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Verksamhetsberättelse för år 2017 
 

 

Styrelse 

 
Kjell Järveborg  Ordförande 

  

Monika Berglund Vice ordförande 

  

Kjell Rosén Skattmästare 

  

Berit Eriksson Sekreterare 

  

Birgitta Ulfson Ordinarie ledamot, vice sekreterare 

  

Annalise Detthoff Ordinarie ledamot, Vice kassör 

  

Inger Karlsson Ordinarie ledamot, Webbansvarig 

  
 

Revisorer 
Eva-Lena Rydelius och Roland Permén som ordinarie revisorer samt Lisbeth 

Oddmark som suppleant. 
 

Valberedning. 
Inger Wahlbom sammankallande Roger Andersson ordinarie och Sten-Åke 

Pettersson suppleant. 
 

Sammanträden. 
Årsmöte 21 mars samt att styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. 
 

Medlemsantal:  
Medlemsantalet per den 31.12.2017 var 82 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 14 februari och hösten 26 september. Under våren 

visade Inger Karlsson bilder från kursen ”Stockholm före Stockholm” 

som vi samtalade kring. Hösten ägnades åt att studera de fornlämningar 

som finns på Munsö.  

Under hela våren och hösten berättade Birgitta Ulfson fler forntida sagor 

bl.a. sagan om Beowulf och Ragnar Lodbrok för oss. 
 

 

 

 

 

 

Museibesök  
  

TUTANKHAMUN – GRAVEN OCH SKATTERNA  

Onsdag 1 februari  
 

Utställningen visade fantastiska kopior av fynden från 

Tutankhamuns grav. 

Graven som upptäcktes 1922 av Howard Carter var helt 

orörd och fylld av enastående guldföremål. Vi hade 

dessutom turen att få en kunnig egyptolog som guide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESÖK PÅ MEDELTIDSMUSEET onsdag 4 oktober 
 

Med utgångspunkt från ”Vädersolstavlan” fick vi en 

guidad visning av de fynd som gjorts vid utgrävningen av 

Slussenområdet. Att det alls funnits bebyggelse av sådan 

karaktär på södersidan och inte bara i Gamla Stan har 

överraskat arkeologerna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Kritpipor 
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Utflykter. 
 

UTFLYKT TILL LOVÖ MED ARKEOLOG BO PETRÉ. 

Söndag 23 april 
 

Till fornminnespromenaden hade vi bjudit in alla 

hembygdsföreningar på Mälaröarna. Lovö och Ekerö-

Munsö hade hörsammat inbjudan. 

Promenaden samlade 30 st deltagare. Vi började vid 

Lundagravfältet där Bo med stor entusiasm berättade om 

fornlämningsområdet, som sträcker sig från stenåldern fram 

till och med sen järnålder. Sedan gick vi till fornborgen med 

sin fantastiska utsikt. Där åt vi vår medhavda matsäck. Som 

sista gravfält besökte vi Söderby, där Bo berättade att han 

kunnat para ihop människorna i gravarna med hjälp av 

fynden. 

 

 

21 mars årsmöte i Ekerö bibliotek, Fyren 
 

 

Föredrag 
 

Efter årsmötet lyssnade vi till föredraget NYA RÖN OM BIRKA 

Arkeolog Gunnar Andersson Historiska museet och geofysiker Immo Trinks. 

Ett samarbete med Ekerö bibliotek. 

Gunnar berättade om en kammargrav som Hjalmar 

Stolpe hade grävt ut tidigare och som Gunnar grävde 

ut en gång till. Stolpe letade främst efter värdefulla 

och intressanta föremål. Gunnar intresserade sig för 

alla detaljer i utgrävningen. 

Immo Trinks geofysiker, hitflugen från Wien 

för detta föredrag, var en mycket trevlig 

bekantskap. Han berättade om den nya 

tekniken med georadar som använts på Birka. 

Immo kunde visa många nya gravar i svarta 

jorden och därmed fråga sig om Birka var en 

nekropol.  
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DE BARBARISKA TRÄDGÅRDSMÄSTARNA. Tisdag 14 november 

Ett samarbete med Ekerö bibliotek.  

 

Arkeobotaniker Jens Heimdahl, Historiska museet berättade om hur 

trädgårdarna växte fram under tidig medeltid och framåt. Det man trott 

vara sophögar bakom husen visar sig vara små trädgårdstäppor, när 

bevarade frön har analyserats. Man odlade grönsaker, kryddväxter och 

medicinalväxter.    
 

 

 

RAPPORT FRÅN UNDERSÖKNINGARNA I KORSHAMN PÅ BIRKA. 

Tisdag 5 december 

Arkeologerna Johan Runer och Sven Kalmring berättade för 

oss att de med hjälp av georadar hittat en stor hallbyggnad 

från vikingatiden. De tror att det kan vara Hergeirs gård. 

Hergeir var kungens fogde. Det finns även en stor 

hallbyggnad från vendeltiden i närheten, kanske en tidigare 

kungsgård. 

 

 

Jubileum.  
 

FORNMINNESSÄLLSKAPET 40 ÅR! Söndag 21 maj 

Vi firade detta med en bussresa runt Färingsö i våras med lunch på 

Färingsö hembygdsgård. Under resans gång stannade vi vid olika 

sevärdheter såsom Kumlaristningen, Svartsjöstenen, Svartsjö slott, 

Hilleshögs kyrka och runstenen vid Solbacka. Dagen blev lyckad 

med vackert väder, god mat och en bekväm buss. 
 

   

 

Vård av fornlämningar och skyltar. 
I år har vi inte hunnit med att röja de fornminnen som vi 

brukar vårda. Däremot har vi fått hjälp av kommunen att 

göra en gångväg till Galgbackens runstenar genom att slå 

gräset över ängarna. Nu hoppas vi på att vi kan få stenarna 

imålade och en ny skylt oppe på kullen. 
 
 

 

Hemsidan 
Under året har Inger Karlsson kontinuerligt uppdaterat hemsidan. 

Fornminnessällskapet hemsidan  

https://www.hembygd.se/fornminnessallskapet-pa-malaroarna 
 

 

Med tack för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen för Fornminnessällskapet på Mälaröarna. 2018-01-10 

 

 

 

 

 

 

Jens letar frön 


