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CV för Bodil Petersson 
f. 1967 
 
Adress arbete: 
Bodil Petersson 
Lunds universitet, 
Institutionen för arkeologi och antikens historia 
Box 117 
SE-221 00 Lund 
SVERIGE 
tel. 046-222 31 89 
E-post: Bodil.Petersson@ark.lu.se 
 
Examina 
Studentexamen 3-årig humanistisk linje (1986) 
Fil. kand.-examen (1993)   
Fil. mag.-examen (arkeologi, 1994)  
Fil dr-examen (arkeologi, 2003)   
 
Tjänster/anställningar och förordnanden 
Arkeolog 1993-06-14—1993-09-30 (Länsmuseet 
Västernorrland)  
Arkeolog 1994-04-25—1994-09-18 (Kristianstads 
läns museum)  
Arkeolog 1994-09-19—1994-11-18 (Kulturen i 
Lund)   
Arkeolog 1995-01-18—1995-02-03 (Kulturen i 
Lund)   
Antikvarie 1995-02-06—1995-04-06 
(Riksantikvarieämbetet)  
Arkeolog 1995-04-07—1995-07-31 
(Riksantikvarieämbetet/UV)  
Arkeolog 1996-04-15—1996-11-17 
(Riksantikvarieämbetet/UV)  
Antikvarie 1996-11-18—1996-12-08 
(Riksantikvarieämbetet)  
Doktorand 1996-12-15—2002-08-09 (Lunds 
universitet)  
Forskningsbiträde 2001-08-01—2001-10-31 (Växjö 
universitet)  
Föräldraledighet 1 år 2003  
Postdoc-stipendium Einar Hansens Allhemsstiftelse 2 
år 2004–2005  
Univ.lektor 2004-08-01—2005-01-31 (Lunds univ.) 
Univ.lektor 2005-08-01—2006-01-31 (Lunds univ.) 
Univ.lektor 2006-02-01—2006-07-31 (Lunds univ.) 
Univ.lektor 2006-08-01—2007-01-31 (Lunds univ.) 
Univ.lektor 2007-02-01—2007-06-30 (Lunds univ.) 
Univ.lektor 2007-07-01—2007-10-31 (Lunds univ.) 
Forskare 2007-11-10—2008-02-29 (Lunds univ.)  
Forskningshandläggare 2008-02-01—2008-07-31 
(Lunds univ.) 
Forskare 2008-08-01–2008-10-31 (Lunds univ.) 
Forskarassistent 2008-11-01– (pågående) 
 
Vetenskapliga meriter 
1. Skrifter 
Se publikationsförteckning. 
 
2. Deltagande i forskningsprojekt 

A) Det dolda kulturlandskapet 
Under 3 månader 1995 och 1996 deltog jag i ett 
samarbetsprojekt mellan Arkeologiska institutionen 
vid Lunds universitet och Riksantikvarieämbetet 
benämnt ”Det dolda kulturlandskapet”. Projektet 
leddes av professorn i arkeologi, Lars Larsson, vid 
Lunds universitet. Min insats i projektet resulterade i 
en delrapport om Det dolda kulturlandskapets 
förmedling.  
 
B) Historiebruk och upplevelsepedagogik 
Under 3 månader hösten 2001 deltog jag i ett 
forskningsprojekt om historiebruk och 
upplevelsepedagogik, lett av professor Peter 
Aronsson, Växjö universitet. Projektet var 
tvärvetenskapligt och involverade ämnesområdena 
historia, arkeologi, pedagogik och företagsekonomi. 
Projektet resulterade i en antologi, i vilken jag bidrog 
med 2 artiklar (se publikationsförteckning). 
 
C) Danmark i Skåne – Arkeologi och regional 
identitet 
Sedan den 1 januari 2004 har jag ett 
forskningsprojekt vid Institutionen för arkeologi och 
antikens historia i Lund på temat Danmark i Skåne – 
Arkeologi och regional identitet som är 
tvärvetenskapligt till sin karaktär och syftar till att 
belysa arkeologins identitetsskapande roll i historia 
och nutid. Till och med idag (november 2007) har 
projektet resulterat i en artikel och en antologi (se 
publikationsförteckning). Projektet har hittills 
finansierats med 3 månader av Anders Althins 
Stiftelse och med 2 års postdoc-stipendium från Einar 
Hansens Allhemsstiftelse, som särskilt stödjer 
forskning rörande Danmark och Skåne. 
 
D) Uppdragsarkeologins publika sida 
Under våren 2005 medverkade jag i ett 
utvärderingsprojekt om Slättbygdsprojektet i 
Östergötland och dess förmedlingsarbete. Övriga 
projektmedarbetare: professor Peter Aronsson och 
doktorand Joakim Andersson, Tema Q, Linköpings 
universitet/ Campus Norrköping. Resultatet av 
projektet blev en utvärderingsrapport med titeln 
Uppdragsarkeologins publika sida författad av 
Joakim Andersson, Peter Aronsson och Bodil 
Petersson (2005, se publikationsförteckning). Under 
våren 2005 utförde jag en utvärdering av 
Riksantikvarieämbetet UV Östs populärvetenskapliga 
produktion på uppdrag av UV Öst i Linköping. Även 
om detta uppdrag inte handlade om 
Slättbygdsprojektet, är insatsen att räkna som en del 
av mitt arbete med uppdragsarkeologins publika 
verksamhet. 
 
