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Spadbladet 2, 2019 
Arkeologigruppen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 
 

Vikingatida vardag
 

Arkeologigruppen erbjöd under 2018 tre fältutflykter och ett föredrag (årsmötet). Men allt går 

inte på räls. Arkeologigruppens inplanerade fältutflykter har fått skrinläggas som följd av 

guidernas ändringar i sina almanackor. 

 

MEN Arkeologigruppen arbetar för fullt med att planera ett nytt seminarium. Ämnena 

tidigare har varit stenålder, bronsålder, äldre och yngre järnålder och fornborgar, varav de fyra 

sista i samarbete med Stockholms läns museum. 

Nu vill vi skapa ett seminarium som inte bara blir en redovisning av de senaste 

forskningsresultaten eller som endast berättar om fantastiska resor eller enastående föremål 

från fjärran land utan ska handla om Vikingatida vardag – hemma. Det kommer att handla 

om vardagen. 

 

Dagen är bokad till lördagen den 16 november 2019 i centrala Stockholm. En heldag med 

fem-sex föredragshållare med några av ämnena; kläder, mat, sjukdomar, läkande örter, 

skyddsriter, myntamuletter, båtar, utmarkens betydelse. 

Vi tror att detta ämne kan intressera nyfikna, intresserade och nördarna. 

 

Vi återkommer. 

Gunilla Hammarsjö 

 
 

 
 

Seminarium om fornvård 
Anteckningar av Nils Ringstedt 

 

Torsdagen 14 mars 2019 arrangerades på Riksantikvarieämbetet ett seminarium om fornvård 

av Österåkers kommun och Länsstyrelsen i Stockholm i samverkan med Föreningen 

Storstockholms kultur- och fritidschefer. Birgit Lindholm, Österåkers kommun och 

arkeologen Gerhard Flink, ombud för länsstyrelsen, höll i seminariet. 

 

Företrädare för Länsstyrelsen inledde med genomgång av länsstyrelsens arbete med bland 

annat rådgivning om fornvård. Dominerande är råd om röjning av sly. Ett resultat är att 

rådgivning har ökat antalet vårdade fornlämningar i länet. 
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Representant för Riksantikvarieämbetet (RAÄ) berättade att frågan om vård av fornlämningar 

uppkom i mitten av 1800-talet. Innebörden var då att skydda fornlämningar. Före slutet av 

1800-talet var det praxis att ha vildvuxen natur på ett fornlämningsområde. Det ansågs 

eftersträvansvärt! Träd planterades till och med på fornlämningar. Inte förrän på 1920-talet 

och framför allt efter 1931 började riktig vård ske av fornminnen – till exempel på Birka och i 

Gamla Uppsala. Riksantikvarien Sigurd Curman tog 1923 initiativ till att vårda fornminnen. 

Skyltar började uppsättas. Från 1960-talet och framåt skedde ett mer brett fornvårdsarbete. En 

handbok om fornminnesvård utgavs. Samarbete skedde med Arbetsmarknadsverket och 

aktörer på olika håll i landet. Olika lagar för kulturmiljövård tillkom såsom Kulturmiljölagen, 

Plan och Bygglagen, Miljöbalken, Skogsvårdslagen mm. RAÄ stödde beslutsfattare, 

beställare och utförare inom fornvårdsarbetet i Sverige. 

 

En trend är att andelen vårdade objekt alltmer minskar. Beställare satsar medel på billiga och 

lättskötta objekt eftersom kostnader för fornvård ökar liksom krav på att upphandling skall 

ske. Det är också krav på att tillgänglighet ska finnas på fornlämningsområden. 

 

En annan företrädare för RAÄ hade en intressant föredragning om runvård. Ordspråket 

”Droppen urholkar stenen” var utgångspunkt för en genomgång att också vatten skadar 

genom att det tränger in i sprickor och porer på t.ex. runstenar. Frysskador kan då uppkomma. 

