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Arkeologinyheter i sociala medier 

En till sommar är över och Gjallarhornet är tillbaka. Nytt sedan Samfundets konstituerande 

möte, som hölls i Lund i juni, är att Gjallarhornets redaktion har fått förstärkning av Per 

Nilsson som är verksam som arkeolog och forskare vid Östergötlands museum. Välkommen 

ombord, Per! 

Sommaren har innehållit mycket spännande arkeologi och många undersökningar håller 

fortfarande på för fullt. Mest uppmärksamhet i media har kanske undersökningarna av de två 

vikingatida båtgravarna i Gamla Uppsala fått, men sociala medier fullkomligt exploderar av 

uppdateringar kring nya fynd och spännande arkeologi. En del av de här arkeologinyheterna 

förmedlar Samfundet vidare på Facebook och Twitter – ni glömmer väl inte att följa oss? 

I det här numret kan ni läsa en kort rapport från det symposium i Uppsala kring gammalt 

DNA som två styrelseledamöter besökte. Gjallarhornet innehåller också information om 

nyligen disputerade, en blänkare om Samfundets nästa resa, Svenska fornminnesföreningens 

stipendium, bokanmälan och minnesord över två arkeologer som tyvärr har lämnat oss. Vi vill 

också starkt rekommendera den konferens om arkeologi efter #metoo som Samfundet 

organiserar tillsammans med Linnéuniversitetet i april 2020. Ett ”Call for abstracts” finns med 

i det här numret av Gjallarhornet. 

Med detta vill vi önska trevlig läsning och en skön höst. Årets sista nummer av Gjallarhornet 

kommer ut strax innan jul. 

 

Anna Tornberg  

anna.tornberg@ark.lu.se  

Per Nilsson 

per.nilsson@ostergotlandsmuseum.se 

 

 

GJALLARHORNET 

Utges av Svenska Arkeologiska 

Samfundet 

Årgång 39. Nr. 3. 2019 
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Svenska Arkeologiska Samfundet  

 

 

Vägskäl – arkeologin före och efter #utgrävningpågår 

En konferens arrangerad av Svenska Arkeologiska Samfundet i samarbete med 

Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet och finansierad av 

Riksbankens jubileumsfond.  

Datum: 2-4 april 2020 

Plats: Linnéuniversitet i Växjö 

Hösten 2017 öppnade #metoo-rörelsen mångas ögon för kvinnors situation i utbildning 

och arbetsliv där sexuella trakasserier varit vanligare än många trott. Vittnesmål om allt 

från systematisk underordning till sexuella övergrepp chockade många. Totalt lanserades 

65 branschspecifika upprop, där arkeologin representerades genom #utgrävningpågår och 

#akademikeruppropet där missförhållanden uppmärksammandes både inom 

uppdragsarkeologin och universitetsvärlden. Efter de många vittnesmålen har flera 

organisationer och institutioner inom arkeologin visat en vilja till förändring och tagit flera 

steg för att motarbeta dessa missförhållanden. Vi vill med denna konferens belysa de 

strukturella faktorer som ligger bakom problemen, både genom att klargöra utvecklingen 

över tid och genom att studera dagens situation. För att göra dessa strukturer synliga 

behövs analyser av generella drag snarare än fokus på enskilda vittnesmål. Vi vill framför 

allt fokusera diskussionen på de formella och informella maktordningar i utbildning och 

arbetsliv, vilka gett upphov till en kultur präglad av manlig hegemoni och kvinnlig 

underordning. Det är således nödvändigt med en noggrann belysning av förhållanden 

inom vårt fält, t.ex. gällande lönestrukturer och praxis vid medelstilldelning och 

tjänstetillsättningar. Vi behöver även göra utblickar till andra discipliner, andra 

arbetsmarknader och även andra länder. Genom att på dessa sätt synliggöra strukturerna 

blir vägarna till att åtgärda problemen tydligare. För att komma tillrätta med problemen 

och stärka det förebyggande arbetet mot sexism och sexuella trakasserier krävs både 

tydliga policydokument och handlingsplaner, men också en förändrad praxis. Vi vill med 
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denna diskussion anta utmaningen från #utgrävningpågår och gå vidare i diskussionen 

och formulera en vision för en mer jämställd arkeologi i framtiden.  

