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Spadbladet 1, 2014 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 

Årsmöte i arkeologisektionen 
 

Onsdagen den 12 mars har vi sedvanligt årsmöte i Stockholms läns hembygdsförbunds lokaler i Klara-

huset på Sabbatsbergsvägen 6 i Stockholm, klockan 18.30. Vi bjuder på kaffe med dopp och frukt. 

Efter årsmötet följer ett föredrag som börjar kl 19 dit vi även välkomnar icke medlemmar. I skrivande 

stund är inte föredragshållaren spikad, vi återkommer om några veckor med mer information. 

Föranmäl dig och dina eventuella gäster senast fredagen den 7 mars till Mimmi Öberg (073-159 75 30, 

mimmi_oberg@hotmail.com). 

 

Sektionens övriga program våren 2014 
 

Rösaring – en unik 

fornlämningsmiljö 
Lördagen den 17 maj anordnar Arkeologisek-

tionen en utflykt till Rösaring i Låssa socken, 

Upplands-Bro kommun.  

Vår guide blir arkeologen Lars Holmblad. 

Denna unika och monumentala fornlämnings-

miljö ligger på krönet av en 61 meter hög grusås 

med en vidunderlig utsikt över Norra Björk-

fjärden. Denna kultplats från bronsålder– 

vikingatid har en drygt 500 meter lång anlagd 

processionsväg som går från ett förmodat döds-

hus till ett stort röse och några mindre samt en av 

Upplands största labyrinter med 16 ringar.  

Nedanför Rösaring finns bosättning från brons-

åldern och stora gravfält från 500/800-talet. 

Gravfält med bortåt 280 gravar och med tre stor-

högar i rad, varav den ena är en s.k. platåhög 

med 22 meter i diameter. 

Mer detaljerad information kommer i Spadbladet 

senare i vår. 

Inget begränsat deltagarantal. Icke-medlemmar 

är välkomna till en kostnad av 50 kronor. 

 

Läs mer om gravfältet: http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b047/ 
 

 

Korsnäs – en aldrig 

sinande källa till 

kunskap 
Jordvallarna i Korsnäs fortsätter att avslöja 

sina hemligheter.  

Lördagen den 24 maj och torsdagen den 26 

juni är vi i arkeologisektionen välkomna till 

Korsnäs i Grödinge för att synliggöra vad som 

gömmer sig i jordmassorna och få fram mer 

om dess historia.  

Vår ledare blir Sven-Gunnar Broström. 

Mer detaljerad information kommer i 

Spadbladet senare i vår. 

Deltagarantalet är begränsat 

till 10 personer per gång. 
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Frescati – besök ett 

gravfält vid Stock-

holms universitet 
Under den ljusa junikvällen onsdagen den 

fjärde juni, guidar docent Lena Holmquist, 

Stockholms universitet, oss runt de – troligen 

för de flesta okända – gravfälten kring Stock-

holms universitet i Frescati och berättar om 

gravskick m.m. 

Mer detaljerad information kommer i 

Spadbladet senare i vår. 

Inget begränsat deltagarantal. Icke-medlemmar 

är välkomna till en kostnad av 50 kronor. 
 

Ta fram era almanackor och boka in ovanstående evenemang! 
 

Möte – frågor om runstenar runhällar och 

hällristningar 
Ett möte planeras mellan Riksantikvarieämbetet, Arkeologisektionen och Stockholms läns 

hembygdsförbund för att hembygdsföreningarna inom länsförbundet ska få information och få sina 

frågor besvarade om skötsel, fadderverksamhet m.m. 

Länsförbundet har mailat Arkeologisektionens upprop om namn på respektive hembygdsförenings 

kontaktperson för runstenar, runhällar och hällristningar till samtliga hembygdsföreningar knutna till 

Länsförbundet. 

Påminn era hembygdsföreningar att maila namnet på föreningens kontaktperson. 

 

/Gunilla Hammarsjö, gunilla@hwebb.se. 

 

På Historiska museet 
Nytt för våren 2014 är att museet har fri entré på onsdagar mellan klockan 16–20, liksom sedan 

tidigare på fredagar kl 11–17. 

Vid onsdagsvisningen kl 17–17.30 den 22 januari handlar det om skelett. 

