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Spadbladet 1, 2017 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 

Årsmöte den 14 mars – vid Slussen 
 

Tisdagen den 14 mars äger sektionens årsmöte rum på Sjöfartshotellet, Bergrummet, Slussen, 

Katarinavägen 26, kl 18. 

Efter sedvanligt årsmöte kommer, kl 18.45, arkeobotanikern och fil. dr i kvartärgeologi Jens 

Heimdahl, från Arkeologerna, Statens historiska museer, att föreläsa om: 

BOLMÖRTENS HISTORIA I SVERIGE 
Örtmagi och medicin i myt och verklighet 

Sektionens medlemmar brukar inte bara vara intresserade av artefakter i sten, lera, ben eller 

metaller utan även av växter/frön. Då Jens Heimdahl, i samband med ett föredrag i höstas på 

Historiska, nämnde: ”Om jag får tala om Bolmörten och dess historia, skulle jag kunna hålla 

på i timmar”, hade vi funnit föreläsaren till sektionens årsmöte. 

Bolmört omtalas redan för 6.000 år sedan på sumeriska lertavlor som medicinalväxt men den 

har också en mörk sida – giftmord. 

ANMÄLAN 
Till Gunilla Hammarsjö, gunilla@hwebb.se, 070-453 98 85. 

Ange mobilnummer samt din eventuella gästs namn. 

Då lokalen Bergrummet rymmer 50 personer, så är medlemmar välkomna att ta med sig en 

gäst som (ännu) inte är medlem i sektionen. 

Stockholms läns hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund har alldeles nyligen 

renoverat köket i Klarahuset och samtidigt köpt ett nytt stort sammanträdesbord till 

mötessalen. Bordet kan inte tas isär eller tas ut ur rummet, vilket gjort att vi med kort varsel 

blivit tvungen att söka annan lokal, lättillgänglig för alla och med AV-utrustning. 

Årsmöteshandlingar 
Stockholms läns hembygdsförbund har under några år inför sitt årsmöte lagt ut årsmöteshand-

lingarna endast på sin hemsida – allt för att skona skogen och värna om miljön.  

Arkeologisektionens årsmöteshandlingar kommer att läggas på sektionens hemsida strax före 

årsmötet. 

Arkeologisektionen kommer även maila ut årsmöteshandlingarna till dem som anmält 

sig till årsmötet. 

Årsmöteshandlingarna kommer under själva mötet att visas på väggen.  
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Utflykt till Skånela och Norrsunda 22 april 
 

Lördagen den 22 april anordnar sektionen en heldagsutflykt till Skånela kyrka, Nordians hög, 

Åshusby och Skoby med sina gravfält i Norrsunda socken. Åshusbys bebyggelse låg samlad 

på en kulle som är del av Stockholmsåsen. Idag finns där ett gravfält med 180 anläggningar; 

treuddar, resta stenar och högar/gravar och själva Nordians hög, en av Mälardalens största 

kungshögar. Skoby/Norrsunda är ett gravfält med drygt 35 gravar. 

Vår eminente guide blir docent Anders Carlsson från Stockholms universitet. 

Vi kommer att boka en buss som tar oss från Universitetet. Men låt oss återkomma om 

detaljer och anmälan senare. 

 

Utflykt till Årsta 20 maj
Heldagsutflykten till Årsta slott med dess fornstigar och gravfält som vi tidigare skrivit om 

kommer att äga rum lördagen den 20 maj. Anna Röst, kultursekreterare i Haninge kommun, 

kommer att guida oss. Mer detaljer, tider och anmälan återkommer vi till senare i vår. 
 