Svenska Arkeologiska Samfundet är en branschorganisation som grundades 1947. Vi har 

idag ca 600 medlemmar. Samfundets syfte är att stärka samverkan mellan olika grenar 

inom svensk arkeologi samt iakttaga branschens intressen. Styrelsen består av ledamöter 

från universiteten, uppdragsarkeologin, museerna, Riksantikvarieämbetet och 

byggbranschen. 

Läs uppropet och vittnesmålen på arkeologiskasamfundet.se. 

Vi inviger konferensen på Teleborgs slott i Växjö på eftermiddagen den 2 april.  

Keynote-talare är Prof. Robin Nelson, Santa Clara University, USA och Sara Perry, 

University of York, Storbritannien. 

Föreläsningen följs av en middag till självkostnadspris. De efterföljande två 

dagarna hålls på Linnéuniversitet i Växjö.  

 

Call for Paper 

Vi välkomnar nu paper till konferensens fyra sessioner. Vänligen skicka in ett abstract om 

max 300 ord till vagskal2019@gmail.com. Deadline för abstracts är 1 februari 2020 

1. Från 1800-talet till #utgrävningpågår – arkeologihistoriska aspekter på kön, 

makt och kunskapsproduktion 

2. Verktygslåda för förändring – teoretiska perspektiv på kön, makt och 

vetenskap 

3. Sexism och könsmaktsordning i dagens arkeologi – universitetet, 

myndigheterna, museerna och uppdragsarkeologin 

4. Hur går vi vidare? Framtidsvisioner för en jämställd arkeologi 

Anmälan 

Anmälan till konferensen görs på vagskal2019@gmail.com. Konferensen är kostnadsfri, 

men anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr. Ange också om du 

vill anmäla dig till konferensmiddagen på Teleborgs slott den 2 april. Middagen kostar 400 

kr, exkl. dryck. Anmäl er senast 28 februari 2020. 

Välkommen till Vägskäl! 

Svenska Arkeologiska Samfundet och Linnéuniversitetet genom 

Ingrid Berg, Sophie Bergerbrant, Åsa Berggren, Fredrik Ekengren och Liv 

Nilsson Stutz  

mailto:vagskal2019@gmail.com
mailto:vagskal2019@gmail.com
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Svenska arkeologiska samfundet på aDNA-konferens i Uppsala 
Den 24-25 september anordnade det nyöppnade laboratoriet för gammalt DNA på SciLife-

laboratoriet i Uppsala en konferens och Samfundet hade två styrelsemedlemmar på plats. 

Arrangemanget var tänkt som ett startskott för verksamheten vid det nya laboratoriet. 

Konferensen gick under namnet ”Unlocking the past: ancient DNA symposium” och lockade 

en mängd människor verksamma inom arkeologi, osteologi och arkeogenetik. Under en och 

en halv dag presenterade 16 forskare olika aspekter av användningen av gammalt DNA. 

Forskarna visade på ny kunskap som arkeogenetiska studier har kunnat bidra med, men också 

vilka möjligheter och problem som är knutna till forskningsfältet. Symposiet öppnades med 

en historisk genomgång av forskningsfältet, presenterat av professor Anders Götherström, 

Stockholms universitet. 

