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Årsmöte 2003 
 
Den 28:e april 2003 ägde Svenska Arkeologiska 
Samfundets årsmöte rum på Upplandsmuseet i 
Uppsala. Den mest centrala frågan , som diskuterades 
ingående, var  Samfundets ekonomi. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet men kritik framfördes av 
revisorerna med anledning av hur ekonomin sköttes 
och det faktum att den ekonomiska situationen är 
bekymmersam. Försämringen av ekonomin hänger 
delvis ihop med det rådande ekonomiska världsläget. 
Revisorerna förordade styrelsen att överväga andra 
former av kapitalplacering än de nuvarande samt att 
försöka hålla kostnaderna nere. För att slippa tära på 
kapitalet tar Samfundet från och med 2003 ut en 
årsavgift av ledamöterna på 100 kr.  
 
En ny styrelse valdes med Jarl Nordbladh som 
ordförande. Till ordinarie ledamöter valdes Gunnel 
Ekroth, Lars Ersgård, Anders Kaliff, Bent Syse, 
Bozena Werbart, Agneta Åkerlund, Inger Österholm, 
Nils Ringstedt, Marie Holmström och Susanne 
Thedéen. Till suppleanter valdes Margareta Bergvall, 
Kerstin Cassel, Gunhild Eriksdotter, Lars Lundquist, 
Sabine Sten, Carolina Andersson, Magnus Elfwendahl, 
Gullög Nordquist och Stig Welinder. 
 
Årsmötet beslutade även om en stadgeändring rörande 
möjligheten att utesluta en ledamot om särskilda skäl 
föreligger. Efter en genomgång av Samfundets olika 
mindre fonder beslutades att slå samman dessa och 
inrätta Svenska Arkeologiska Samfundets Minnesfond. 
Avsikten är att medlen skall användas som bidrag till 
arkeologer som i sin yrkesverksamhet kommit i 
kontakt med forskningsmaterial eller vetenskapliga 
problem som kräver vidare bearbetning. Stipendierna 
kommer att utdelas från och med 2004. 
 

Till årets Rosa och Valter Tengborgstipendiat utsågs 
Elisabeth Martén, verksam vid Smålands museum. 
Stipendiet på 9.780 kr kommer att användas till en resa 
till Salisbury, England, för studier av pond barrows i 
Wessex. 
 
Efter årsmötet höll två tidigare Tengborgstipendiater 
föredrag. Gunhild Eriksdotter, Lunds universitet, 
talade om Vikten av byggnadsarkeologisk visualisering – 
några reflexioner från en Trondheimresa, och Cecilia 
Anderung, Uppsala universitet, om Boskapshållning i 
Skandinavien under förhistorien. Diversitet och ursprung.  
 
Därefter framträdde den nytillträdda riksantikvarien 
Inger Liliequist som bjudits in av Samfundet och gav 
en presentation av sig själv samt berättade om hur hon 
ser på sitt uppdrag.  
 
Avslutningsvis bjöds de närvarande medlemmarna på 
smörgås och något att dricka. Protokollet från 
årsmötet kommer att finnas tillgängligt på Samfundets 
hemsida. 
 
Kina-resan uppskjuten ett år 
 
Svenska Arkeologiska Samfundets resa till Kina hösten 
2003 under ledning av Magnus Fiskesjö – chef för 
Östasiatiska museet i Stockholm – har skjutits upp till 
hösten 2004. Anledningen är SARS-epidemin i Kina. 
Vi hoppas att SARS har ebbat ut om ett år. Vi hoppas 
att samma program kan gälla även hösten 2004. 
 
Till resan hösten 2003 anmäldes 29 personer inklusive 
Magnus Fiskesjö. Det kan inte uteslutas att några av 
dessa meddelar undertecknad att de inte vill följa med 
på resan hösten 2004. I så fall informerar jag om 
vakanser i Gjallarhornet så att andra intresserade kan 
delta i resan. 
 
Nils Ringstedt 
Författarvägen 5 
167 71 Bromma 
nils.ringstedt@sis.se 
 
Osteologi nu och i framtiden  
 
Den 17 november 2003 organiserar Svenska 
Arkeologiska Samfundet en temadag kring ämnet 
”Osteologi nu och i framtiden”. Arrangemanget 
kommer (förmodligen) att äga rum på 
Medeltidsmuseet i Stockholm mellan kl. 09:00 – 16:00. 
Osteologins roll inom utbildning och forskning 
kommer att diskuteras och debatteras. Närmare 
information om temadagens program kommer senare 
under hösten (Gjallarhornet nr 4). 


