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GJALLARHORNET
Utges av Svenska Arkeologiska

Samfundet

Årgång 22. Nr.1. 2002

KULTURELLA ARV

är temat för

SVENSKA
ARKEOLOGMÖTET 2002
som avhålls i Visby 26-28 april 2002

PROGRAM

Fredag 26 april
kl. 15.15 Årets möte öppnas av SAS
ordf. Jarl Nordbladh. Rektor G.
Beckman hälsar välkommen.

I. KULTURARV UTAN GRÄNSER
kl. 15.30-18.00
Diskussionsledare Bozena Werbart.
Medverkande:
Sead Pillav och Oscar Vasquez
Sandoval: Erfarenheter och synpunkter på
våra arkeologistudier vid Södertörns högskola.
Ann-Louise Schallin: Arvet från forntiden i
det ärvda materialet – om svenska
arkeologiska möjligheter och begränsningar i
Argolis.
Margareta Biörnstad: Stiftelsen Kulturarv
utan Gränser – erfarenheter av arbete med
katastrofbistånd inom kulturvården.
20 minuters inlägg av varje talare +
direkta frågor till resp. talare. Efteråt ca
1 timmes gemensam diskussion.

Incheckning.
kl. 19.30 Middag med gotländsk touche.

Lördag 27 april
II. KULTURARV OCH POLITIK
kl. 09.00-11
Diskussionsledare: Margareta Bergvall.
Medverkande: Per Ramqvist: Nog med
logotomerade kulturmiljöer.
Johan Dahl: Hotbild mot norrländsk
kyrkoskatt.
Christina v. Arbin: Agenda kulturarv.
Jarl Nordbladh: Reflexioner kring
utbildningar i kulturarvsfrågor.
20 minuters inlägg av varje talare +
direkta frågor till resp talare.
11.00-
Gruppdiskussioner på detta tema.
Förberedda frågor.
12.00.13.30 Lunch, gärna gruppvis.

13.30-17.00 Återsamling. Kommentarer
till block II av utbildningsgruppens
medlemmar, samt fortsättning på
nedanstående tema.

III. KULTURARVETS
EMOTIONELLA VÄRDEN
Diskussionsledare: Elisabeth Iregren.
Medverkande: Lisa Johansson: En
blivande arkeolog blickar tillbaka.
Björn Nilsson: Att utforska stämningar.
Arkeologi inspirerad av Harry Martinson.
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Gullög Nordqvist: Et in Arcadia ego –
drömmen om antiken.
20 minuters inlägg av varje talare +
direkta frågor till resp talare. Diskussion.
17.00-18.30 Årsmöte

19.00 Middag. Eftersits med ett glas vin
i högskolans cafeteria. Sven Österholm:
Om gotlänningar och gutamålet.

Söndag 28 april
8.00-15.00 Exkursion till den gotländska
landsbygden.

15.30 Avfärd mot Nynäshamn.
15.45 Avfärd mot Oskarshamn.

OBS!
Anmälan till årets arkeologimöte, se
bifogad blankett.

Svenska Arkeologiska
Samfundets årsmöte

Lördagen 27 april 17.00-18.30

Dagordning, verksamhetsberättelse och
bokslut kommer att finnas tillgängligt på
årsmötet och på hemsidan.

KINA våren 2003

Arkeologiska Samfundet planerar en
medlemsresa till Kina med Magnus

Fiskesjö som reseledare. Resan föreslås
äga rum under 9 dagar i april 2003 (med
möjlighet till fortsättning på egen hand).
Ett grundpaket på ca 11,000 kr
inkluderar flyg med SAS till Peking
t.o.r., transfer flygplats-hotell-flygplats, 8
övernattningar på hotellrum av första
klass, del i dubbelrum, frukost, visum. I
tillägg till detta planeras ett program
omfattande:

