
Reseberättelse 
Hej! Mitt namn är Peter och pluggar Historisk Arkeologi. Min sista termin på kandidaten (VT16) 

åkte jag på utbyte till University of York, York, Storbritannien.  

York 
York är en relavtivt liten stad i Norra England med lång och rik historia. Med ett mysigt, gammalt 

centrum beläget där floderna Ouse och Foss möts gör att man förstår varför det är en viktig 

turiststad under sommaren. Under terminerna kryllar det av studenter både på campus och i 

centrum där man lätt finner något att göra. Staden är främst känd för sitt historiska centrum med 

gamla byggnader (Diagongränden i Harry Potter ska vara baserad på gatan Shambles), välbevarade 

medeltida stadsmur och katedralen York Minster (den näst största gotiska katedralen i norra 

Europa). Ett flertal museum av olika slag är också väl värda ett besök: Jorvik, Yorkshire museum, 

Cliffords Tower med flera. Jag tycker att York har allt man behöver, samtidigt som det har en mysig 

småstadskänsla. Helt perfekt för mig.  

Staden har ett väldigt bra läge i England med kontakter till många intressanta platser. Främst är det 

ett av stoppen ungefär i mitten på tågresan mellan London och Edinburgh, 2-3 timmar och resonabla 

priser till bägge. Manchester är den närmsta stora flygplatsen, den jag anlände till, varifrån jag sedan 

tog tåget till York utan några problem. Leeds är endast ca 20 min tågresa bort och är den största 

staden på nära avstånd. Där finner du allt du kan förvänta dig av en större stad. Newcastle likaså fast 

något längre bort. Durham är en mysig studentstad som jag rekommenderar för alla som är 

intresserade av historia. Till kusten, Scarborough och Whitby, kommer man lätt med buss och tåg. 

Mycket natur finns också nära till hands, nås enklast med bil. North York Moors, Yorkshire Dales och 

Lake District är alla stora nationalparker av olika karaktär som också är värda besök.  

University of York 
Universitetet är främst baserad i två campus, Heslington West och East. West är det ursprungliga och 

det huvudsakliga där de flesta colleges och institutioner ligger. East är nyare och håller på att byggas 

upp, till exempel saknas en bra, nära mataffär. Men det lär förbättras inom de närmsta åren. 

Arkeologiska institutionen, som jag studerade i, ligger i King’s Manor. En gammal byggnad i ett 

historiskt område i centrum nära både Minster, Yorkshire museum och parken Museum Garden. Helt 

fantastiskt i mina ögon. Mitt på campus West ett informationscentrum samt en butik finns som har 

allt man behöver, dyrare, men nära till hands. Biblioteket var riktigt bra och öppet 24/7.  

Mottagande 
Vid höstterminens start har de något slags välkomnande. Fresher’s Week med aktiviteter för alla nya 

studenter med mera. På vårterminen finns det inget sådant.  

Jag flög från Köpenhamn till Manchester och sedan tåg till York. Taxi från stationen till mitt college. 

Allt gick smidigt och utan problem. Jag anlände ett par dagar före utsatt tid och hade ordnat så att 

mitt rum var redo då. Det var väldigt tomt både i huset, området och campus eftersom de flesta 

fortfarande inte hade anlänt efter jul och nyår. Efter hand dök de upp och var väldigt trevliga och 

hjälpsamma. Första schemalagda dagen var fylld av information och välkomnande ord. Chanser att 

träffa folk redan första dagen gavs och Erasmus Society informerade om deras aktiviteter. För de som 

åker på hösten är det många fler societies som närvarar och vill rekrytera, men i Januari var det 

endast Erasmus.  



Mottagandet till arkeologiska institutionen var mycket bra och inleddes med ett möte med en 

handledare som såg till att allt var under kontroll, att mina kurser var som jag ville och gav mig en 

rundtur av byggnaden.  

Kurser 
Jag tog fyra kurser. Tre på master-nivå och en på kandidat. När jag skulle ansöka om kurser mailade 

jag institutionen och fick då svaret att jag troligtvis skulle kunna läsa på masternivå, så länge lärarna 

accepterade det, detta för att jag hemma var i tredje året av arkeologi och skulle läsa arkeologi i 

York. Alla som läser mastern har inte en bakgrund i arkeologi och därför ansågs det rimligt för mig att 

ta del. Den fjärde kursen var från kandidatprogrammets första år.  

Sommarterminen har generellt varit svårare att hitta bra kurser för. Det var inga problem för mig, 

men flera andra hade problem då många inte ger överförbara poäng.  

Kurserna har generellt ”formatives” och ”summatives” där den första är en obligatorisk uppsats men 

som inte är del i slutbetyget, utan snarare en chans för feedback från läraren. Den andra står för 

slutbetyget.  

Kurser:  

Medieval Settlement and Communities. Vårterminen. 10 hp.  

