
 

 

marinarkeologiska sällskapet 
 

 
Inbjudan till MAS-konferens 2023 

 

Bäste medlem 

Nu är det äntligen dags för årets begivenhet, MAS-konferensen! Årets konferens äger rum 25–26 mars och 
kommer att hållas på Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks, båda på Djurgården i Stockholm. I samband 
med konferensen håller vi traditionsenligt årsmöte, se separat kallelse. 

Anmälan till konferensen görs helst genom inbetalning till MAS Plusgirokonto och skall vara MAS tillhanda senast 
fredag 10 mars. OBS! Om du betalar via internet är det viktigt att du anger namn, e-post, specialkost samt rätt 
betalningsalternativ (1–4 samt Dyktankhuset, se nedan) i fältet Meddelande till betalningsmottagaren. Vid 
platsbrist går det bra att komplettera via e-post till kassören. 

Om du vill anmäla flera personer eller om du även vill betala årsavgiften, gör då separata inbetalningar för att 
underlätta för kassören (och dessutom minska risken att du plötsligt står där utan mat eller fika!). 

Om du väljer att Swisha avgiften MÅSTE du även maila till kassören (kassor@marinarkeologi.info) med information 
om vilka alternativ du valt. 
 

Alternativ 1:  1 300 kr Konferens, fika och lunch lördag och söndag samt mingel och middag lördag kväll 
Alternativ 2:  1 100 kr Som alternativ 1 förutom att lunch lördag INTE ingår 
Alternativ 3: 800 kr Konferens, fika och lunch lördag och söndag 
Alternativ 4: 600 kr Konferens och fika lördag samt konferens, fika och lunch söndag 
Dyktankhuset 50 kr Anmälningsavgift för deltagande i Dyktankhuset på fredagskvällen. Enklare dryck & förtäring ingår 

 
Betalas till: MAS plusgiro 26 99 80–9 
eller Swish 123–155 47 32 
 
Om du har särskilda önskemål om mat eller något 
annat konferensalternativ kontaktar du 
konferensorganisatörerna via 
konferens@marinarkeologi.info. 
 
Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet 
 

Internationell betalningsinformation: 
Nordea bank Sweden SE 1057 
Swift-code: NDEASESS 
IBAN-nr: SE52 9500 0099 6034 0269 9809 

Vid frågor kontakta vår kassör, Sven Berglöf: kassor@marinarkeologi.info. 
 

 
  

  
 
 

Namn: ………………………………………………………...........……................… 26 99 80–9                                                                                                      
                                  

Konferensalternativ (1–4): ........    
              

Dyktankhuset (Ja/Nej): .............   Marinarkeologiska sällskapet 
 

Specialkost: .................................................................................... 
                                                                                                       

Telefon: ……………………………………………………………......................…... 
 

E-postadress: ……………………………………….......................................... 
 
 
 



 

 

Preliminärt konferensprogram 2023 
 
Fredagen 24 mars – Dyktankhuset 
17.00 – 21.00 Mingel i Dyktankhuset mellan 

Vasamuseet och Vrak. Föranmälan 
genom 50:– i avgift, varvid enklare 
förtäring och dryck ingår; sådan finns 
även att köpa på plats i mån av 
tillgång. 

 
Lördagen 25 mars – på Vasamuseet 
  
  9.00 – 12.00 Registrering. 
  9.15 – 11.00 Årsmöte. 

11.00 – 12.00 Lunch på Vasamuseet. 

12.15 – 12.30 Odd Johansen öppnar årets 
konferens. 

12.30 – 13.00 Blekinges pålspärrar. 
13.00 – 13.30 Är Lojsta slott fästet Goltborch som 

stormades av Tyska orden 1404? En 
marinarkeologisk undersökning på 
södra Gotland. 

13.30 – 14.00 Njutningsmedel ombord: konsumtion 
av alkohol och tobak på flottans 
fartyg under 1600- och 1700-talen. 

14.00 – 14.15 Kommande MAS-projekt och 
-aktiviteter. 

Lördagen 25 mars – på Vrak – Museum of Wrecks 
OBS att även Vraks besökare är välkomna under de 
föredrag som hålls där. 
  
14.30 – 15.00 Fika på Vrak – Museum of Wrecks. 
 
15.00 - 15.30 Varbergskoggarna: Två medeltida 

fartyg utanför Getakärr. 
15.30 – 16.00 Säljägare, vrak och pirater? Arkeologiska 

undersökningar på Gotska Sandön. 
16.00 – 16.30 Vad benen berättar: Om osteologin från 

Gotska Sandön. 
 
16.30 – 18.00 Visning av museet, mingel och lottköp. 
 Vrak stänger 17.00, men vi blir kvar där. 
18.00 – 22.00 Middag och MAS-lotteri på Vrak – 

Museum of Wrecks. 

Söndagen 26 mars – på Vasamuseet 
 
09.00 – 09.30 Hur byggdes bulverkshusen? 

Träkultur i idé och praktik. 
09.30 – 10.00 Soldater till sjöss: Fallstudie 

Gribshunden (1495). 
10.00 – 10.30 Vraken i Kronans masthamn: Från 

fiskebåt och fraktfartyg till underlag 
för utfyllnad. 

 
10.30 – 11.00 Fika på Vasamuseet. 
 
11.00 – 11.30 Spåren efter sjöfararna: Maritima 

ristningar på Hamnholmarna i 
Bohuslän. 

11.30 – 12.00 Twin sisters: Tracing links between 
ships using tree-rings. 

12.00 – 12.30 KFIX: “Kinderägget” som fortsätter att 
leverera. 

12.30 – 13.00 Concordia: Älvsnabbenvraket eller 
Kostervraket? 

 
13.00 – 14.00 Lunch på Blå Porten. 
 
14.00 – 14.30 The latest news from Gribshunden. 
14.30 – 15.00 Hundra år av svarteksbärgning. 
 
15.00 – 15.15 Blommor och tårar. 
 
 
Besök sällskapets hemsida, 
http://marinarkeologi.info, för att se vilka talare som 
är inbokade de olika tiderna och om det skett några 
ändringar. 

 

 


