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Spadbladet 2, 2018 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 
 

Rundvandring i Sigtuna
Söndag 27 maj kl. 11-13 

 

 
 

Sigtuna är en av Sveriges absolut äldsta städer och grundades redan i slutet av 900-talet, strax 

efter att Birka ödelagts. Staden blev under medeltiden ett kungligt och kyrkligt centrum med 

en ökande handel, men redan under slutet av medeltiden skedde en tillbakagång. Under de 

sekler som följde hade staden endast några hundratal invånare. Den låga byggnadstakten har 

gjort att de äldre kulturlagren är mycket välbevarade till nytta för dagens arkeologer och för 

oss, då vi fått reda på mycket om stadens äldsta historia. Det äldsta gatunätet finns bevarat 

och kan följas i Stora Gatan och Prästgatan. 

 

Söndagen den 27:e maj träffas vi där kl. 11:00 för en guidad promenad runt stadskärnan. Vår 

guide är en av våra främsta Sigtuna-experter: Sten Tesch, doktor i arkeologi och tidigare chef 

för Sigtuna museum. Promenaden tar två timmar och är omkring en kilometer lång (större är 

inte stadskärnan i denna lilla småstadspärla). Vi får höra om utgrävningarna i staden, om 

gravgårdar och märkliga fynd och se kyrkoruiner. Efter promenaden, och kanske efter en 

lunch på stan, kan man i egen regi besöka Sigtuna museum, öppet till 16:00. Eller bara strosa 

runt på stan och njuta av den fina trähusbebyggelsen i kvarteren kring Stora Gatan. 
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Ett besök i Sigtuna är också en resa tillbaka till det tidiga kristnandet i Mälardalen. 

Traditionellt har 1000-talets Sigtuna ansetts vara en framskjuten kristen postering i ett 

konservativt, hedniskt Uppland. En bild som numera nyanserats i och med att man allt 

tydligare ser ett mönster av 1000-talets tidigkristna gravar även ute på den uppländska 

landsbygden, före kyrkogårdarnas tid. Sten Tesch har författat ett antal artiklar om Sigtunas 

roll här och kommer säkert att ge oss en klarare bild av kristnandeprocessen i Uppland. 

 

Samling på Stora Gatan utanför Sigtuna museum. Från busstorget rundar man Pressbyrån och 

går in på gågatan Stora Gatan. Man fortsätter c:a 300 m fram till man har det faluröda Sigtuna 

museum på vänster sida och Systembolaget till höger. Platsen kallas Lilla Torget och här 

samlas vi kl. 11:00. 

 

Kommunikationer: Pendeltåg till Märsta, från Märsta station buss 570 eller 575 till hållplats 

”Sigtuna busstation” (=Busstorget). För att ha god marginal bör man ta pendeltåget som går 

09:21 från Stockholm City. 

För de som kommer med egen bil finns parkering nära busstorget. 

 

Kostnad: Medlem 50 kronor och icke-medlem 100 kronor. Kontant betalning på plats eller 

med Swish. 

Anmäl deltagande till Mats Hansson, 08-760 52 09, e-mail 1hansson@telia.com senast 21 

maj. 

 
 

 

 

På gång i länet 
 

Vi rapporterade i december 2017 om förändringar av verksamheten på Stockholms läns museum. Nu 

förbereds en flytt till Flemingsberg samtidigt med andra organisatoriska förändringar och ett förändrat 

arbetssätt. Läs pressmeddelandet: http://press.stockholmslansmuseum.se/pressreleases/flytt-och-ny-

organisation-paa-stockholms-laens-museum-

2455931?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressreleas

e 

 

Söndag 15 april 2018 kl. 13-15. Utgrävningarna vid Eddaparken. Arkeologerna Björn Ambrosiani 

och John Hamilton berättar och visar bilder från utgrävningar vid Eddaparken i Upplands Väsby 

(Fresta 27:1). Föredraget hålls i Ladugården, Hembygdsgården, Hagvägen 2, Upplands Väsby. 

Kaffeservering. Arrangör är Upplands Väsby Hembygdsförening 

 

Tillhör du dem som tycker om att besöka loppmarknader? Stockholms läns museum har loppis onsdag 

18 april kl. 12-19. Inför flytt av museet säljer man ut böcker, bilder, möbler m.m. 

http://stockholmslansmuseum.se/evenemang/loppis-pa-museet/ 

 

Onsdag 16 maj 2018 kl. 18:30. Historien om Uddby kvarn, Tyresö. Arkeolog Lars Andersson 

berättar om utgrävningarna 2014-2015 och Göran Magnusson från Tyresö Hembygdsförening 

kompletterar med annat från platsens historia. http://stockholmslansmuseum.se/evenemang/historien-

om-uddby-kvarn/ 

 

