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Revisorer 
Roland Permén och Karin Ekarna som ordinarie revisorer samt Bertil Lööf som 

suppleant. 

 

Valberedning. 
Inger Wahlbom sammankallande Roger Andersson ordinarie och Lisbeth Oddmark 

suppleant. 
 

Sammanträden. 
Årsmöte 24 mars samt att styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 
 

Medlemsantal:  

Medlemsantalet per den 31.12.2015 var 81 stycken varav en är hedersmedlem.  
 

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 16 februari. Under våren diskuterade vi kring boken ”Forntid i 

ny dager.” Den handlar om utgrävningarna omkring Stockholm. 

Under hela våren berättade Birgitta Ulfson fler forntida sagor för oss. 

Ingen cirkelverksamhet under hela hösten pga. bibliotekets ombyggnad.  
 

Utflykter.  

Den 15 april besökte vi MILLESGÅRDEN och såg  

 utställningen om POMPEJI.  Pompeji, en landsortsstad i södra 

Italien, begravdes en sensommardag år 79 e Kr då vulkanen 

Vesuvius fick ett kraftigt utbrott. Staden glömdes bort till 

utgrävningarna började 1748. Nu gräver svenska arkeologer sedan år 

2000. Museet hade byggt upp en modell av bankiren Caecilius 

Iucundus villa med föremål från utgrävningarna.  

 

Lördag 23 maj åkte vi till ADELSÖ HOVGÅRDSOMRÅDET. 

Vår egen Inger Karlsson, som varit med och grävt i Hovgårdsområdet, 

berättade bl.a. om den vikingatida hamnen nedanför resterna av Alsnö hus. 

Hon visade en båtlänning, som tyvärr nästan var helt förstörd av 

vildsvinens bökande i jorden. Kalle runristare, som var med i gruppen, 

talade om att man hittat nya husgrunder 

genom georadarskanning. Han berättade 

också om runstenen som finns i 

Hovgårdsområdet. 

 

 

 

 

 

Lördag 12 september besökte vi RUNRIKET I TÄBY  

Vi startade vid Jarlabankes bro, där det finns en hel del information om hela 

runriket i form av Vallentunasjön i miniatyr. Man kan ta sig med bil runt 

Vallentunasjön till nio besöksplatser. Det är välordnat med parkering och några 

rastplatser. En del runstenar börjar tyvärr bli svåra att se. Runorna börjar 

försvinna. 

 

 

Lördag 14 november utflykt till GUSTAVIANUM OCH DOMKYRKAN I UPPSALA 

Tyvärr fick vi ingen guidning på Gustavianum som vi blivit 

lovade, så vi gick runt på egen hand. Vi kunde i alla fall glädja 

oss åt att det var gratis inträde. Därefter besökte vi Ofvandahls 

berömda konditori och njöt av goda räksmörgåsar och bakelser. I 

Uppsala domkyrka hade vi lyckats att få med oss Thomas Billig 

som guide. Han är specialist på ”The Green Man” som man kan 

se på flera ställen i domkyrkan. 

 

Föredrag 
Tisdag 24 februari GLASPÄRLOR FRÅN VIKINGATID ÅR 950-1010 
 

Glaskonstnär och arkeolog Moa Råhlander berättade om svenskt och 

skandinaviskt pärlmaterial från vikingatiden, och då i synnerhet från Birka, som 

hon har forskat om. Moa gick igenom hur den vikingatida kvinnodräkten är 

uppbyggd med sina olika lager och hur pärlorna bars. Hon berättade också om de 

fynd som gjorts av tillverkningsmaterial, och hur dessa pärlor framställdes i 

beskrivningar steg för steg med bilder ifrån sin egen hytta. 

Som avslutning tog hon upp sina pärllådor och sålde pärlor som hon tillverkat i sin 

hytta. Det var en blandning av historiska kopior till nutida smyckespärlor. 
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På Årsmötet 24 mars blev föredraget inställt pga. att föredragshållaren tagit fel på datum. 

 

Tisdag 13 oktober HUR GAMMALT ÄR SÖDERMALMSTORG? 

 

Södermalmstorg år 1200 till 1600. Arkeolog Kenneth Svensson, Arkeologikonsult, 

berättade om de överraskande fynd, gamla husgrunder och gator som grävts fram 

hitintills under 2013-2015.  

Kenneth Svensson deltog i den första arkeologiska utgrävningen vid 

Slussen. Bebyggelsen visade sig vara tätare och äldre än man hade 

förväntat sig. De fynd som gjorts har redan påverkat den bild man haft 

av det forntida Stockholm.  
 

Vård av fornlämningar och skyltar. 
En dag i höstas röjde vi hålvägen vid Ekerö prästgård(Torslunda) på Ekerö. 

Vägen syns mycket tydligt nu, då sly och annat inte orkar växa upp på 

samma sätt. 

Vi tvättade och röjde kring det lilla huset över den gamla härden på Helgö. 

 

På sensommaren rensade vi runt Törnbystenarna U44 och U45 

samt vid runstenen U32 i Solbacka Stenhamra. Där röjde vi från 

stigen vid Fållvägen upp till runstenen. Dessa tre stenar är 

fortfarande i mycket gott skick efter Runverkets åtgärder.  

 

Vi röjde också sly runt alla våra blåa skyltar på Färingsö 

samt skålgropsstenen i Kvarsta.  

 

Vi har satt upp en stätta på väg till 

runstenarna vid Galgbacken. Vi 

planerar att sätta upp större skyltar 

som visar vägen till runstenarna. 

 

 

Kommunen bekostade röjning av 

Fantans hög som ägde rum i slutet av december, men redan nu finns en hel del 

stora grenar och delar av träd kastade där. Kommunen vill kosta på en större 

och bättre skylt där, om nu det kan hjälpa. 
 

Hemsidan 
Under året har Inger Karlsson kontinuerligt uppdaterat hemsidan. 

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

 

 

 

 

 

Monica Skarelius gick bort i augusti efter en lång tids sjukdom. Vi saknar henne mycket 

både som styrelsemedlem och god vän sedan många år tillbaka.   

 

 

Med tack för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen för Fornminnessällskapet på Mälaröarna. 2016-02-09 
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