Fredagen den 24 januari mellan kl 13–14.30 kan man träffa på konservatorn Ulrik Skans i 

utställningarna, passa på att fråga om alla dina funderingar kring konservering av föremål. 

Lördag-söndag 25–26 januari är det stenålderstema, med smyckesverkstad, stenåldersmys och speciell 

stenåldersvisning. 

På onsdagskvällen den 29 januari (kl 18–19.30) kan man lära sig om dans och kläder på 1200-talet, 

biljettpris 80:-, läs mer och förbokning: http://www.historiska.se/misc/gemensam/kalender/2014/14-

01-29-Dansa-pa-historiska2/ Nästa danskväll blir onsdagen den 12 februari – då om 1300-talet, läs 

mer och förboka här: http://www.historiska.se/misc/gemensam/kalender/2014/14-02-12-Dansa-pa-

historiska/ 

Fredagen den 31 januari kl 15–16 håller docenten i konstvetenskap Inga Lena Ångström Grandien ett 

föredrag med titeln: Om stenar kunde tala – nytt ljus på Dalarnas medeltida dopfuntar. 

Onsdagen den 5 februari, kl 17–17.30 svarar Anna Westerberg Davidson på frågor om 1100-talet i 

utställningen Sveriges historia. 

Samma kväll, kl 18–19.30 presenterar Petter Ljunggren 1100-talet utifrån föremål i utställningen. 

Och Fredrik Charpentier Ljungqvist, vid Stockholms universitet ger en fördjupning om det ”mörka” 

århundradet, där källorna tiger. Plats till föredraget kan förbokas från och med den 29 januari.  

Onsdagen den 12 februari, kl 17–17.30 ger Karina Hedman en visning om run- och bildstenar. 

Samma kväll kl 18–19 berättar Kerstin O. Näversköld, arkeolog på museet, om runstensfyndet hösten 

2012 på Björkö i Mälaren. Det nyfunna fragmentet kunde pusslas ihop med tidigare kända fragment i 

mailto:gunilla@hwebb.se
http://www.historiska.se/misc/gemensam/kalender/2014/14-01-29-Dansa-pa-historiska2/
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museets samlingar och visade sig bilda en stor runsten istället för delar av tre olika runstenar som man 

tidigare trott. 

Notera sedan onsdagen den 19 februari med temat ”Vad vet du om 1200-talet?”. 

 

Läs mer och hitta fler föredrag och visningar på www.historiska.se.  
 

Föredrag i Ytterbystugan, Täby 
Söndagen den 16 februari kl 19 berättar kulturgeografen Bengt Windelhed om hur landskap förändras. 

- Vad vet vi om agrara landskapsförändringar under de senaste 2000 åren?  

- Varför ser landskapet ut som det gör när vi är ute och vandrar i eller bilar igenom det? 

- Hur kan en hembygdsförening nyttja landskapskunskap i sin verksamhet? Erfarenheter från 

Bromma Hembygdsförening. 

Arrangör: Täby hembygdsförening, fornminnessektionens arkeologigrupp. Karta se Spadblad 3/2013. 
 

 

Yngre Järnålder i Stockholms län 
– aktuell forskning 

Missa inte boken från vårt seminarium hösten 2012 på Stockholms läns museum. 

Boken kan ni köpa för 100:-, med porto blir priset 136:- vilket ni kan sätta in på 

vårt plusgiro 497 36 80-4 (Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion). 

Förutom namn, ange gärna adress eftersom vi inte säkert har er senaste postadress. 
 
 

Ett par arkeologiavhandlingar 
Den 15 februari förra året disputerade Torgrim Sneve Guttormsen vid Göteborgs universitet på 

avhandlingen Arkeologi i all offentlighet. Arkeologihistorie i Norge belyst ved fortidens veier som 

historie- og minnekunnskap. 

Avhandlingen behandlar förhållandet mellan arkeologi och samhälle, i fokus står den norska 

arkeologin och dess relation till samhället från 1870 fram till idag. 

En av författarens slutsatser är att ”arkeologin står inför ett viktigt vägval vad gäller användandet av 

det förflutna. Inte minst vad gäller relationen mellan professions- och populärkultur och mellan arkeo-

loger, kulturarvsförvaltare och en historieintresserad allmänhet.” 