Stadsmuseet ordnar arkeologivandringar kring Slussen med visningar av de ständigt pågående 

utgrävningarna där. Aktuella datum under våren är 29 april samt 27 maj. Biljett krävs. 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2018/04/29/arkeologivandring-kring-slussen/ 
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Måndag 23 april kl. 18:00. Tema historia på Täby bibliotek: Arkeologer berättar om den senaste 

utgrävningen nära Täby centrum. Huvudbiblioteket, mellan Kommunhuset och Täby centrums 

galleria. https://bibliotek.taby.se/sv/event/v%C3%A4rldsbokdagen-2018-1 

(Uppsnappat från Fornminnesnytt från Täby Hembygdsförening. Nytt nummer nr. 3/2018 finns ute nu. 

https://www.hembygd.se/taby/bocker/tidningen-fornminnesnytt/fornminnesnytt-argang-2018/ ) 

 

 

 

Föreläsningar på Historiska 
 

Onsdag 25 april 2018: Marinarkeologen berättar: Dalarövraket. Niklas Eriksson vid Centrum för 

maritima studier och Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet berättar 

om hur ”Dalarövraket” återfick namnet Bodekull genom att kombinera undervattensarkeologi med 

studier av skriftliga källor. http://historiska.se/kalendarium/2018/04/25/dalarovraket-25-apr/ 

 

Fredag 27 april 2018: Arkeologen berättar: Kvinnan med staven.  Gunnar Andersson, arkeolog och 

järnåldersexpert på Historiska museet berättar om en typ av stavar som framkommit under årens lopp i 

olika gravar och som vållat arkeologerna huvudbry. Speciellt behandlas en storslagen stav hittad i en 

rik kvinnograv på Öland. http://historiska.se/kalendarium/2018/04/27/arkeologen-berattar-27-apr/ 

 

Onsdag 2 maj 2018: Arkeologen berättar: Brukade bilder – hällristningar och historiebruk. Spår visar 

att människor har återkommit till de gamla ristningarna från bronsålder/äldsta järnålder som finns i 

Sydskandinavien. Fortsatte ristningarna att ha en betydelse även senare, och hur har ristningarna 

tolkats under historisk tid? Per Nilssson vid Arkeologerna, Statens historiska museer berättar. 

http://historiska.se/kalendarium/2018/05/02/arkeologen-berattar-2-maj/ 

 

Fredag 4 maj 2018: Arkeologen berättar: Hällristningarna i Tanum. Arkeolog Lars Strid berättar om 

Vitlycke museum och hällristningarna i Tanum i Bohuslän, ett världsarv sedan 1994. 

http://historiska.se/kalendarium/2018/05/04/arkeologen-berattar-4-maj/ 

 

 

 

Nya rapporter 
 

Vad kan man hitta i en kyrkogårdsmur? Muren runt Spånga kyrkogård har restaurerats under tre års 

tid. Den har plockats ned sten för sten och rests upp på nytt. Arbetet med muren har övervakats av 

arkeolog John Hamilton som nu rapporterar om de fynd som gjordes, bl.a. rester av en dopfunt liksom 

nio runstensfragment. http://arkeologerna.com/om-undersokningen-i-spanga-kyrka/ 

 

Arkeologikonsult har gett ut en rapport om utgrävningar av fyra vikingatida gravfält i Norrsunda 

socken. Samtliga är knutna till den numera försvunna byn Valsta som låg vid den nya E4-avfarten vid 

Rosersberg. Över hundra gravar från tiden 800-1100 e.Kr. undersöktes. 

http://www.arkeologikonsult.se/10-frontpage-blog/144-ny-bok-i-arkeologikonsults-skriftserie 
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Styrelsen i Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund, till årsmötet 2019 
 

Hammarsjö, Gunilla, ordförande  gunilla(a)hwebb.se 
070-453 98 85 
 
Gustafsson, Berit, ledamot berit.i.gustafsson(a)hotmail.com 
070-538 89 38 
 
Hansson, Mats, ledamot 1hansson(a)telia.com 
08-760 52 09 
073-828 43 21 
 
Wallin, Johnny, ledamot johnny.wallin2(a)comhem.se 
08-590 805 56 
070-389 0 556 
 
Karlsson, Inger, kassör karlssoninger23(a)gmail.com 
08-21 15 20  
070-773 72 22 
 
Nyström, Erica, sekreterare erica.nystrom(a)gmail.com 
070-535 98 08 
 
Schultz, Lena, suppleant toughnut(a)telia.com 
0707-704558 
 
Broström, Sven-Gunnar, suppleant botark1944(a)gmail.com 
070-942 36 14 
 
Du blir medlem genom att sätta in 150 kronor på Stockholms läns hembygdsförbunds 
arkeologisektions plusgiro 497 36 80-4. Glöm inte att anmäla namn och adress. Sektionens 
hemsida: http://www.hembygd.se/arkeologisektion  
 

Du vet väl att Arkeologisektionen även finns på Facebook? 
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