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Samfundet har ca 650 ledamöter, därav en förste hedersledamot och två hedersledamöter.
Under verksamhetsåret har 8 nya medlemmar valts in i samfundet.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande: Jarl Nordbladh
Vice ordförande: Marie Holmström
Sekreterare: Carolina Andersson
Skattmästare: Magnus Elfwendahl
Stipendiesekreterare: Agneta Åkerlund
Övriga styrelseledamöter: Noel Broadbent, Gunnel Ekroth, Lars Ersgård, Bozena Werbart,
Agneta Åkerlund, Inger Österholm, Anders Kaliff och Bent Syse.
Suppleanter: Margareta Bergvall, Kerstin Cassel, Marie Holmström, Lars Lundqvist, Nils
Ringstedt, Gunhild Eriksdotter, Kristina Jennbert, Ann-Louise Schallin och Sabine Sten.
Revisorer: Monica Modin och Anders Hedman.
Revisorssuppleanter: David Damell och Ing-Marie Pettersson-Jensen.
Valberedning: Johan Anund, Jackie Taffinder och Elisabeth Iregren

Årsmötet äger rum måndagen den 28 april på Upplandsmuséet, Uppsala, kl. 16.00 – 17.00.
..............................................................

Verksamhetsåret mellan årsmötet 2002 och årsmötet 2003 har omfattat följande:

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört fem protokollförda sammanträden, 13 juni
(konstituerande), 20 september, 19 november 2002 samt 24 februari och 24 mars 2003.

Den fortsatt sviktande aktiemarknaden har inneburit att Samfundets ekonomiska situation
fortfarande är kärv. Styrelsen har under året diskuterat olika placeringsstrategier, men då en
förändring av rådande kapitalförvaltning skulle innebära en förhållandevis stor förlust har
styrelsen valt att avvakta med att vidta förändringar till ef�er årsmötet 2003. Sålunda har
Nordic Equities Fondkommission förvaltat Samfundets kapital under verksamhetsåret.

Löpande ekonomiska och administrativa funktioner, som exempelvis bokföring, bokslut,
årsredovisning och deklarationer har under verksamhetsåret uppdragits åt revisionsbyrån
JCH-gruppen, Uppsala. Under hösten ingick även CSA´s bokföring i revisionsbyråns
uppdrag, men från 1 januari 2003 sköter CSA´s redaktörer sin egen löpande administration.
Däremot kommer CSA även fortsättningsvis att inkluderas i Samfundets årsbokslut.



2

Vid årsmötet i Visby 2002 beslutades att en årsavgift om 300 kr skulle införas. Ett erläggande
av årsavgiften skulle inbegripa bl a ett gratis exemplar av CSA. Under hösten har frågan
diskuteras vidare vid ett flertal styrelsemöten, då det visade sig vara omöjligt att låta CSA
ingå som del av årsavgiften. Styrelsen har därför beslutat att årsavgiften ska begränsas till
100 kr som införs från och med år 2003. Till årsavgiften skall förhoppningsvis ett rabattpaket
kunna kopplas, med erbjudande om exempelvis deltagande i Samfundets resor, rabatter på
seminarier m.m.

Även under detta verksamhetsår har mycket av styrelsearbetet skett i olika arbetsgrupper. I
juni 2002 lämnade arbetsgrupperna rapport över sitt arbete under de senaste åren. Vissa av
arbetsgrupperna har under hösten delvis ändrat inriktning, bl a har arbetsgrupperna
Arkeologins roll i samhället och Etikgruppen slagits samman under det gemensamma namnet
Arkeologi, Etik och samhälle. Sammankallande för arbetsgruppen är Bozena Werbart..
Gruppen planerar att genomföra ett seminarium kring de arkeologiska muséernas framtida
roll, ett seminarium som kommer att gå av stapeln i maj 2003.

Arbetsgruppen för utbildningsfrågor, med Gunnel Ekroth som gruppansvarig, genomförde
den 24 februari 2003 ett seminarium kring Högskoleverkets utvärdering av ämnena Arkeologi
och Antikens kultur och samhällsliv. Seminariet höll till på Medelhavsmuséet och ett 60-tal
personer deltog.

Förutom det ovan nämnda seminariet har Samfundet genomfört ett seminarium om nya rön
inom Hällristningsforskningen. Seminariet höll den 24 mars i UV Mitts lokaler i Örnberg och
35 personer deltog. Efter avslutad diskussion serverades en välsmakande supé på Samfundets
porslin.