E) Tidsresans arkeologi 
Sedan 2007 driver jag tillsammans med Cornelius 
Holtorf projektet Tidsresans arkeologi. Projektet är 
ett försök att utforska vad det är som sker just nu när 
det gäller att förstå och leva sig in i andra tider. I 
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projektgruppen, som har formen av ett närverk som 
aktivt söker forskningsfinansiering, ingår forskare 
från en rad ämnesområden vid Lunds universitet 
(arkeologi, etnologi, historia, sociologi, 
konstvetenskap, musikvetenskap, museologi, teknik) 
alla förenade i intresset för Tidsresans arkeologi. 
Nätverket har också en nordisk räckvidd genom 
samarbetspartners vid museer i de tre nordiska 
länderna Sverige, Danmark och Norge, museer som 
är särskilt intresserade av gestaltning av andra tider. 
 
F) Experimentell arkeologi – mellan upplysning och 
upplevelse (sedan 2008) 
Projektet syftar till att bygga upp kunskap om den 
experimentella arkeologins roll när den utövas i nära 
samverkan med publik arkeologisk verksamhet. Vi 
vill kombinera perspektiv som rör den experimentella 
arkeologin med museologiska och publika 
infallsvinklar på ämnet. I ett kommande större, 
nordiskt projekt vill vi utforska den experimentella 
arkeologins möjligheter som länk mellan forskare, 
museer, hantverkare och den intresserade 
allmänheten, och även som en länk mellan 
naturvetenskapliga och humanistiska synsätt. 
Etableringen av ett nordiskt och internationellt 
nätverk ger möjligheten att driva ett projekt som 
engagerar forskare i såväl akademin som vid de 
museer och centra där experimentell arkeologi 
bedrivs. För forskning, undervisning och publik 
verksamhet med inriktning på experimentell 
arkeologi är det nödvändigt och önskvärt med ett 
kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan sektorerna, 
något som idag är sällsynt. Syftet är också att finna 
nya kommunikativa former för experimentell 
arkeologi som fungerar bättre än traditionell skriftlig 
publicering. Den experimentella arkeologin är väl 
lämpad exempelvis för kommunikationsformer 
relaterade till bildmediet. För att kunna följa, 
dokumentera och förstå de experimentella förloppen 
behövs alltså även nya sätt att närma sig frågor om 
spridning av resultaten av experimenten. Finanisering 
hittills av NOS-HS för genomförande av en serie 
explorativa workshops. 
 
G) Möten vid Öresund – Regionala berättelser om 
Danmark i järnålder och vikingatid 
I mitt projekt som forskarassistent i Danmarksstudier 
(2009-2012) arbetar jag med frågeställningar rörande 
arkeologins roll mellan danskt och svenskt så som 
mötet gestaltar sig i den så kallade Öresundsregionen. 
Genom att arbeta med frågeställningar kring olika 
arkeologiska objekt: trelleborgar och centralplatser på 
danskt och svenskt område, vill jag belysa olika 
arkeologiska forskningstraditioner och nationella 
kontexter i Danmark och Sverige. Studien inplaceras i 
ett dagsaktuellt tvärvetenskapligt forskningsfält med 
historiebruk och kulturarvstudier i fokus, där flera 
olika discipliner involveras: arkeologi, historia, 
etnologi, socialantropologi, pedagogik och 
turismforskning för att nämna några. Detta är ett 

forskningsfält där jag sedan många år varit verksam i 
tidigare forskningsprojekt, konferensarrangemang 
och antologier. 
 
Forskningsinformation och tredje uppgiften 
Genom att mitt ämne är tvärvetenskapligt och berör 
en stor mängd människor även utanför akademin och 
bland den intresserade allmänheten, har jag genom 
åren kommit att medverka i omfattande 
föredragsverksamhet i Sverige och Norden. Jag har 
även medverkat i radio kring frågor om varför vi 
väljer att försöka återskapa det förflutna.  
 
Internationell erfarenhet och nätverk 
Mina internationella erfarenheter och nätverk finns 
främst i Norden och Europa. I samband med 
avhandlingsarbetet har jag genomfört omfattande 
studieresor i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland 
och haft kontakter med personer och institutioner i 
dessa länder som på något sätt har berört ämnet för 
min avhandling, rekonstruktion i full skala. Jag har ett 
nordiskt och europeiskt nätverk för projekten 
Tidsresans arkeologi och Experimentell arkeologi – 
mellan upplysning och upplevelse. Som nybliven 
forskarassistent i Danmarksstudier håller jag just nu 
på med att bygga upp ett nätverk av svenska och 
danska forskare kring teman som rör mitt projekt 
Möten vid Öresund och relationen mellan svenskt och 
danskt på arkeologins och den tidiga historiens 
område. 
 
Gästföreläsningar 
Jag har föreläst för studenter på externa kurser vid 
Köpenhamns universitet, Linköpings universitet och 
Malmö Högskola. 
 
Övrigt 
Referensgrupper 
Jag har varit med i referensgrupper för följande 
projekt: 
 
1) Salvestaden, återskapande av medeltida stadsmiljö 
i Kalmar 2000–2004. Samverkan mellan Högskolan 
på Gotland, Kalmar Högskola och Kalmar kommun. 
(Avslutat) 
 
2) Södra Råda, nedbrunnen medeltida träkyrka som 
planeras återuppbyggas. Ansvarig: 
Riksantikvarieämbetet. (Avslutat) 
 
3) Jönköping 1612–2012. Ansvarig: Jönköpings läns 
museum. 
 
Föräldraledighet 
Föräldraledig 19 april – 31 december 1999 med sonen 
Asger. 
Föräldraledig 1 juli – 31 december 2000 med sonen 
Asger. 
Föräldraledig 1 november 2002 – 31 december 2003 
med dottern Ingrid. 


