University pratar om detta uti-

från ett brittiskt perspektiv och Eva Skyllberg från RAÄ ger oss ett perspektiv kring hur debatten om detta 

pågår i Sverige sett i relation till uppdragsarkeologin.  

För att ge olika infallsvinklar kring hur den arkeologiska kunskapen tas till vara och t ex ses som en resurs i 

samhällsplaneringen har vi för mötet två teman som kan sättas in i detta övergripande temat.  



1. Tema: Arkeologi och samhällsplanering 

Två intressanta projekt som pågår i Sverige just nu får exemplifiera hur man kan tänka kring arkeologi och 

samhällsplanering, vilket är ett sätt för arkeologin att placera sig mitt i aktuella frågeställningar om hållbar 

utveckling, stadsplanering och ny kunskapsproduktion.  

Arkeologin är van att hantera långa tidsperspektiv. Inom kulturmiljövården arbetar arkeologer med att be-

vara platser, miljöer och kunskapen om dessa inför framtiden. Men hur kan vi använda den här kunskapen i 

ett framtidsperspektiv? Anders Högberg och Cornelius Holtorf från Linnéuniversitetet undersöker i forsk-

ningsprojektet Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden. Arkeologi möter kärnbränsleförvaring hur de 

framtidsperspektiv som kärnbränsleförvaringssektorn arbetar med kan influera arkeologins och kulturmiljö-

vårdens teori och praktik. Anders Högberg kommer presentera projektet utifrån en diskussion om hur arke-

ologin kan användas i ett framtidsperspektiv och som en del i samhällsutvecklingen.  

Ett annat projekt som också handlar om hur den arkeologiska kunskapen kan användas i samhällsplanering-

en pågår i Kalmar. Det är ett gestaltningsprogram för Kalmar gamla stad. Gestaltningsprogrammet är ett 

samarbetsprojekt mellan Kalmar kommun, Nyréns arkitektkontor, Statens konstråd, Boverket samt Arkitek-

turmuseet. RAÄ ingår dels i referensgruppen, dels aktivt genom UV. Målet för de arkeologiska undersök-

ningarna är att ge kunskapsunderlag för Gestaltningsprogrammet, som i sin tur syftar till att skapa en histo-

riskt präglad helhetsmiljö som kan ”utveckla, förstärka och tydliggöra stadens karaktär”. Stefan Larsson, ar-

keolog, UV Syd, Pia Englund och Anna Frank, landskapsarkitekter, Nyréns Arkitektkontor och Jenny Sund-

ström, antikvarie, Länsstyrelsen Kalmar län presenterar projektet Gestaltningsprogram för Valnötsträdet, 

Kalmar gamla stad. 

 

2. Tema: Arkeologi och media 

Den arkeologiska kunskapen kan användas i projekt som ovan, men det är kanske främst igenom olika me-

dia produktioner som den breda allmänheten kommer i kontakt med arkeologin. Ofta klagar arkeologer över 

dåliga produktioner och bristande kunskaper i filmer och TV program. Är det ett stort gap mellan det som tv 

och film producerar och den arkeologiska kunskapen? Varför är det i så fall det och hur kan vi närma oss 

varandra? Två olika perspektiv kommer att presenteras under mötet.  

Christian Arnet, vd för Svea television som producerar program för TV, internet och museer samt inform-

ationsfilmer till företag ger oss sin syn på vad de vill ha inför en produktion. Svea televison producerar 

främst film och TV som handlar om historia, arkeologi och kulturarv. Några av de mest kända produktioner-

na är Arns rike, Sveriges historia och Svenska hemliga rum. Hur ser Svea televison på vad som är viktig kun-

skap och hur vill de förmedla denna via sina produktioner? Christian Arnet ger oss sin syn från ett ”utifrån” 

perspektiv. Diane Scherzler, arkeolog och journalist, är projektledare vid Südwestrundfunk (SWR), ett stort 

tyskt tv bolag. Diane kommer att diskutera hur journalister och arkeologer kommunicerar. En fråga som Di-

ane kommer ta upp är varför beskrivningarna av arkeologi skiljer sig så mycket mellan hur arkeologerna 

själva uppfattar sin kunskap och media uppfattar den samma. Hennes inlägg har följande titel: On Accuracy, 

Completeness and Critical Distance: Appropriations and Transformations of Archaeology in the Mass Media.  

 

 



Workshop & Paneldebatt 

Efter att ha lyssnat på intressanta debattinlägg och fallstudier ges också under mötet tillfälle för alla att dis-

kutera frågorna i en workshop. Ni delas upp i mindre grupper och blandas så att ni får möte kollegor från 

olika verksamheter och områden i landet och  tillsammans diskutera kring några frågeställningar som kom-

mer vara viktiga och användas under den avslutande paneldebatten på lördag förmiddag.  

Kvällsarrangemang 

Olof Wijksgatan 8 (50 meter från humanisten, Gamla hovrätten) 

 

18.00 –19.00 Mingel med Förgätmigej (musikgrupp, harpa och sång) 

19.00 —  Middagsbuffé, bar och musikunderhållning av diverse professorer, docenter och annat löst folk  

 


