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Årsmötet 2003

Samfundets årsavgift

Svenska Arkeologiska Samfundets årsmöte äger i år rum måndagen den 28:e
april kl 16:00 på Upplandsmuseet, S:t
Eriks torg 10, Uppsala.

Nu är det dags för den årsavgift som
förvarnats om tidigare. Avgiften blir på
100 kronor. Med denna låga summa tror
styrelsen att Samfundet kan överleva
under dessa kristider där börsen ständigt
faller och kapitalet löper risk att urholkas. I samband med att ni alla betalar
avgiften se till att namn och adress
noteras på inbetalningskortet. Var även
uppmärksam på avsändare vid inbetalning via nätet.
Nu är det också ett ypperligt tillfälle att
meddela eventuella adressändringar och
ny e-post till redaktionen. Alla sådana
ändringar och önskemål om att få Gjallarhornet via e-post i framtiden skickas
till Gjallarhornets redaktion c/o Bent
Syse, Upplandsmuseet, S:t Eriks gränd
6, 753 10 Uppsala eller
bent.syse@uppmus.se.
Se till att Svenska Arkeologiska Samfundet även i framtiden är den intresseorganisation som förenar Sveriges arkeologer. Betala dina 100 kronor.

Efter årsmötet får vi höra föredrag från
föregående två års Tengborgstipendiater:
- Gunhild Eriksdotter, Lunds universitet
stipendiat 2001: Vikten av byggnadsarkeologisk visualisering - några reflexioner från en
Trondheimsresa.
- Cecilia Anderung, Uppsala universitet
stipendiat 2002: Boskapshållning i Skandinavien under förhistorien, diversitet och ursprung.
Sist kommer den nytillträdda
riksantikvairen Inger Liliequist att
presentera sig själv och ge oss en inblick
i visionerna för det nya uppdraget.

Glöm inte anmälan till…
… Samfundets spännande seminarieafton kring temat ”Mitt i hällristningslandskapet”, måndagen den 24:e mars kl
18:00. Platsen är UV-mitts lokaler på
Instrumentvägen 19 i Hägersten (Tunnelbana Örnsberg). För detaljer se förra
numret av Gjallarhornet (Nr 3-4 2002).
Anmälan sker till Samfundets sekreterare Carolina Andersson:
Carolina.Andersson@raa.se

Rosa och Valter Tengborgs
stipendiefond
Fonden 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.
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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 2003 är 10 000:- kr.
Ansökan skall innehålla uppgift om
ålder, examina, resans syfte, plan och
beräknad kostnad. Det finns ingen speciell ansökningsblankett.
Resan skall påbörjas senast 6 månader
efter stipendiets utdelande. Kortfattad
reseberättelse skall skickas in till Samfundets styrelse senast 2 månader efter
resans slut. Samfundet kan komma att
begära att arbetet och resultatet skall
framföras muntligen vid samfundets
årsmöte 2004. Ansökan sändes till Agneta Åkerlund, Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 Nyköping. Sista
ansökningsdag är 20 april 2003. Beslut
meddelas på Samfundets årsmöte 28
april 2003.

Current Swedish
Archaeology, vol 12, 2004
Jord är ett av de fyra grundläggande
element i antikens och medeltidens
naturfilosofi, där jorden genom sin
tyngd utgjorde universums centrum och
omgavs av vatten, luft och eld. Rent
definitionsmässigt utgörs jord av jordskorpans lösa avlagringar, d.v.s partiklar
av organiskt och minerogent ursprung.
Men elementet jord har genom tiderna
också tillskrivits skilda symboliska betydelser och har knutits till såväl underjordsguden Hades som olika naturväsen
i den nordiska folktron. I elementet jord
inkluderas också berget – berget där
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hällristningen knackas fram och på vars
topp röset och fornborgen byggs i sten.
För allmänheten är kanske grävandet i
jorden en av de första associationer som
görs när arkeologi och arkeologer
kommer på tal. Kanske är det faktiskt så
att jord är arkeologins huvudsakliga
material? Stolphålsfyllningar, igenfyllda
gropar och diffusa mörkfärgningar utgör
inte oväsentliga delar av fältarkeologens
vardag. Jordprover tas idag rutinmässigt
ut vid arkeologiska utgrävningar.
Brons- och järnåldershögar är uppbyggda av jord och torv, något som i
överförd mening också kan betraktas
som ett medvetet offrande av produktiv
åkermark.
Temat för 2004 års Current Swedish
Archaeology kommer alltså att vara jord.
Vi efterlyser nu artiklar på temat, gärna
med både ett teoretiskt och empiriskt
innehåll. I CSA finns också plats för ett
mindre antal artiklar där ämnesvalet är
fritt. Är du intresserad av att skriva så
sänd oss snarast ett kort PM (max en
A4), där du beskriver ditt upplägg. Detta
första utkast kan vara på svenska. Den
slutliga artikeln skall vara skriven på
engelska och 10-15 trycksidor, vilket är
ca 5000-8000 ord. Artikeln kommer
sedan att granskas av en extern referentgrupp.
Mycket välkommen med ditt bidrag
Kerstin Cassel, kerstin.cassel@sh.se
Anders Gustafsson,
anders.gustafsson@archaeology.gu.se
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