Albertus Pictor i Bromma kyrka 
 

Av Nils Ringstedt 

Lördagen 19 november 2016 arrangerade arkeologisektionen ett föredrag i Bromma kyrka om 

Albertus Pictors målningar av bibliska berättelser. Föredraget hölls av fil. dr Pia Bengtsson 

Melin – en av Sveriges främsta specialister på Albertus Pictor och medeltida muralmåleri. Pia 

är 1:e antikvarie på Statens Historiska Museum. Hon berättade att Bromma kyrka är en av tre 

rundkyrkor i Stockholmstrakten – de övriga är Munsö och Solna kyrkor. Samtliga tre anses en 

gång ha varit fästningskyrkor. I Norden finns endast ett 20-tal rundkyrkor. Bromma kyrka 

byggdes omkring 1160–1170. Det fanns då ett litet cylinderformat kor som nu är borta. Nu-

varande kor byggdes på 1720-talet. Det långhus som innehåller målningar av Albertus Pictor 

tillkom under 1400-talet när församlingen vuxit så att den inte längre rymdes i rundkyrko-

delen. Då slogs också ett kupolartat tegelvalv med åtta ribbor över rundhuset. Där finns nu 

åtta valvkupor. 

Långhuset täcks av två stjärnvalv, som utgår från fyra murpilastrar, två av dem på var sin sida 

mellan de bägge valven och en i vardera västhörnet. Sådana valv är en sentida företeelse i 

Norden och de två i Bromma kyrka är slagna omkring 1480. Sedan målades valven säkert från 

samma ställningar som murarna använde för att slå valven
1
. Det Gamla Testamentets be-

rättelser avbildas i taket medan scener ur det Nya Testamentet finns på väggarna. Intressant 

nog kan berättelser från det Gamla Testamentet kopplas ihop med bilder från det Nya Testa-

mentet i kyrkan. 

Pia framhöll att det fanns flera skäl till att dekorera de medeltida kyrkorna. Det var för att ära 

Gud, att ständigt ha en pågående gudstjänst på väggarna genom bibliska målningar, att vara 

stöd för prästernas predikningar och därför att icke läskunniga skulle få kunskap om de 

bibliska berättelserna. 

Vem var då Albertus Pictor? Han kom från staden Immenhausen i Tyskland och lät höra talas 

om sig omkring 1465. I Stockholm omtalas han första gången 1473 och bodde i ett stenhus 

                                                 
1
 Svanberg, Jan. Bromma kyrka. I Ringstedt, Nils. Bromma före historien. 2008. 
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vid Norreport. Han kallas även Albert pärlstickare. Sannolikt dog han 1509. Albertus Pictor 

var en av sin tids högst beskattade målare i Stockholm. Tillsammans med sina medarbetare i 

målarverkstaden utförde han ett trettiotal målningssviter i Mälarlandskapen. Som förlaga hade 

Albertus Pictor Biblia Pauperum Predicatorum (de fattiga predikanternas bibel) – en i Tysk-

land tryckt bok. Målningarna skedde i starka färger för att kunna synas i den dåliga belys-

ningen i de medeltida kyrkorna. 

I nio av kyrkorna är hans signeringar bevarade eller kända genom uppteckningar från 1600-

talet innan målningarna började kalkas över. Överkalkning skedde i Bromma kyrka runt 1850. 

I sex kyrkor – däribland Härkeberga och Täby – kalkades aldrig målningarna över
1
. 

Edvard Bergh tog fram målningarna i Bromma kyrka vid restaureringen år 1906. Ytterligare 

restaurering gjordes på 1950-talet. Det intressanta är dels att färgerna kom att överdrivas vid 

den första restaureringen, dels att flera grava fel gjordes så att en del målningar blev 

annorlunda än när de målades på 1400-talet – t ex ett kvinnohuvud blev ett manshuvud. 

Dessutom visade Pia några målningar som alldeles uppenbart gjordes i modern tid.  

En liten målning i Bromma kyrka överkalkades inte. Det är den spännande bilden av murar-

mästaren som slår sin gesäll. Bilden finns på norra sidan i den båge som upptogs mot rund-

huset. Kanske hade gesällen varit för lat i arbetet på att mura i kyrkan? Bland andra bilder 

som Pia berättade om kan nämnas västsidans målningar av när Jesus rider in i Jerusalem, 

Judaskyssen och hur Petrus då hugger örat av översteprästens tjänare Markus. Nästan dold av 

orgeln syns de skvallrande 

kvinnorna med djävulen som ser ut 

att greppa tag i damerna som pratar 

och skvallrar under gudstjänsten. 

Andra bilder visar gisslandet, törne-

kröningen, korsfästelsen och upp-

ståndelsen. Kristi himmelsfärd finns 

också avbildad i kyrkan.  