1. 3-4 dagars rundtur på huvudmuseerna
i Peking med visiter bakom kulisserna,
plus besök på väl valda turistsajter, inkl
2 halvdags bussutflykter till
Pekingmannen-Zhoukoudian och Han-
dynastigraven Dabaotai i samma
färdriktning, samt till kejserliga Ming-
och/eller Qinggravarna i andra
färdriktningen.
2. 1/2 dags svensk-kinesiskt
arkeologisymposium på Chinese
academy of social sciences i Peking, med
åtföljande mingelafton med alla
arkeologerna.
3. 4 dagars resa ut i markerna.
Alternativ:
-- centrala Kina i Anderssons gamla
trakter där intensivt arkeologiskt arbete
pågår nu, och där vi kan besöka
utgrävningar;
-- den stora bronsåldershuvudstaden
Anyang (ev. i buss-och-tåg kombination
med ovanstående),
-- Three Gorges vid Yangtze-floden där
så mycket arbete pågår inför dränkandet
med världens största damm om några
år.
4. Slut på resan, men den som vill
stannar kvar ett par dar och reser själv
och ser terracottaarméerna i Xian eller
något annat som vi rekommenderar.
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Intresseanmälan
För att få en uppfattning om vilket
intresse som finns ber vi er att skicka in
intresseanmälan före den 1 april 2002 till
Agneta Åkerlund, Länsstyrelsen i
Södermanland, 611 86 Nyköping eller e-
post till Agneta.Akerlund@d.lst.se.

ROSA OCH VIKTOR
TENGBORGS

stipendiefond utdelar resestipendier till
yngre svenska arkeologer som vill delta i
undersökningar eller bedriva studier
utomlands och till yngre utländska
arkeologer som vill delta i
undersökningar eller bedriva studier i
Sverige.

Stipendierna utdelas företrädesvis till
yngre forskare. Behörig att söka
stipendium är den som arbetar inom
Samfundets intresseområde och innehar
minst 60 poäng i arkeologi eller
angränsande ämne (för utländsk
sökande motsvarande kompetens).
Disponibelt belopp för 2002 10 000:- kr.

Ansökan skall innehålla uppgift om
ålder, examina, resans syfte, plan och
beräknad kostnad.

Resan skall påbörjas senast 6 månader
efter stipendiets utdelande. Kortfattad
reseberättelse skall skickas in till
Samfundets styrelse senast 2 månader
efter resans slut. Ansökan sändes till
Jackie Taffinder, Statens historiska
museum, Box 5428, 114 84 Stockholm.
Sista ansökningsdag är 2 april 2002.

Beslut meddelas på Samfundets årsmöte
27 april 2002.

AKTUELLA HEMSIDOR
Värt att notera är Samfundets två intres-
santa hemsidor. Besök Samfundet på
www.arkeologiskasamfundet.nu
och se allt om Current Swedish
Archeaology på
www.currentswedisharchaeology.org

NYA LEDAMÖTER
Till Samfundet har följande nya leda-
möter invalts:

Magnus Artursson
Katarina Appelgren
Håkan Aspeborg
Karin Beckman-Thoor
Åsa Berggren
Susanne Berndt Ersöz
Tom Carlsson
Jan Dunér
Gunhild Eriksdotter
Elisabeth Essen
Jeanette Forsén
John Hamilton
Dag Hammar
Robert Hernek
Jenni Hjolman
Åke Johansson
Lars Karlsson
Britta Kihlstedt
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Per Lagerås
Barbro Lindahl-Jensen
Karin Lindeblad
Pehr Lindholm
Ann-Lili Nielsen
Björn Nilsson
Liv Nilsson
Margareta Olsson
Mikael Petterson
Håkan Ranheden
Henrik Runesson
Ann-Louise Schallin
Katalin Schmidt Sabo
Lillmor Schützler
Lena Sjögren
Peter Skoglund
Jörn Staecker
Eva Stensköld
Ulf Strucke
Ann Vinberg
Gisela Ängeby

UPPMANING

Portokostnaderna rasar i höjden. För att
nedbringa dessa uppmanas samtliga
ledamöter som vill ha Gjallarhornet via
e-post att anmäla detta till redaktionen:
Bent Syse
Upplandsmuseet
S:t Eriks gränd 6
753 10 Uppsala
tel 018-169190
e-post bent.syse@uppmus.se
PS. Även adressändringar och nya e-
postadresser bör anmälas snarast.


