
 
   

 
 

 
 

27-28 november 2019 
KALMAR 

Arkeologi     Analys 
Nätverksforum för 

Program onsdag 27 november  

Registrering | kl. 12:30-13:00 

Välkomna | kl.13:00 

Jonas Bergman | Forntida farsoter | kl.13:10 
Parasitsjukdomar hos människor och djur från mesolitikum till modern tid. Exempel från svensk 
arkeoparasitologi (SHM Arkeologerna). 

Karl-Göran Sjögren | Pesten i Gökhem | kl. 13:40 
Nya insikter i pestens historia under Neolitikum (Göteborgs Universitet). 
 
Jens Heimdahl | Att få syn på en trädgård | kl.14:10 
Nya upptäckter av arkeologiska spår av trädgårdar i Sverige påverkar bilden och förståelsen av 
boplatser och vår bild av utvecklingen av matkultur, jordbrukssystem och medicinsk kultur (SHM 
Arkeologerna). 

Kaffe | kl.14:40 

Phillip Buckland | Expanding archaeological analysis | kl. 15:10 
Semantic networking with environmental data for expanding archaeological analysis  
(Umeå Universitet). 

Claudia Sciuto | Near-infrared imaging | kl. 15:30 
Near-Infrared imaging on stone artefacts: a viable solution for chemical screening analysis  
(Umeå Universitet). 

Ole Stilborg | Portabel XRF som integrerad analysmetod | kl.16:00 
Praktisk tillämpning på svensk och dansk keramik (SKEA Stilborg keramikanalys). 
 

Program torsdag 28 november 

Pernille Ladegaard-Pedersen | Human mobility in the past | 8:30 
The construction of Sr-isotope baselines to trace human mobility in the past  
(Nationalmuseet Danmark). 

Caroline Arcini | Vikingatiden – en tid med många ansikten | kl.9:00 
Behov av synteser och införande av nya metoder (SHM Arkeologerna). 

Clara Alfsdotter | Kroppens nedbrytning | 09:30 
Förstår vi hanteringen av de döda? En tafonomisk studie av kroppen (Bohusläns museum). 

Kaffe | kl.10:00 

Max Jahrehorn | En borgs bekännelse – föremålen berättar | kl. 10:20 
Nedslag bland fynden från Sandbyborg. En presentation av detaljer i nytt ljus som öppnar portar för 
fortsatt forskning (Oxider). 

Lena Grandin | Metallurgiska analyser inom arkeologin | kl. 10:50 
(SHM Arkeologerna). 

Lovisa Dal | Sösdalafyndet berättar | kl. 11:20 
Konservering som väg till analys (Historiska museet i Lund). 

Elisabeth E. Peacock | Potential insights on archaeological research 
questions by means of conservation | kl. 11:50 
Case studies of artefacts recovered on Svalbard and at perennial high-mountain ice patches in  
Central Norway (NTNU Norge). 

Avslut | kl.12:20 

Studio Västsvensk Konservering (SVK), i samarbete med Riksantikvarieämbetet, GRASCA Linnéuniversitetet, Kalmar Länsmuseum och M-Ark. 
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Tid:  
27/11 kl.12:30-16:30 
och 
28/11 kl.08:30-12:30 
 
Plats: 
Universitetskajen i 
Kalmar, Magna 
 
Deltagarkostnad: 
SEK 600:- 
I avgiften ingår en 
presentation av arbetet 
med Kronan samt mingel på 
Kalmar länsmuseum på 
kvällen den 27/11 
 
Anmäl dig på 
svk@vgregion.se  
 
 
 
Anmälan senast 1 
november. Anmälan är 
bindande. 
 
Ange i din anmälan om du 
är:  
□ student SEK 250:- 
(rabatterad avgift) 
 
□ medlem i M-Ark SEK 400:- 
(rabatterad avgift) 
 
□ deltar i presenta onen 
om Kronan på Kalmar 
länsmuseum 27/11, kl.18. 
 
□ deltar i mingelkvällen på 
Kalmar länsmuseum 27/11, 
kl.18.30-20.30. 
 
□ matpreferenser/ allergier, 
vilka? 
 
 