Pia Melin Bengtsson visade sina 

djupa kunskaper om det medeltida 

kyrkomåleriet och om Albertus 

Pictor. Jag tror alla som lyssnade 

var mycket imponerade av hennes 

kunskap om målningarna i Bromma 

kyrka. 

 
 

”Tid för forntid” på Stockholms universitet 
 

Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet ordnar öppna populärvetenskapliga 

föreläsningar. Närmast väntar: 

- Torsdagen den 2 mars talar Johnny Karlsson om Hornhantverk i Birka och Sigtuna – 

handelsnätverk manifesterade i råvaruanvändning 

- Torsdagen den 20 april talar Anna Röst om Fragmenterade platser, ting och människor: hur 

man hanterade döden under yngre bronsålder – äldsta järnålder i Sörmland 

- Torsdagen den 18 maj talar Ingrid Berg om Arkeologen som äventyrare – från Schliemann till 

Indiana Jones. 

Tid och plats: kl 18–19.00, föreläsningssalen på plan 4 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7. 

Foto: Nils Ringstedt 
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Aktuella avhandlingar och disputation 
 

Marte Spangen disputerade den 15 oktober 2016 på sin avhandling Circling Concepts : A Critical 

Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites. Den kan man läsa om 

och ladda ner elektroniskt från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-133066. 

Anna Röst disputerade den 15 december 2016 på sin avhandling Fragmenterade platser, ting och 

människor : Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland ca 1000–300 

f Kr. Den kan man läsa om och ladda ner elektroniskt från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-134704. Anna träffar vi sen i maj i Årsta, se ovan. 

Kommande disputation: 

Yvonne Karlsson disputerar den 24 februari 2017 kl 13 vid Göteborgs universitet (Olof Wijksgatan 6, 

sal T302) på sin avhandling På jakt efter kvinnors arbete. En modell för analys av genus och 

arbetsdelning på forntida boplatser. Exempel från Timmeråshyddan, Skrivarhelleren och Hus 13 på 

Fosieboplatsen. Läs mer och ladda ner http://hdl.handle.net/2077/50191 

 

Styrelsen i Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund, till årsmötet 2017 
 

Broström, Sven-Gunnar Fältvägen 11 ledamot 
08-530 371 08 147 41 Tumba 
070-942 36 14 botark1944(a)gmail.com 
 

Gustafsson, Berit  Glasbergavägen 67  suppleant 
070-538 89 38  152 59 Södertälje 
 berit.i.gustafsson(a)hotmail.com 
 

Hammarsjö, Gunilla  Hangarvägen 3, 5 tr  ordförande 
08-540 622 56 183 66 Täby  
070-453 98 85 gunilla(a)hwebb.se 
 

Karlsson, Inger Baggensgatan 23  ledamot 
08-21 15 20 111 31 Stockholm webbansvarig 
070-773 72 22 karlssoninger23(a)gmail.com 
 

Nyström, Erica Muskotvägen 8 sekreterare 
070-535 98 08 123 55 Farsta
 erica.nystrom(a)gmail.com 
 

Owe, Jan  Gamlebo Ginstvägen 38 kassör o redaktör 
08-38 71 39  197 34 Bro 
0730-894 884 jan(a)gamlebo.se 
 

Persson, Bosse  Mora Byväg 30 ledamot 
0176-26 20 25 761 12 Bergshamra  
070-656 62 37 perssonbov(a)hotmail.com 
 

Hansson, Mats Småbrukarvägen 10 suppleant 
08-760 52 09 163 44 Spånga 
073-828 43 21 1hansson(a)telia.com 
 
Du blir medlem genom att sätta in 100 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 kan prenumerera på LEDUNGEN, tidskriften för kultur och miljö i Stockholms län som ges 
ut av Stockholms läns hembygdsförbund. Sätt in 130:-/år på plusgiro 58 83 56-6. Tidskriften 
utkommer med 4 nummer per år. 
 

Du vet väl att Arkeologisektionen även finns på Facebook? 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-133066
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-134704
http://hdl.handle.net/2077/50191
http://www.hembygd.se/arkeologisektion