  

 

Volker Heyd, Helsingfors universitet, var en av presentatörerna. Vilka frågor kan vi och vilka frågor 

kan vi inte besvara med arkeogenetik? Heyd berörde många viktiga punkter gällande arkeogenetisk 

forskning, bl a frågor om etik och retorik. 
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På kvällen den 24 september anordnades också sociala aktiviteter för deltagarna. Kvällen 

inleddes med en fin guidning av Amanda Norgren på Gamla Uppsala museum som följdes av 

ett mycket intressant föredrag om vendeltida båtgravar av Torun Zachrisson och avslutades 

med middag på Odinsborg. Konferensen var mycket trevlig och välordnad och många 

intressanta och relevanta aspekter av arkeogenetisk forskning presenterades. 

  

 

Amanda Norgren gav en intressant guidning av Gamla Uppsala. Besöket avslutades med föredrag av Torun Zachrisson 

och middag på Odinsborg. 
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Många undersökningar har skett om forntiden i Västernorrlands län  
Nils.ringstedt@gmail.com 

 

Det framgår av en faktamättad, inbunden bok i 

A4 format på 376 sidor i tvåspalt, utgiven av 

Länsstyrelsen Västernorrland och 

Västernorrlands Museum. Peter Persson har 

skrivit ”Forntid i Västernorrlands län. En 

historik över arkeologiska undersökningar 

under drygt 330 år”, Härnösand 2018.  Det är 

inte en bok för sträckläsning vill anmälaren 

genast göra klart. Undersökningarna i 

Västernorrlands län skildras mycket detaljerat 

och för att få klarhet i vad som gjorts måste 

läsaren ha tålamod och läsa boken några sidor i 

taget. 

Det är en imponerande insats som Persson har 

gjort genom sin sammanställning av företagna 

undersökningar som avser en tidsrymd av drygt 330 år! En första version utkom 2014 men 

denna bok har ny layout. Felaktigheter har rättats, bilder bytts ut mm. Det är mycket 

intressanta, klargörande bilder och kartor i boken. En databas för kulturhistoriska rapporter 

finns på Länsmuseet Västernorrlands hemsida. Databasen omfattar idag cirka 1200 titlar. Den 

arkeologiska databasen innehåller de allra flesta undersökningar som har gjorts i 

Västernorrlands län från 1680 fram till 2014. Det är kunskaperna från dessa undersökningar 

som ställts samman i Perssons bok. Syftet har bland annat varit att förbättra möjligheterna att 

ställa relevanta frågor till det arkeologiska materialet. Med andra ord ta upp vad vi vet och 

vad vi inte vet mm. Persson framhåller vid sin genomgång att många undersökningar tyvärr 

inte avrapporterats. 

I ett av de inledande kapitlen berättas om de olika undersökningarna från 1600-tal fram till 

2010-talet. I senare kapitel går Persson igenom stenåldersdateringar, bronsåldersdateringar, 

järnåldersdateringar (alltifrån förromersk järnålder till och med vikingatid), medeltid och 

nyare tid i Västernorrland. Särskilt bra är att varje avsnitt förutom en sammanfattning också 

tar upp vilka forskningsluckor som finns och ställer mycket intressanta frågor som bör belysas 

i framtiden. Denna anmälan sammanfattar inte innehållet – ger endast några antydningar.  

Gravar från mesolitikum är inte kända i Västernorrland även om hällmålningar och föremål av 

sten i olika bergarter påträffats. Redan under mesolitikum kan hällbilder ha utförts. 

Undersökta platser med neolitisk datering är många fler. Persson har funnit 39 platser i 

Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten som har indikationer på odling eller 

tamdjurshållning. Forskningsluckor inom stenåldern anges dock vara många. Snedfördelning 

mailto:Nils.ringstedt@gmail.com
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föreligger genom att de flesta stenåldersundersökningarna har skett i Sollefteå och 

Örnsköldsviks kommuner och väldigt få i Medelpad.  