Lärare: Alexandra McClain 

En av huvudkurserna för masterprogrammet i Medeltidsarkeologi. Baserad på veckovis seminarier 

och föreläsningar som oftast var förberedda av studenterna själva. Två timmar i veckan, med ett 

tema varje vecka. Från klosters och byars layout till chivalry och fynd. En dagstur till diverse relevanta 

byggnader och platser i Yorkshire ingick också. Examination var en uppsats på ca 3000 ord. En bra 

kurs som ger inblick i Storbritanniens medeltida historia genom olika teman. Gav dock inte direkt 

några nya färdigheter, trots att det är en stor del av deras 1-åriga masterprogram.  

Analysis, Interpretation and Dissemination of Field Archaeology Data. Vårterminen. 10 hp.  

Lärare: Steve Roskams 

En av huvudkurserna för masterprogrammet i Fältarkeologi. Baserad runt olika teman med två 

timmars föreläsningar varje vecka. En hel del gästföreläsare med specialkunskap. Exempel på teman 

var ledarskap i fält, diverse fältmetoder och resultat/publikation. Examination gav ett val mellan en 

uppsats på ca 3000 ord eller en stratigrafiövning. En väldigt övergripande kurs utan större 

djupdykningar i de olika teman, delvis på grund av att alla inte har en bakgrund i arkeologi. Som del i 

fältarkeologiprogrammet fick vi chansen att göra testgrävningar inför kandidaternas 

förstaårsgrävning.  

Perspectives in Landscape Research. Andra halvan av vårterminen. 2.5 hp.  

Lärare: Diverse folk från Historic England 

En kort kurs som bestod av 4 timmar per vecka i 5 veckor. Den var vad som kallades ”skills module” 

vilket innebär kortare kurser med praktiskt fokus. Man kan ha två per höst/vårtermin. Jag gjorde 

endast en dock. Kursen gick ut på att lära sig tolka flygfoton för att hitta arkeologiska lämningar. 

Lärarna var inbjudna från Historic England för att lära ut vad de normalt jobbar med. Väldigt 

intessant och lärorikt. Ämnat att ge en introduktion till en konkret färdighet. Kan endast bli godkänd. 

I princip närvaro och följa instruktioner för att få godkänt.  

Archaeological Excavation. Sommarterminen. 10 hp.  

Lärare: Steve Roskams med flera.  

Slutet på första året i kandidatprogrammet innebär utgrävning. Två platser grävdes ut, en från första 



världskriget och en romersk. Jag valde den romerska vilken ämnade att utforska den romerska byn 

utanför fortet i Malton. En mycket givande kurs även för en som tidigare grävt då flera moment inte 

ingår i upplägget i Lund. Plus att det alltid är bra att få mer erfarenhet.  

Boende 
Jag bodde i korridor på Halifax College. Delade kök, toaletter och dusch med 11 personer från 

England som alla var mycket trevliga och tillmötesgående. Jag nappade på att man kunde få 

garanterat boende genom universitetet och fick erbjudandet om rummet redan dagen efter jag 

skickade in min boendeansökan. De må vara dyrare än att dela privat hus med andra, men 

alternativet kräver aktivt sökande och man får inte samma tillgång till common rooms och aktiviteter 

som finns på alla colleges. En avvägning att ha i åtanke.  

Nöjen och Fritid 
Personligen gillar jag museer och att utforska gamla byggnader och ruiner. Därför var York ett perfekt 

ställe för mig, med massor av museer i varierande storlek och gamla gator att strosa runt bland. 

Pubar finns det oändligt många för att ta sig en pint. 

Det som skiljer mest mot Lund är York’s Societies. Grupper som vem som helst kan gå med i och delta 

i aktiviteter. Jag var främst med Erasmus Society, lite som vår internationella mentorverksamhet, och 

Archaeology Society. Båda anordnade utflykter, aktiviteter och pubkvällar med mera. Det finns 

massor av alternativ för alla intressen. Det jag skulle rekommendera, vilken jag i efterhand velat gå 

med i, är Outdoor Society vilka anordnar resor och vandringar runt om i Norra England. En bra chans 

att se sig om.  

Kostnader 
Priset på det mesta var som hemma. Boende var dyrare än vad jag är van vid. Mat och sånt var något 

billigare. Alkohol var billigare. Pubpriser för en Pint varierar mellan £1.80 - £4.  

Övrigt 
Om du är intresserad av museer i allmänhet och känner att du har några timmar över då och då så 

rekommenderar jag att volontära någonstans. Jag var t ex på Yorkshire Museum och utförde ett 

projekt med hjälp av en av deras antikvarier. En väldigt givande upplevelse för mig.  

Även för alla historieintresserade rekommenderar jag att kolla upp om medlemskap i English 

Heritage eller National Trust. Om du tänker besöka många platser kan man lätt spara hundralappar 

på ett års medlemskap.  

 

Att åka på utbyte är en erfarenhet och möjlighet som ger otroligt mycket på många plan. Jag är själv 

väldigt nöjd och glad åt att jag kom iväg! Rekommenderar det åt alla!   

 

Hör av dig om du har några som helst frågor eller oklarheter!  

Peter Fogelberg, VT16 

Tys12pfo@student.lu.se 


