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NY STYRELSE
Efter Arkeologmötet i Kalmar
har den nya styrelsen för Svenska
Arkeologiska Samfundet utsetts
för åren 2004-2005 vid styrelsens
konstituerande möte 2004-06-18.
Denna består av:
Nils Ringstedt, ordförande (ord)
Gunnel Ekroth, vice ordförande
(ord)
Susanna Thedéen, skattmästare
(ord)
Anna Källén, sekreterare (suppl)
Ordinarie ledamöter
Sofia Andersson
Gunhild Eriksdotter
Lars Ersgård (ansvarig för nya
ledamöter)
Anders Gustafsson (ansvarig för
CSA)
Anders Kaliff
Sabine Sten
Bent Syse (ansvarig för
ledamotsregistret)

Bozena Werbart
Inger Österholm
Suppleanter
Martin Hansson (Redaktör
Gjallarhornet)
Gullög Nordqvist

ARBETSGRUPPER
Arbetsgrupperna inom styrelsen
består och består av följande:
Arbetsgruppen för utbildning
Gunnel Ekroth
(sammankallande)
Gullög Nordquist
Sabine Sten
Inger Östholm
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Arbetsgruppen för Arkeologi, samhälle
och etik
Bozena Werbart
(sammankallande)
Gunhild Eriksdotter
Anders Kaliff
Nils Ringstedt
Bent Syse
Arbetsgruppen för PR
Anna Källén (sammankallande)
Sofia Andersson
Gunhild Eriksdotter
Lars Ersgård
Martin Hansson
Susanne Thedéen

NYA LEDAMÖTER
Till Samfundet har följande nya
ledamöter invalts:
Henrik Boman
Anne Ingvarsson Sundström
Mats Johnsson
Simon Malmberg
Monica Nilsson
Cecilia Olovsdotter
Nenad Petrovic
Jenny Wallensten
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ÖSTASIATISKA MUSEET
Östasiatiska Museet, känt världen
över som ett Mecka för Asiens
arkeologi, öppnar igen den 4
september 2004 med fri entré,
nya utställningar, nydesignad
butik och entré, och -- bakom
kulisserna -- med radikalt
förbättrade magasin och andra
faciliteter som för första gången
inkluderar riktiga publika
forskarplatser, placerade i
anslutning till vårt nya
skådemagasin. En annan nyhet är
en passage som knyter ihop vår
utställningsdel med Östasiatiska
Biblioteket, ett av Europas bästa
asienbibliotek (som dock tvingats
senarelägga återöppnandet tills
senare i höst).
"Kina före Kina" är en ny
permanent utställning, av stort
intresse för alla arkeologer. Två
tillfälliga utställningar under
hösten är "Manga från
Hokusai till Dragonball", om
japanska serier på segertåg genom
världen, och "Möten med
Buddha", om pilgrimerna vid
Bodh Gaya i Indien, platsen där
Siddharta Gautama nådde
upplysning och blev Buddha.

"Kina före Kina" ställer frågan
om vem som bodde i Kina innan
Kina fanns, och hämtar svaren i
de stora samlingar som museet
grundades med år 1926, av
den världsberömde svenske
arkeologen Johan "Kina-Gunnar"
Andersson.
Ingenting var känt om Kinas
förhistoria när Kina-Gunnar
bjöds in som geologisk rådgivare
hos den nya kinesiska regeringen,
i full färd med att försöka
modernisera det gamla
kejsardömet som just störtats.
Den arkeologiska upptäckten av
Kinas förhistoria som Andersson
blev den förste att göra hade
förutskickats av Oscar Montelius,
men gjordes först och främst
tack vare Anderssons kunskaper,
nyfikenhet, och hans patos för
jämlikt samarbete med sina
kinesiska samtida forskarfränder.
Allt sedan dess har Sverige fått en
speciell splats i den kinesiska
arkeologins historia, med de
närmast osannolika historierna
om hur de delar av samlingarna
som Kina-Gunnar avtalsenligt
returnerade till Kina sedan
försvann där i krigsdimmorna
(och först nu, på vårt förslag,
efterforskas genom det kinesiska
riksantikvarieämbetet, museer,

och andra).
Först nu, efter det kalla krigets
slut, har sådant blivit möjligt.
Och nu ligger fältet öppet inte
bara för rasande spännande
arkeologiska samarbetsprojekt i
Kina, utan också för ny forskning
i de stora arkeologiska
samlingarna på Östasiatiska
Museet som länge legat tämligen
bortglömda av Sveriges
arkeologer.
De väntar nu på mängder av
spännande uppsatser och
avhandlingar, och inspiration till
ny svensk forskning i Anderssons
fotspår över hela Asien. Jag vill
gärna ta tillfället att uppmana
Samfundets medlemmar att
sprida denna nyhet till alla
kollegor och driftiga studenter.
Magnus Fiskesjö, museichef
ÖSTASIATISKA MUSEET
Museet erbjuder, mot
föranmälan, en gratis
specialvisning för Samfundets
medlemmar av utställningen Kina
Före Kina, den 7 september kl
20.00 med museichef Magnus
Fiskesjö, dvs direkt efter det
föredrag, "Recent Discoveries in
Chinese Archaeology", som hålls
av kl 1830 i museets hörsal av Dr
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Chen Xingcan, Institute for
Archaeology, Beijing, akademisk
konsult för utställningen, och
som alla är välkomna till.
Föranmälan till visningen kl 20.00
görs till bokning@ostasiatiska.se,
ange att det gäller "Föranmälan
till specialvisning 7/9 kl 2000 av
utst. Kina Före Kina för Svenska
Ark. Samfundet."

KINA 2004
Svenska Arkeologiska
Samfundets resa till Kina 7-21
oktober är fulltecknad.
Endast om återbud kommer i
god tid före resan kan platser
erbjudas de ledamöter som har
anmält sig som reserver.
Nils Ringstedt

ett seminarium kring
fornlämningsbegreppet.

GJALLARHORNET
Kommande nummer av
Gjallarhornet kommer innehålla
ett referat från Arkeologmötet i
Kalmar. Deadline för nr 3 är den
22 september och för nr 4 den 29
november.

AKTUELLA HEMSIDOR
Värt att notera är Samfundets två
intressanta hemsidor. Besök
Samfundet på
www.arkeologiskasamfundet.nu

och se allt om Current Swedish
Archaeology på

www.currentswedisharchaeology.org

HÖSTENS AKTIVITETER
Utöver specialvisningen av
utställningen Kina före Kina på
Östasiatiska museet den 7
september planerar Samfundet
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