Bronsålderns lämningar i länet representeras till största delen av gravrösen och röseliknande 

stensättningar. Även boplatser har påträffats. Få har dock undersökts. Störst antal 

undersökningar med bronsåldersdatering har gjorts i Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks 

kommun och Sollefteås kommun. Hällbilderna vid Nämforsen tas upp. Datering av hällbilder 

är inte lätt. Vissa ristningar kan dateras genom att de överlagrats av senare kulturlager. De 

vanligaste bronsföremålen i Västernorrland är holkyxor. Den nordliga kulturkretsen 

karakteriseras även av så kallad asbestkeramik. Persson framhåller att gravarnas placering i 

landskapet kan vara markörer för att visa var de bebyggda områdena fanns under bronsåldern. 

Många tecken finns som antyder att man såväl i inlandet som vid kusten har odlat och också 

haft tamdjurshållning i Västernorrland. Dock är stora delar av inlandet i Västernorrland inte 

ordentligt inventerat. Det innebär att mycket är okänt vad gäller förekomst av gravar och 

boplatser. 

Järnåldern är den mest undersökta tidsperioden i Västernorrlands län. De flesta 

undersökningarna har skett i Medelpad. I Västernorrland är över 450 järnåldersgravar 

undersökta, varav cirka 73 % finns i Medelpad. Enligt Persson råder snedfördelning vad gäller 

vilka perioder under järnåldern som har undersökts. Förromersk järnålder är inte rikt företrädd 

i länet. Västernorrlands intressanta skelett- och kammargravar från järnåldern beskrivs i 

boken. I länet finns 27 skelettgravar från perioden 0 – 700 e. Kr. Av dem är 11 kammargravar. 

Under yngre järnålder finns det 9 kammargravar i Västernorrland.  Några är av Birkatyp, dvs. 

med en särskild avdelning för häst. Persson framhåller att ”kammargravskicket är ett uttryck 

för en samhällelig elit”. 

Från vikingatid finns många intressanta silverskatter. Mest känd är Stigeskatten med över 3 

kg silver. I Västernorrland har identifierats ”26 större och mindre områden där högstatusfynd, 

stora högar, stora gravfält och centralortsindikerande ortnamn, stora gravfält och 

centralortsindikerande ortnamn” är koncentrerade. Persson konstaterar att det beträffande 

järnåldern finns ”mycket vi inte känner till eller som måste utforskas närmare” och nämner 

flera olika frågor som behöver besvaras. Intressanta undersökningar av medeltida kyrkor 

nämns även i boken. 

Historiken över arkeologiska undersökningar i Västernorrland är ytterst intressant. Det är 

värdefullt att de sammanfattas samlat på detta sätt. Tänk om liknande översikter fanns för alla 

Sveriges län! Det skulle vara en utomordentlig källa för arkeologisk forskning till exempel.  

Synd bara att boken om Västernorrland inte korrekturlästs tillräckligt. 
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Michael Olausson (1948-09-25 – 2019-07-17)  
Docent Michael Olausson, en av Sveriges skickligaste fältarkeologer, begravdes den 15 

augusti i strålande solsken i Össeby Garns kyrka, nära Brottby. Många följde honom till 

gravsättningen på kyrkogården. Vi var åtskilliga arkeologer som såg Michaels kista sänkas i 

graven och som tog farväl av honom. Därefter hölls en fin minnesceremoni i Angarns kyrkas 

församlingshem. 

Michael började läsa arkeologi 1979 vid Stockholms universitet och var då yrkesverksam som 

svetsare. Hans fil. kand. examen ägde rum 1982 och Michael fortsatte med forskarutbildning. 

Han disputerade 1995 på avhandlingen Det inneslutna rummet. Avhandlingen handlade om 

fornborgar och befästa gårdar. För sin avhandling erhöll Michael Vitterhetsakademins pris för 

förtjänstfullt vetenskapligt arbete. 

Michael anställdes på Riksantikvarieämbetet i början av 1989-talet och arbetade senare på 

Länsstyrelsen i Stockholm fram till sin pension. Vi är många som minns honom som ledare av 

länsstyrelsens årliga arkeologiseminarium där föregående års undersökningar i länet brukade 

sammanfattas. 

