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Annalise Detthoff Ordinarie ledamot, vice kassör 

  

Monica Skarelius Ordinarie ledamot 

  

Roland Eriksson Ordinarie ledamot, bibliotekarie 

  

Inger Karlsson Ordinarie ledamot, Webbansvarig 
 

 

 

Revisorer 
Lars Lindahl och Karin Ekarna som ordinarie revisorer samt Bertil Lööf som suppleant. 

 

Valberedning. 
Inger Wahlbom sammankallande Roger Andersson ordinarie och Lisbeth Oddmark suppleant. 
 

Sammanträden. 
Årsmöte 5 mars samt att styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. 
 

Medlemsantal:  

Medlemsantalet per den 31.12.2013 var 79 stycken varav en är hedersmedlem och en 

ungdomsmedlem.  
 

Ekonomi. 
Medlemsavgiften, 100 kr för enskild medlem och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år. 

Resultat- och balansräkning bifogas. 
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Studiecirkelverksamheten. 
Cirkelstart våren 4 februari, hösten 9 september. 

Under bägge terminerna läste och diskuterade vi allmänt om 

hällristningar, samt att vi försökte hitta platser här på våra öar där man 

skulle kunna hitta hällristningar.  

Under hela våren och hösten berättade Birgitta Ulfson fler fornnordiska 

 sagor för oss. 
 

Utflykter.  

Den 25 maj gjorde vi en utflykt till FORNSTIG OCH HEMBYGDSMUSEUM PÅ GÅLÖ, 

MORARNA. 

Vi fick en guidad visning av hembygdsmuseet som även var en loppis. Därefter vandrade vi upp i 

bergen på en fornstig med informativa skyltar, som berättade om 10.000 år av skärgårdshistoria. 

Som ett extra plus på en trevlig dag fick vi nyfångad strömming med oss hem. 
 

Torsdagen den 5 september hade vi en guidad visning av utställningen BILDER AV DROTTNING 

KRISTINA på Livrustkammaren. En mycket intressant utställning, och guiden gav oss en delvis ny 

bild av Kristina. De gamla handskrifter som lånats ut från Vatikan- museerna i Rom ägnade hon sig 

på begäran särskilt åt.  

 
Hällristningar.  
Måndagen den 3 juni gjorde vi ett nytt försök att hitta fler skålgropar i området kring 

Lisselby och Degerby. Men vi hade inte turen på vår sida. I det område vi hade tänkt 

gå fanns en ilsken tjur, så bonden som äger marken rekommenderade i stället 

hällarna kring Galgbacken. Dagen blev ändå en fin upplevelse utan 

nya fynd. 

 
 

 

 

 

 

Föredrag 
På Årsmötet 5 mars berättade DOCENT TORUN ZACHRISSON om "DE HELIGA 

PLATSERNAS ARKEOLOGI - TRADITION OCH VARIATION UNDER JÄRNÅLDERN" 

Torun talade om vattnets betydelse för olika heliga platser, men även om Helgö med husgrupp två 

och treudden som en helig plats.    

 

 

Onsdag 17 april. FÖRELÄSNING OM DE SENASTE UTGRÄVNINGARNA PÅ BIRKA  

Marinarkeolog Jens Lindström, Sjöhistoriska museet.  

Utgrävningarna var koncentrerade till ett område nedanför svarta jorden. Man fann 

spår av stora bryggkonstruktioner rakt ut i vattnet. Några av de finaste fynden var 

en träsked och en guldnål.  
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Tisdag 22 oktober. VEM RISTADE RUNOR EFTER ÖPIR ?  

Docenten och forskaren vid Riksantikvarieämbetet MAGNUS KÄLLSTRÖM berättade om att 

runorna levde kvar ända in på 1800-talet, och i Älvdalen i början på 1900-talet.  

 
 

Årets sista föredrag 26 november i Ekerö bibliotek 

 LILLA ULLEVI - EN JÄRNÅLDERSPLATS I BRO SOCKEN 

 Föredrag av arkeolog Mathias Bäck. Ett mycket intressant föredrag. Järnåldersboplatsen 

visade sig vara en kultplats som sannolikt representerade en mycket speciell mötesplats för 

bygdens människor. Lilla Ullevi var en central plats där många människor träffades 

återkommande. 

 

Skyltning av fornlämningar.  
Den 4 december kom arkeolog Johan Runer från Länsmuseet ut och 

dokumenterade de skålgropar som hittades av Sten-Åke Pettersson i närheten av 

Lisselby, vid föreningens utflykt den 7 oktober 2012. De är nu införda i 

fornminnesregistret. Vi planerar att kunna skylta på platsen under 2014. 
 

Vård av fornlämningar 
En dag i höstas röjde vi hålvägen vid Ekerö 

prästgård(Torslunda) på Ekerö. 
 

På Helgö boplats 3 (verkstäderna) tvättades det lilla 

huset över härden. 

Informationsskyltens låda vid parkeringsplatsen 

justerades så att den gick att öppna och stänga. 
 

Alla blå skyltar som vi tidigare satt upp inspekterades 

och flyttades vid behov. Vi hade fått en anmärkning 

från Vägverket att vissa var placerade för nära vägen.  
 

Vi rengjorde Kvarsta skålgropssten och röjde 

runtomkring så att den blev synlig igen, men den 

håller på att glida ner i diket. Vi har rapporterat detta 

till Länsmuseet och hoppas på hjälp. 
 

På sensommaren röjde vi omkring Törnbystenarna 

u44 och u45. 
 

Hemsidan 
Under året har Inger Karlsson kontinuerligt uppdaterat hemsidan. 

Fornminnessällskapet hemsidan : http://www.malaro-fornminnes.se 
 

Med tack för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen för Fornminnessällskapet på Mälaröarna. 2014-02-10 
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