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Spadbladet 3, 2019 
Arkeologigruppen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 
 

Välkommen till en fornminnesvandring 
 vid Hågelby i Botkyrka 8 september 2019 med Sven-Gunnar Broström 

 

Området vi besöker ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Människor har bott här 

kontinuerligt i över 3000 år. Här finns synliga lämningar från bronsålder fram till 1940-tal. Vi 

kommer att gå på en rundtur som är 3 - 4 km lång. Underlaget består av både asfalt, grus och 

skogsstigar. Det vi kommer att se är följande objekt: 

 

Hågelby gård med runsten, järnåldersgravfält och LM Erikssons herrgårdsanläggning. 

 

Skrävsta gård med gravar från både brons- och järnålder samt bytomt med husgrunder 

och odlingsspår. Här har man vid undersökningar funnit både en hallbyggnad från 

folkvandringstid och en rik guldgrav.  

 

Därefter går vi en skogsstig där vi passerar ett par torpplatser, en fornborg och slutligen 

ett nyligen röjt äldre järnåldersgravfält med varierande gravtyper. Vid detta finns även 

ett par hålvägar. 

 

Tid: Söndag 8 september 2019, vi börjar kl.10.00 och slutar senast kl 14.00. 

 

Samling: Vid runstenen utanför muren till Hågelby gård. 

 

Hur tar jag mig till platsen?  

Egen bil: Åk E4/E20 söderut mot Södertälje ta av vid avfart Tumba. kör Hågelbyleden ca 2 

km fram till avfart Hågelby till höger. Kör in och parkera.  

SL: Antingen pendeltåg till Tumba och buss 708, eller 707 mot Alby/Hallunda centrum. Gå 

av vid Hågelby. 

eller  

T-bana linje 13 till Alby och buss 707 mot Tumba. Gå av vid Hågelby. 

 

Övrigt: Ta med matsäck. Bekväma kläder och skor rekommenderas. 

Om ni är hungriga efter promenaden, så finns det café och restaurang i Hågelbyparken. 

 

Tveka inte! Kom med på utflykten och ta gärna med era vänner och upplev en del av 

Botkyrkas forntid. 

 

Anmälan: Mats Hansson, e-mail: 1hansson@telia.com  tfn: 08-7605209 

Deltagaravgift: 100 kronor. Inbetalas till Stockholms läns hembygdsförbund: plusgiro 

588356-6 eller via Swish nummer 1230 134 635 och ange Hågelby. 
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Vikingatida vardag
 
Om du har intresse av hur ”det vanliga” livet såg ut under vikingatiden bör du boka lördagen den 16 

november 2019 i almanackan. Som tidigare aviserats så anordnar vi då ett heldagsseminarium under 

det temat. Vi återkommer i nästa Spadblad med detaljer kring detta seminarium. 

 

 

Det händer i länet 
 

Söndag 25 augusti: Arkeologidagen 2019. 

Som vanligt anordnas Arkeologidagen den sista söndagen i augusti, med diverse visningar på olika 

håll i landet. Läs mer t.ex. på Riksantikvarieämbetets websida, där man kan söka landskapsvis: 

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/arkeologidagen/besok-arkeologidagens-arrangemang/ 

 

Onsdagar kl 14.00-14.40: Visningar av utgrävningarna kring Slussen fortsätter nu i augusti och vidare 

under hösten. Exempelvis 21 augusti: 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2019/08/21/vandring-vid-slussen/ 

 

Tisdag 24 september kl 18.30-20.00 på Sigtuna museum: Nya aspekter på det medeltida Fornsigtuna. 

Arkeologerna Olof Heimer och Rune Edberg berättar om nyligen gjorda georadarundersökningar vid 

Signhildsberg (Fornsigtuna), i jakten på den medeltida kungsgården som bör ha legat här. 

https://sigtunamuseum.se/evenemang/nya-aspekter-pa-det-medeltida-fornsigtuna/ 

 

 

 

Föredrag på Historiska 
Obs! Nytt för hösten är att man kan boka biljett först en vecka innan dessa evenemang. 

 

Onsdag 11 september kl 18-19: Trådarna i väven. 

Författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman delar med sig av funderingar kring tid, minnen 

och förvaltning av vårt kulturarv i anslutning till boken med samma namn. 

(Red.anm.: Kanske inte så mycket arkeologi men berör väl oss inom hembygdsrörelsen i högsta grad) 

https://historiska.se/kalendarium/2019/09/11/tradarna-i-vaven-11-sept-2019/ 

 

Onsdag 9 oktober kl 18-19: DNA och stenålderns människor. 

Helena Malmström, forskare inom arkeogenetik, berättar om vad undersökningar av arvsmassan kan 

säga oss om stenålderns människor i Skandinavien, bl.a. deras förflyttningar. 

https://historiska.se/kalendarium/2019/10/09/dna-stenalderns-manniskor-9-okt-2019/ 

 

Fredag 25 oktober kl 15-16: Uppåkra – ett järnåldersgods. 

Mats Roslund, professor i historisk arkeologi, redovisar resultaten av den senaste forskningen kring 

denna märkliga och långlivade bebyggelse utanför Lund. 

https://historiska.se/kalendarium/2019/10/25/uppakra-25-okt-2019/ 
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I Arkeologigruppen vid Stockholms läns hembygdsförbund ingår: 
 

Gunilla Hammarsjö  
Berit  Gustafsson 
Mats Hansson 
Johnny Wallin 
Inger Karlsson 
Erica Nyström 
Sven-Gunnar Broström 
 
Spadbladsredaktör Mats Hansson, e-mail: 1hansson@telia.com 
Om du önskar prenumerera (och inte redan får detta blad), skicka ett e-mail till den adressen. 
 
Vi finns även på Facebook 
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