Även efter sin pensionering fortsatte han med utgrävningen av fornborgen på Runsa som 

Michael har beskrivit i ett par böcker. Det var en monumental och starkt befäst fornborg, 

belägen på en dåtida ö i en fjärd i Upplands Väsby. Utgrävningarna har visat att flera 

generationer stormän med familjer bodde i borgen och att där bedrevs exklusiva hantverk. En 

hallbyggnad påträffades. Hallen torde ha byggts i början av 500-talet. Runsa avspeglar 

dåtidens elitmiljö. 

 Michael var en mycket uppskattad arkeolog och dessutom enligt uppgift en pedagogisk lärare 

i arkeologi. Vi är många som saknar Michael med sina kunskaper och sin stillsamma humor! 

 

Nils Ringstedt  

Nils.ringstedt@gmail.com 

 

  

  

mailto:Nils.ringstedt@gmail.com
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Roger Wikell (1965-04-09 – 2019- 06-03) 
Fältarkeologen Roger Wikell dog hastigt av en hjärtattack i början av juni endast 54 år 

gammal. Läsare av Gjallarhornet känner säkert till honom som en stor upptäckare av 

hällristningar, runstenar/hällar men också av stenåldersboplatser – allt i huvudsak i 

Södermanland.  

Särskilt i Södertörn har han påträffat stenåldersboplatser på den dåtida skärgårdens öar. Roger 

var särskilt skicklig att finna runristningar. I år fann han på Mörkö i Södermanland en 

runristning på en häll. Ristningen på Tormesta-hällen hade en gång upptäckts av ingen mindre 

än Johannes Bureus (död 1652). (Bureus var runolog och bidrog till att lägga en grund för 

runforskningen. Han utnämndes 1630 till Sveriges förste riksantikvarie.) Ingen hade efter 

Bureus återfunnit runristningen förrän Roger fann den! 

Roger gjorde också i Södermanland 2016 på Lånestadsheden det mycket märkliga fyndet på 

en häll av 14 hällristningsskepp från yngre bronsålder! Också skålgropsstenar mm från 

bronsåldern har Roger påträffat. 

Han var en mycket entusiastisk arkeolog och publicerade många artiklar om sina upptäckter. 

De gånger jag träffade honom var han alltid generös med att berätta om sina fynd. Svensk 

arkeologi har i år förlorat ytterligare en ambitiös, entusiastisk och synnerligen sympatisk 

arkeolog! 

 

Nils Ringstedt 

Nils.ringstedt@gmail.com 
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Anders Althins Stiftelse 

 

Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kr 

Anders Althins Stiftelse har glädjen att presentera 2019 års stipendiater: 

Fil.mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil.mag. 

Joen Leffler, Historiska museet vid Lunds Universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet 

”Sammanställning av opublicerade forskningsresultat kring undersökningarna av Ales 

stenar”.  Syftet med projektet är att sammanställa och tillgängliggöra tidigare icke publicerat 

material och dokumentation från de arkeologiska undersökningarna av Ales stenar som 

utfördes av professor Märta Strömberg under perioden 1987-2005. Materialet består av 

ritningar, anteckningar, fotografier och fynd. Ales stenar är en av landets mest 

uppmärksammade och mest besökta fornlämningar. Detta arbete kommer att få stor betydelse 

för tolkningen av monumentet och dess omgivningar. 

Fil.dr. Caroline Ahlström Arcini, Arkeologerna SHMM, tilldelas 40 000 kronor för projektet 

”Prästens nitiska noteringar – grund för arkeologiska demografiska modeller”. Syftet med 

projektet är att analysera och dokumentera en unik kyrkobok från byarna Sörby-Magle och 

Kirkerup på Själland. Boken ger en minutiös information om människors liv och död under en 

period av 42 år, 1646-1688, med en helt ny detaljeringsgrad om vigda, födda och döda och 

hur de drabbades av epidemier. Resultaten skall bilda underlag för en jämförande diskussion 

om dåtida demografiska förhållanden i Ystadstrakten. Projektet bryter ny mark och kan få 

betydelse även för förhistorisk demografi. Arbetet kan förväntas få ett stort internationellt 

genomslag. 