Under verksamhetsåret har Samfundet för första gången agerat remissinstans och styrelsen
fick möjlighet att lämna ett remissvar på Riksdagens Revisorers rapport 2002/03:3:
Arkeologi på uppdrag. I sitt remissvar betonade Samfundet att syftet med uppdragsarkeologi
är att producera ny kunskap i samband med undersökning för att lösa det statliga servitut som
en fornlämning innebär för företagare. Uppdragsarkeologi får inte stanna vid att svara upp

                   mot omedelbara, expeditiva samhällsbehov utan måste ta sikte på att utvecklas långsiktigt i
                   en kunskapssökande och meningsbärande riktning. Detta kräver en fungerande dialog
                   mellan alla som är verksamma inom sektorn, universitet och allmänhet.
                  Man kan bara besluta om kunskapsproduktion om man har ett ständigt aktuellt förhållande
                   till denna samt att man är involverad i själva utförandet. För att kunna producera ny
                   kunskap fordras vetenskaplig beredskap och detta är en av förutsättningarna för legitim
                   uppdragsverksamhet. För att informera om uppdragsarkeologiska resultat på ett
                   intresseväckande sätt krävs, att man tolkar lämningarna och har en strategi för hur man

bäst sprider resultaten till olika intressegrupper. Samfundet hävdar därför att man måste
eftersträva att hålla ihop forskning, information och beslutsstöd.

                   Sammanfattningsvis anser samfundet att
•  Riksantikvarieämbetet fortsatt ska ha en egen, men kanske fristående

undersökningsverksamhet
•  Lagen om offentlig upphandling inte bör tillämpas vid beslut om arkeologiska

undersökningar
•  Auktorisera arkeologiska företag eller arkeologer fordrar ytterligare överväganden
•  Eventuell upphandling ska göras genom länsstyrelserna
•  Uppdragsarkeologiska undersökningar ska ledas av sakkunniga arkeologer
•  Regeringen borde invänta andra aviserade utredningar inom det arkeologiska fältet,

innan beslut fattas.
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Rosa och Valter Tengborgs stipendium för 2003 har tillfallit Elisabeth Martén, verksam vid
Smålands museum. Elisabeth erhöll 9.780 kr för en resa till Salisbury, England, där hon
kommer att studera pond barrows i Wessex.

Samfundet förvaltar även fonder inrättade av Folke Hallberg och Jan Norrman samt
Dendrokronologiska fonden. Vid årsmötet 2003 kommer styrelsen att presentera ett förslag
som innebär att dessa tre fonder slås samman till en gemensam under namnet Svenska
Arkeologiska Samfundets minnesfond.

Den ekonomiska situationen för Nordic Archaeological Abstracts (NAA) har förvärrats på
senare år. På en förfrågan från redaktörerna för NAA har därför styrelsen ställt sig positiv till
att Samfundet kan fungera som fackreferens i kommande ansökningar.

I samband med Arkeologmötet 2000 i Östersund väcktes en idé om att ge ut en Etikbok.
Boken, med Håkan Karlsson som redaktör, avancerar och en snar publicering är att vänta.

Styrelsen, och då främst Nils Ringstedt, har fortsatt planeringen av studieresan till Kina, som
dock har blivit framflyttad till hösten 2003. Resan, som kommer att genomföras i samarbete
med Magnus Fiskesjö, Östasiatiska museet, har väckt stort intresse. Styrelsen har därför blivit
tvungna att maximera antalet deltagare till 29 personer.

Current Swedish Archaeology utkommer under våren 2003 med sin elfte volym. Redaktörer
för CSA har under verksamhetsåret varit Kerstin Cassel och Anders Gustafsson.

Samfundets informationsorgan Gjallarhornet har utkommit med nr 2 och dubbelnumret 3 och
4 under 2002 samt nr 1 under 2003. Redaktionen bestod under 2002 av Anders Kaliff och
Bent Syse, under våren 2003 av Anders Kaliff och Lars Lundqvist.

Utbyggnaden av Samfundets hemsida, www.arkeologiskasamfundet.nu, har fortgått under
verksamhetsåret och numera finns bl a Samfundets historik och flertalet av de föredrag som
hölls på Arkeologmötet 2002, utlagda på hemsidan. Webbmaster är Lars Lundqvist.

Stockholm den 28 mars 2003

Jarl Nordbladh                                                                     Carolina Andersson
ordförande                                                         sekreterare

http://www.arkeologiskasamfundet.se/