Källa och läs mer: http://www.hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/ny-avhandling-om-arkeologins-roll-

i-dagens-samhalle.cid1152650 och http://hdl.handle.net/2077/31684 

*** 

Den 18 december förra året disputerade Ny Björn Gustafsson vid Stockholms universitet på 

avhandlingen Casting Identities in Central Seclusion. Aspects of non-ferrous metalworking and society 

on Gotland in the Early Medieval Period. 

Avhandlingen behandlar icke-järnbaserat metallhantverk på Gotland under sen järnålder och tidig 

medeltid. I fem artiklar och i en sammanfattande del belyses olika aspekter av metallhantverk, 

hantverkare och deras relation till det omgivande samhället. Bland annat omfattar artiklarna studier av 

restprodukter från metallhantverk, både som individuella fynd och som generella föremålsgrupper 

samt verkstadslämningar som informationskälla. 

Avhandlingen i fulltext: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:664112/FULLTEXT02.pdf 
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UTFLYKTEN TILL SÄBY, INGARÖ SOCKEN 

Söndagen den 27 oktober anordnade Arkeologisektionen en utflykt till 

skärgårdens största gravfält, Säbygravfältet på Ingarö. Vi var 12 

personer som var med på visningen och vi guidades av arkeologen 

Gabrielle Prenslau-Enander.  

Säbygravfältet ligger i en tallskogsbevuxen sluttning strax väster om 

nuvarande Säby gård. Där finns drygt 150 gravar, de flesta säkert från 

yngre järnålder. Det finns också antal låga stensättningar som troligen 

kan dateras till äldre järnålder. Storleken på gravfältet tyder på en 

bosättning med lång kontinuitet. På samma gravfält finns också en storhög 

med en diameter på 20 meter och åtta treuddar. Storhögen kan vara en 

hövdingagrav. Treuddar är stensättningar med insvängda sidor och dateras 

till vikingatid.  

Under den tid som gravfältet användes var vattennivån fem till tio meter 

högre än idag och gravfältet låg vid kanten av en havsvik.  

Inger Karlsson, foton: Gunilla Hammarsjö 
 

STENAR MED RÄNNOR I VAXHOLM 

I december 2013 fick undertecknad av Länsstyrelsen i 

uppdrag att besiktiga några stenar med märkliga skåror i 

Vaxholm. Dessa hade anmälts av en privatperson boende 

vid Petersberg på Vaxön i Vaxholm. Han hade först anmält 

fynden till Naturhistoriska Riksmuseet där den jourhavande 

geologen svarade att de inte såg naturliga ut. Istället borde 

en antikvarisk myndighet undersöka om det var gjort genom mänsklig verksam-

het. Anmälan kom så småningom till Länsstyrelsen i Stockholms län. Därifrån 

fick jag sedan uppdraget. Tack vare den snöfria vintern kunde jag besöka platsen den 30 december. 

Området med stenarna är beläget vid stranden strax väster om Pålsundsbrons norra brofäste. Jag fann 

snart den första stenen med de konstiga skårorna. Fler och fler stenar hittades med samma fenomen. 

Sen observerade jag att många stenar var kluvna och de hade samma skåra i själva klyvningen. Utan 

att leta noggrant kunde jag räkna till ett 50-tal stenar både hela och kluvna med samma typ av skåror. 

Dessutom fanns i området en mängd stenar med borrhål, delvis med olika dimensioner på hålen. Här 

fanns även stenar som uppenbarligen sprängts sönder.  

Besiktningen resulterade i följande antaganden: 

 Skårorna är inte naturliga utan gjorda vid mänsklig påverkan. 

 Skårorna är inte manuellt huggna utan framställda av någon form av borr, såg eller slagmaskin 

som resulterat i dessa rännor med närmast V-format tvärsnitt.  Rännorna har gjorts med avsikt att 

klyva stenarna. 

 Eftersom det i området finns olika typer av stenbearbetning och i olika stadier ligger det närmast 

till hands att det är resultatet av ett övningsområde för militären där man testat olika hjälpmedel 

för arbete med sten.  

 Åldern är svår att uppskatta men med tanke på den teknik som använts så kan 

man gissa på 1900-talets första hälft. Ytterligare upplysningar kanske går att få 

om man kontaktar någon historiker på försvarsmakten. 

Sven-Gunnar Broström, foton: Per Åstradsson. 
 
 

Du blir medlem i sektionen 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  
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