Stipendierna kommer att delas ut fredagen den 25 oktober 2019 kl 15:00 på Lunds 

Universitets Historiska Museum av Anders Althin. Stipendiaterna kommer presentera sina 

forskningsprojekt och allmänheten är välkommen. 

 

  

Anders Althins Stiftelse bildades 1987 och har som huvudsakligt ändamål att till minne av docent  
Carl-Axel Althins arkeologiska forskning utdela stipendier till en eller flera förhistoriker eller 

medeltidsarkeologer som gör framstående insatser till främjande av den arkeologiska 
forskningen, företrädesvis forskning i de gamla skånska landskapen. 

Anders Althins Stiftelse 

Strandgatan 8, 372 30 Ronneby 

Tel: 0457-127 35 

www.althinsstiftelse.se  
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Svenska Arkeologiska Samfundets resor 

Ny reseansvarig för Samfundet är Helene Borna-Ahlkvist. 

Tidigare år har resorna gått till bland annat Syrien/Jordanien, Cypern, Kreta, Sicilien och 

Klassiska Grekland. På föregående resa lämnades förslag på att nästa resa skulle gå till Södra 

Frankrike, vilken nu är planerad under först halvan av september 2020. 

Nuvarande reseupplägg: 

1a halvan september 2020 

Flyg till Bordeaux (ev Toulouse)  - Stenåldersgrottorna  i  trakten av Les Eyzies (+ OM vi 

lyckas få tillstånd Lascaux) - 1 natt i området Carcassonne (katarer o medeltid)- Enserune 

(keltiskt / romeskt oppidum)  - Narbonne - 1 -2 nätter Längs Via Domitia - Ambrussum - 

Nimes 4 nätter (eller 2 +2 i Arles) 

3 dagar med: Arles - Pont du Gard - Barbegal - Glanum - Orange - Vaison-la-Romaine 

Marseille (ev 1 natt) Flyg hem. 

 

Observera att reseupplägget är preliminärt och kan komma att ändras! 

 

Mer information om nästa resa kommer framöver. 

 

 

Gruppbild från förra årets resa. Här i Epidauros teater. 
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SÖK  

ETT STIPENDIUM 

FRÅN 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 

 
Du som önskar stöd för forskning på doktorand- eller högre nivå inom föreningens 
intresseområden, d.v.s. arkeologi och medeltidsforskning (historisk eller 
konstvetenskaplig) inklusive urkundsutgivning och numismatik, kan nu söka ett 
stipendium ur föreningens fonder om högst 5000 kr, dock i fallet Ingrid Nords 
Minnesfond 10.000 kr, men då måste ändamålet ha naturvetenskaplig anknytning 
(Enskilt fondnamn anges ej). 
 
Ansökan avseende 2020 års stipendier och skall obligatoriskt innehålla: 

- uppgift om Ditt personnummer samt postgiro- eller bankkontonummer. 
Utöver Din postadress är vi tacksamma om Du också meddelar din 
mailadress. 
 

- kortfattad redogörelse beträffande forskningsuppgiftens art, målsättning och 
tänkta genomförande. 
 

- uppgift om Du tidigare beviljats anslag ur någon av föreningens fonder och 
om medel för samma ändamål erhållits tidigare eller söks samtidigt från 
annan fond. 
 

- uppgift om forskningsuppgiften ingår i doktorandarbete. 
 