Vatten kan sugas upp i stenen från fuktig mark och på så sätt skada. I fukten trivs påväxt av 

lav. ”Ingen sten är steril – ingen sten kan undgå påväxt” fick vi veta. Under alla 

omständigheter skall lösningsmedel aldrig användas vid rengöring av en runsten. Faktum är 

dock att vatten är vårt vanligaste lösningsmedel! Det är viktigt att åtgärda orsaken till påväxt 

samt att bevara kulturmiljön så oförändrad som möjligt till kommande generationer. Minsta 

möjliga åtgärd bör göras. Det är viktigt att komma ihåg att rengöring aldrig är reversibel! Gör 

man fel går det inte att ångra sig. Lav kan förökas genom fragmentering vilket kan bli 

resultatet vid borstning av en runsten. Är ytan grov fastnar lav lätt. Vid imålning av ristningar 

bör egen oljefärg med rivet färgpigment användas. 

 

Om ett fornobjekt kan skada människor skall åtgärd ske inom en vecka. Om delar av objektet 

riskerar att gå förlorade måste åtgärd ske inom en till två månader. Närmiljön behöver tas om 

hand om ”objektet mår bra” och löpande underhåll ske. En möjlighet för att undvika påväxt är 

att ”sprita runstenen”. Numera finns ett 30-tal standarder som är tillämpbara vid bland annat 

vård av fornlämningar. 

 

Representant för Österåkers kommun berättade om arbetet med fornvård i kommunen som har 

775 fornlämningar. Nyligen gjordes ett fynd i Åkersbergaområdet av 4 500 år gamla 

tredimensionella lerfigurer – ett unikt fynd internationellt. Detta fynd skedde vid utgrävning 

på en stenåldersboplats. Fyndet har varit viktigt för att väcka intresset för kommunens 

fornlämningar och vård av dessa. Målet är att stärka kommunens miljövärden. Nu sker arbete 

på att ta fram ett skötseldokument som underlag för kommande upphandling. Det är viktigt att 

på olika sätt öka tillgängligheten till fornlämningarna och bereda fysisk tillgång till dessa. Att 

lägga ut spångar av trä mellan fornlämningar är en möjlighet för att lättare kunna komma in i 

ett område. Det påpekades också att naturnära jobb som fornvård visat sig vara värdefulla i 

början av en integrationsprocess. 

 

Undertecknad berättade om Bromma Hembygdsförenings arbete med att sätta upp skyltar vid 

intressanta fornminnen som är så belägna att de kan besökas av Brommabor. Jag berättade om 

min bok Brommas skyltade kulturminnen – en kulturhistorisk vägvisare och om samarbetet 

med parkavdelningen vid Bromma stadsdelsförvaltning. Vidare framhöll jag att min 
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inventering av Bromma visar att fornlämningar från bronsåldern svarar för ca 3 % av 

samtliga, från äldre järnålder för ca 23 % och från yngre järnålder för ca 62 %. Därutöver 

finns lämningar som inte går att föra in i någon speciell period. Parkavdelningen har gjort upp 

en vårdplan med 21 objekt varav två dock faller under Stockholms stads exploateringskontor. 

Samtliga är skyltade vilket innebär att besökare både får information och kan se den vårdade 

fornlämningen. Vården har nu under flera år varit mycket bra på våra skyltade kulturminnen. 

 

Från Upplands Väsby berättade tre personer om pågående fornvård i kommunen. En av dessa 

är konstnär och visade hur tredimensionella modeller av ett gravfält gjorts och som gjuts i 

brons. Bronsmodellen ställs ut vid gravfältet och visar då hur det verkligen ser ut. En 

mättekniker visade hur Sverige såg ut vid olika tidpunkter under senaste istiden och perioden 

därefter samt berättade om hur landhöjning mättes. I kommunen mäts olika fornlämningar 

noggrant in. Vid ett gravfält har satts upp ett staket som visar var strandlinjen en gång låg. 

Staketet är utformat med våglinjer. En stor metallfigur av en plöjande bonde med årder och 

hästar från en hällristning har ställts upp vid en fornåker i kommunen. 