Uppgift om tidigare stipendiater finner Du via följande länk:  
http://fornminnesforeningen.com/stipendium/ 
 
Ansökan skickas i ett exemplar 
till Svenska Fornminnesföreningens stipendiesekreterare Jan Peder Lamm, 
Kostervägen 7, 181 35 Lidingö och skall vara föreningen tillhanda senast den 31 
januari 2020.   

http://fornminnesforeningen.com/stipendium/
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Disputationer 

Irene Selsvold har disputerat vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Pagan Pasts, 

Christian Futures: Memory Manipulation and Christianisation in the Cities of Western Asia 

Minor".  

Den 13 september kl. 13.15, sal 2150, Eklandagatan 86, Göteborg. 

Opponent: Ine Jacobs, University of Oxford. 

 

Lewis Webb har disputerat vid Göteborgs universitet med avhandlingen  ”Gloria Muliebris. 

Elite female status competition in Mid-Republican Rome”. 

Den 28 augusti kl 13.15, sal 2150, Eklandagatan 86, Göteborg. 

Opponent: Karl-Joachim Hölkeskamp, Universität zu Köln. 

 

Jhonny Thérus har disputerat Uppsala universitet med avhandlingen ”Den yngre järnålderns 

gravskick i Uppland. Framväxten av den arkeologiska bilden och en materialitet i 

förändring”. 

Den 11 juni kl. 13.00, Geijersalen 6-1023, Engelska parken, Uppsala. 

Opponent: Alison Klevnäs, Stockholm universitet 
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Svenska Arkeologiska Samfundet i sociala medier 
 

Ni följer väl Svenska Arkeologiska Samfundet i sociala medier? 

 

 

 

Svenska Arkeologiska Samfundet har en väldigt aktiv Facebook-sida med 5280 följare. Här 

delas olika typer av arkeologirelaterade nyheter av både stor och liten karaktär. 

Svenska Arkeologiska Samfundet finns sedan 2014 även på Twitter. 
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Gjallarhornet  

Deadline för nästa Gjallarhornet är den 30 november. Bidrag skickas till Anna Tornberg eller 

Per Nilsson med e-post: anna.tornberg@ark.lu.se; per.nilsson@ostergotlandsmuseum.se. 

Gjallarhornet distribueras numera endast via e-post som pdf. Det kan också hämtas på 

Samfundets hemsida:  

http://www.arkeologiskasamfundet.se/gjallarhornet.html.    

Glöm inte att meddela Samfundet om du byter e-postadress. På så vis missar du inte utskick av 

Gjallarhornet eller annan information. Skicka dina uppgifter om byte till anna.tornberg@ark.lu.se.  

Om du inte längre vill ha Gjallarhornet skickat till dig, vänligen meddela även detta till 

anna.tornberg@ark.lu.se så stryks ditt namn från utskickslistan.   

mailto:anna.tornberg@ark.lu.se
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Vill du bli ledamot i Svenska arkeologiska samfundet?   

Är du aktiv inom det arkeologiska fältet och vill hålla dig uppdaterad om vad som sker inom dess 

olika grenar? Vill du vara med och utveckla Samfundets verksamhet eller delta i dess olika 

aktiviteter? Då välkomnar vi varmt din ansökan om medlemskap. Vi vänder oss till dig som 

arbetar med arkeologi inom till exempel arkeologisk uppdragsverksamhet, på universitet, museer 

och länsstyrelser, studerar på avancerad nivå eller är antagen till forskarutbildning.  

Medlemsavgiften är sedan en tid tillbaka 200kr/år. Som medlem får du regelbundet nyhetsbladet 

Gjallarhornet samt inbjudan till möten, seminarier och temaresor.  

 

Ansökan mailas till:  

ledamot@arkeologiskasamfundet.se  

 

När du har fått besked om att ansökan godkänts sätter du in årsavgiften 200 kr på:  

Kontonummer: Plusgiro 351210-0  

Betalningsmottagare: Svenska Arkeologiska Samfundet  

 

På första inbetalningen, ange ”ny medlem”, namn, adress och e-post. Du kan även maila oss så 

skickar vi inbetalningskort. 

 