 

En företrädare för RAÄ berättade hur olika tekniska lösningar kan användas för att informera 

såsom att ordna utställningar, ha workshops, föreläsningar och ta fram digital teknik för att gå 

runt i olika fornlämningar, gamla byggnader mm. 

 

Slutligen fick vi av Länsstyrelsens ombud en översikt rörande länets fornvårdsutveckling 

under de senaste fyra åren. Han framhöll att det är viktigt att ta bort träd och sly för att fina 

fornlämningar skall synliggöras. Som exempel nämnde han den stora Nordians hög som är 

omringad av skog och inte syns från en förbipasserande väg. Det gäller att röja fram en sådan 

storhög så att den framträder på samma sätt som Uppsala högar. Ett annat exempel att vårda 

är Vada Sjökullar. En krans av skog skiljer fornlämningen från kvarvarande rest av forna 

Långhundraleden. Paddlare på den kan inte urskilja Vada Sjökullar. 

 

En karta över Sverige över förekomsten av fasta fornlämningar i landet tydliggör en stor 

täthet i Östra Svealand med tyngdpunkt i Mälarlandskapen. I Stockholms län finns cirka 28 

000 lokaler med ungefär en halv miljon fornlämningar i Mälarlandskapen. Vid vård av 

fornlämningar är det viktigt att framför allt ta bort granar som med sina grunda rötter kan slita 

sönder en fornlämning om en storm får granar att falla. När fornvård sker är det lämpligt att 

sätta upp en ”arbetsskylt” som talar om varför röjning sker på just detta område! 

 

Alla föredrag illustrerades med utmärkta bilder och kartor! 

 

Nils Ringstedt 
 

 

Det händer i länet 
 

Lördag, söndag 25 – 26 maj: Runrikets dag 2019 – en vikingahelg i Vallentuna. 

https://stockholmslansmuseum.se/evenemang/runrikets-dag-2019-en-vikingahelg-i-vallentuna/ 

 

Du har kanske sett att Stockholms stadsmuseum vid Slussen slog upp sina portar igen i april, efter fyra 

års renovering? 

https://stadsmuseet.stockholm.se/aterkomsten/ 

 

 

https://stockholmslansmuseum.se/evenemang/runrikets-dag-2019-en-vikingahelg-i-vallentuna/
https://stadsmuseet.stockholm.se/aterkomsten/
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Liksom tidigare år fortsätter visningar av utgrävningarna kring Slussen  
Söndag 19 maj 14.00–15.30 

Onsdag 22 maj 18.00–19.30 

samt vidare in i juni månad 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2019/05/08/arkeologivandring-kring-slussen/ 

 

Även i sommar anordnas amatörarkeologiska kurser vid den medeltida borgruinen Biskopstuna nära 

Åkersberga. Forskningsundersökningen pågår 12 augusti – 5 september och kurserna på två eller fyra 

dagar ges under denna period. Kurserna uppges vara fullbokade, men man kan ställa sig på reservplats. 

http://www.osteraker.se/biskopstuna 

 

 

 

”Tid för forntid” 
 

Öppna föreläsningar vid Stockholms Universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 

https://www.archaeology.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-

f%C3%B6rel%C3%A4sningar 

Torsdag 13 juni kl 18 – 19: Maša Dizdar: Non-Greeks in Greek Vase Paintings 

 

 

I Arkeologigruppen vid Stockholms läns hembygdsförbund ingår: 
 

Gunilla Hammarsjö  
Berit  Gustafsson 
Mats Hansson 
Johnny Wallin 
Inger Karlsson 
Erica Nyström 
Sven-Gunnar Broström 
 
Arkeologigruppens hemsida under omarbetning. 
Spadbladsredaktör Mats Hansson, e-mail: 1hansson@telia.com 
 
Vi finns även på Facebook 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2019/05/08/arkeologivandring-kring-slussen/
http://www.osteraker.se/biskopstuna
https://www.archaeology.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar
https://www.archaeology.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar

