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Spadbladet 1, 2013 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 
ÅRSMÖTE DEN 13 MARS – MED HÄLLRISTNINGSFÖREDRAG 

Onsdagen den 13 mars har vi årsmöte i Stockholms läns hembygdsförbunds lokaler i Klarahuset på 

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

 
 

Ny järnåldersbok på gång 
SNART KOMMER BOKEN FRÅN SEMINARIET YNGRE JÄRNÅLDER I STOCKHOLMS 

LÄN – AKTUELL FORSKNING 

Tillsammans med Stockholms läns museum arbetar vi nu med redigeringen av boken från höstens 

seminarium. Målet är att boken ska finnas på plats vid vårt årsmöte.  

 
 

Dags att betala in årsavgiften 
Nu är det hög tid att betala in årsavgiften för 2013. Den är på 100 kronor och sätts in på Stockholms 

läns hembygdsförbunds arkeologisektions plusgirokonto 497 36 80-4. Glöm inte att ange namn och 

gärna adress. Får du Spadbladet på papper men har en e-postadress? Meddela oss då din e-postadress. 
 

 

RÄDDA VÅRA SOCKNAR 

På webbplatsen http://upprop.nu/NRMK finns ett upprop som startades i höstas om att rädda våra 

socknar. Alla fornlämningar i Sverige och arkeologisk forskning knyts till socknar som ett geografiskt 

område. Försvinner socknarna från den offentliga indelningen av Sverige så försvåras framtida 

forskning. Frågan är just nu uppe i Riksdagen (beredning i skatteutskottet den 22 januari).

 
 

 

Kom och ta med dig några vänner till sektionens årsmöte där 
Sven Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam kommer att 
berätta och visa bilder på nyfunna hällristningar. 

Föranmäl dig och dina eventuella gäster senast fredagen den 8 
mars till Mimmi Öberg (08-570 320 50, 
mimmi_oberg@hotmail.com) 

http://upprop.nu/NRMK
mailto:mimmi_oberg@hotmail.com
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Händer på Historiska 
Utställningen Sveriges Historia är tillfälligt stängd och beräknas öppna igen den 12 februari.  

Brödfestival 2-3 februari: Dagar fyllda med lajvbakning, föreläsningar och workshops, det ultimata 

semmeltestet, temavisningar om brödets historia och järnåldersbak på stora gården. 

 

Lunchvisning den 5 februari kl. 12:30-13:00  

Följ med Li Kolker som berättar på temat drak-

guld – om skatter och myter. Samling i 

entréhallen. 

 

Onsdagsvisning den 6 februari kl. 17:00-17:30  

Karina Hedman berättar om forntiden längre 

norrut. 

 

Lunchvisning den 12 februari kl. 12:30-13:00  

Följ med Charlotte Hedenstierna-Jonson som 

berättar på temat vikingatida kontakter med det 

magyariska Ungern. 

 

Onsdagsvisning den 13 februari kl. 17:00-17:30 

Linda Wåhlander berättar om runor under äldre 

järnålder. 

 

Missa inte att Historiska museet har fria fredagar – fri entré mellan kl. 11-17. 

Visningen den 1 februari kl 15:30 handlar om makt och maktlöshet genom historien. 

Visningen den 8 februari handlar om döden dö – om gravskick. 

Visningen den 15 februari handlar om kärlek och allianser. 

 

ETT ANTAL ARKEOLOGISKA BÖCKER UTGIVNA UNDER 2012 

Att återupptäcka det glömda : aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden (red. Påval 

Nicklasson och Bodil Petersson). Utgiven av Lunds universitet. 

Den långa järnåldern : sociala strategier, normer, traditioner (av Ola Kyhlberg). Utgiven av Uppsala 

universitet. 

Därför Uppsala : utdrag, iakttagelser och resultat från studien Med Uppsala i centrum : 

Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria 

baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, 

Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund (doktorsavhandling av Lars Landström). Utgiven av 

Uppsala universitet. Läs mer: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-170895 

Histories of archaeological practices : reflections on methods, strategies and social organisation in 

past fieldwork (red. Ola W. Jensen). Utgiven av Historiska museet. 

Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr. (av Mats Larsson, Geoffrey Lemdahl och 

Kerstin Lidén). 

Remnant echoes of the past : archaeological geophysical prospection in Sweden (doktorsavhandling 

av Andreas Viberg). Utgiven av Stockholms universitet. Läs mer: http://su.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:549188 

The significance of trees : an archaeological perspective (av Peter Skoglund). Läs mer: 

http://books.google.se/books?id=wpqBtgAACAAJ&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y 

To tender gender : the pasts and futures of gender research in archaeology (red. Ing-Marie Back 

Danielsson och Susanne Thedéen). Utgiven av Stockholms universitet. 

 

NY CHEF PÅ SIGTUNA MUSEUM 

Ted Hesselbom, tidigare chef för Röhsska museet i Göteborg, tillträder som chef på Sigtuna museum 

den 1 februari 2013. 

En om- och tillbyggnad av museet är på gång, vilket man får förmoda kommer leda till nya spännande 

arkeologiska fynd. 
Källa: http://www.sigtunamuseum.se/ 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-170895
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:549188
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:549188
http://books.google.se/books?id=wpqBtgAACAAJ&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y
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YNGRE JÄRNÅLDER I STOCKHOLMS LÄN – AKTUELL FORSKNING 
 

Det var rubriken på ett arkeologiskt seminarium 

som Stockholms läns arkeologisektion arran-

gerade 22–23 september i samarbete med Stock-

holms läns museum. Seminariet lockade ett 50-

tal deltagare. Två tidigare seminarier har vi 

gemensamt haft – ett om äldre järnålder i länet 

för fyra år sedan och ett om bronsålder för två år 

sedan. Vid tidigare tillfällen har trevliga skrifter 

med föredragen publicerats – och det är avsikten 

även denna gång. Den första dagen hölls intres-

santa föredrag – den andra gjordes en utflykt i 

Runriket. Seminariet leddes utmärkt av läns-

museichefen Peter Bratt. 

Kort om föredragen på seminariet 

Torun Zachrisson berättade engagerat om fynd 

från Stockholm före Stockholm, som påvisar tidig 

bebyggelse, t ex ett nu försvunnet handtag till en 

ganska unik romersk kanna, påträffad i Ström-

men, och ett svärd påträffat i trakten av Hö-

torget. Stockholm före Stockholm låg i skär-

ningspunkten mellan olika intresseområden och 

var uppenbarligen en plats med särskild kvalitet.  

Johan Runer talade kunnigt om Brytens gård i 

Hjulsta. Utgrävning har skett av Hjulsta bytomt. 

Under 900-talet anlades på en terrass en stor 

funktionsindelad 30 m stor byggnad – ett status-

hus med en liten silverskatt med Ethelred-mynt. 

Hjulsta tolkas som en plats med en hjulkvarn vid 

vatten. Sådana kvarnar kan knytas till stormän 

och har ingått i ett storgods. På detta har bott en 

bryte – en träl som var förman på godset men 

innehade en hög social status. Hjulstas huvud-

gård låg antagligen i Bromsten. 

Peter Bratt berättade spännande om Rinkabyar 

och Karlabyar – gårdar för krigare? Ortnamnen 

Rinkeby, Karleby, Svenneby och Tegneby 

antyder krigare under järnåldern. Källorna anger 

titlar på dessa krigare som t ex rinkar, karlar, 

huskarlar, sveinar och tegnar. 23 rinkabyar och 

31 karlabyar finns i Sverige – främst koncen-

trerade till östra Mälardalen. Rinkebyarna är 

samlade i södra Uppland. Det är intressant att 

vapen i flera fall kan knytas till gravar – särskilt 

stora gravhögar - i karlabyar och rinkabyar. I 

Norden fanns utpräglade krigarsamhällen under 

yngre järnålder. 

Kultplatsen Lilla Ullevi var temat för Mattias 

Bäcks intressanta inlägg. Lilla Ullevi ligger 

centralt i Bro socken och undersöktes hösten 

2007 med märkliga fynd, som inte är normala på 

en boplats under yngre järnålder. En stor sten-

plattform tolkas som harg – en kultplats. Det var 

sannolikt en speciell mötesplats för bygdens 

människor. Bl a påträffades 65 amulettringar. Att 

det rör sig om en kultplats beror på anknytning 

till sten, en ojämförligt rik tillgång på rituella 

föremål, stolpar som inte kan vara från bygg-

nader, matoffer och att eldning skett på platsen. 

En stenhägnad avgränsade platsen. 

Lena Holmquists intresseväckande föredrag 

Birkas befästningsverk och hamn handlade 

mycket om utgrävningar i befästningsverken, 

inte minst i området Garnisonen. Här på slutt-

ningen mot sjön har påträffats en stor mängd 

vapen och inga kvinnliga föremål. Krigarnas hus 

var ett 19 m långt klassiskt treskeppigt hus med 

offerdeposition i stolphål, fynd av ring-

väv/lameller – de enda i sitt slag i Skandinavien - 

och bronsbeslag som kan ha suttit på en hjälm. 

Fynd av pilar av östlig typ kan tyda på anfall 

eller pilar tagna i krigskampanjer. 

Mattias Pettersson och Roger Wikells välillu-

strerade föredrag En hög på höjden rörde en 

detaljerad fältundersökning av en skadad storhög 

i Tyresta i projektet Vikingar i Tyresta. Syftet var 

att se om högen på toppen av en kulle var en s k 

”grundargrav” på höggravfältet, där storhögen 

låg tillsammans med tre treuddar. Konstruk-

tionen kunde klarläggas och många intressanta 

fynd frilades, bl a tärning, spelbrickor, kamfrag-

ment, sländtrissa, textilfragment i kypert och 

tuskaft men även bränt bröd och bränd gröt fanns 

bland de många fynden. Brända ben av män-

niska, häst, hund, får/get och klor av rovfågel 

liksom några av fynden talar för en statusbetonad 

begravning. 

Lars Andersson talade initierat om Mellan ätte-

backe och kyrkogård - grävningarna i Broby bros 

kristna skelettgravfält i Täby mellan 2007 och 

2012. När bron i området byggdes om upptäcktes 

gravfältet 1995. Gravarna dateras från 1000-talet 

till början av 1100-talet. De kristna gravarna kan 

inte knytas till någon kyrkobyggnad. Kanske 

gravgården får ses som prototyp till en kyrko-

gård. 

I en avslutande paneldebatt konstaterades bl a att 

flera föredrag berörde krigare, maktstrukturer, 

strategiska platser och gränslandskap. Vapen och 

oroliga tider – särskilt under 500-talet och 900-

talet – diskuterades liksom kultplatsers roll. Slut-
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satsen drogs att det finns sannolikt många fler 

kultplatser än vad som idag är kända.  

Andra dagen gjordes en trevlig utflykt i Runriket 

med länsmuseets Lars Andersson som kunnig 

guide och till Täby kyrka för att se målningar av 

Albertus Pictor. Flera av de intressanta run-

stenarna visades – men kanske mest intressant 

var gravgården vid Broby bro, där de utgrävda 

skelettgravarna var utmärkta med Länsmuseets 

vepor – stora foton av skeletten som påträffats. 

Här visades Estrids möjliga grav. Estrid var den 

berömde Jarlabankes farmor. I länsmuseets ut-

ställning 2010 fanns en modell av Estrids huvud 

– en verkligen levandegjord bild av henne. På ut-

ställningen visades även skelettet. Att skeletten 

bevarats väl i gravgården beror på att jorden 

består av lera, som förhindrat förmultning. 

Båda dagarna var synnerligen lyckade och upp-

skattade av deltagarna. I arkeologisektionen 

värdesätter vi mycket det fina samarbetet vi har 

sedan flera år med Stockholms läns museum! Vi 

hoppas kunna fortsätta att tillsammans planera 

fler seminarier, som rör arkeologi i Stockholms 

län.  

Nils Ringstedt, ordförande i Stockholms läns 

hembygdsförbunds arkeologisektion 
 
 

 

NYFYND AV RUNSTEN VID SMÅHAMRA, ÖSTERHANINGE 
Av Roger Wikell 

 

Runstenar tycker de allra flesta människor om, 

även de som inte är särskilt intresserade av gamla 

fornlämningar. Visserligen gillar de flesta arkeo-

logi, men att därifrån självständigt börja studera 

ämnet och aktivt fornforska bland böcker och ute 

i fält är ett ganska långt steg – för långt för de 

flesta. Runstenar är en tacksam början, för de 

talar direkt till oss utan omsvep och förkun-

skaper. Visserligen är det bra att kunna tyda 

runor, men det besväret är i regel redan avklarat 

när man står framför en runsten. Bara det finns en 

informationsskylt på plats vill säga. Att läsa nam-

nen på personer som levde för snart 1000 år 

sedan gör stenarna sällsamt levande. Att studera 

och njuta av ornamentiken med ormar och kors 

och annat är något som aldrig upphör att 

fascinera dem som väl har blivit bitna. Runstens-

studier kan också utvecklas till en djup kunskap 

och kännedom om ämnet som inte står andra 

kulturyttringar efter. Vad man kan sakna är att 

runstenar inte ägnas samma plats på kultur-

sidorna i etablerad media som teater, konst eller 

musik. Varför finns det inte ett litet runstens-

museum i Stockholm? Vi bor ändå i världens 

runstenstätaste område. Runstenar har mycket att 

berätta. 

Haninge är i likhet med många andra bygder i 

östra Svealand rikt försett med runstenar. Många 

stenar står kvar på ursprunglig plats, medan en 

hel del har flyttats genom århundradenas lopp. 

Andra har försvunnit – okänt hur många? Men i 

vissa lyckliga fall har vi gamla teckningar från 

1600- till 1800-tal att luta oss mot. Länge var 

brofästet vid Småhamra en sådan förlorad plats, 

där enbart ett fragment var känt (Sö 267). Brott-

stycket ritades av genom Richard Dybecks för-

sorg, men har sedan 1800-talet varit förkommet 

och förgäves eftersökt. På stenflisan stod mans-

namnet Holmfast (om runföljden ”Hulfa” inte ska 

läsas som ordet ”hjälpe”), men utan en verklig 

sten var denna plats vid bron mellan de två går-

darna Småhamra och Korp-Norrby som bort-

glömd. Det behövs riktiga stenar för att en plats 

ska fastna i medvetandet, och bli ett givet besöks-

mål. Förutom hos en del runforskare vill säga, 

mig inberäknad, som under årens lopp har gjort 

flera besök vid Småhamra för att leta efter det 

försvunna fragmentet. Miljön med bro och väg 

som förbinder två gårdar med vackra höggravfält 

är klassisk vikingamark. Vid Småhamra finns en 

ståtlig skeppssättning, men gravfälten är dess-

värre inte vårdade. Upplevelsevärdet är därmed 

starkt begränsat. Och på det så saknas runstenen. 

Det var därför ett glädjebesked när Thure Wik-

Foto: Christer Hamp 
http://www.christerhamp.se/runor/gamla/so/sonf2011.html 

http://www.christerhamp.se/runor/gamla/so/sonf2011.html
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Redaktörens notering, själva runskriften kan 

läsas:  

: kunar : auk : ulfr : auk : sighialnmR : 
litu : risa : stin : atn : halftan : faþur : 
sin : kuþ : hialbi : : ant : hans 
De sju sista runorna är ristade på stenens 

vänstra smalsida. 

berg ringde och berättade att hans vän lantbru-

karen Rolf Norlin i Hammarby hade hittat en run-

sten i Småhamra. Äntligen var den felande run-

flisan återfunnen! Eller var det en annan del av 

stenen? Men det visade snart vara en tidigare helt 

okänd sten, som dessutom nästan var hel. Blott 

en bit av övre högra hörnet saknades. Det var vid 

vårbruket år 2011 som Rolf fann stenen, men han 

hade redan på hösten kört upp stenen ur åker-

leran. Stenens plats ligger bara en kort bit söder 

om det ovan nämnda brofästet. Tydligen har vi 

två stenar intill bron mellan gårdarna, för frag-

mentet med namnet Holmfast passar inte alls. 

Och läsaren förstår själv hur spännande det är för 

en runstensvän att tyda en för forskningen hittills 

okänd sten. Ristningen är välbevarad och där 

stod: ”Gunnar och Ulf och Sighjälm reste stenen 

efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe hans ande.” 

Det ska sägas redan nu att Rolf fann den högra 

felande flisan av runstenen redan året därpå. Nu 

har stenkonservator Paterik Stocklassa, som gör 

renoveringsarbeten åt Riksantikvarieämbetet, rest 

stenen nära den ursprungliga platsen. Övre högra 

hörnet ska även vara fastsatt enligt konstens alla 

regler. 

Man kan nu fullt ut njuta av den vackra ornamen-

tiken på plats. Visserligen följer runstenar från 

1000-talet ett schablonmönster med ett centralt 

kors omgivet av en runbärande orm. Man kan 

tycka att har man sett en sten så har man sett alla, 

men vid närmare studium framgår det snart att 

runristarna var mästare på att variera temat i det 

oändliga. Kreativiteten att ständigt komma på nya 

utföranden är imponerande. Nyfyndet vid Små-

hamra gör ingen besviken. Ornamentiken är gjord 

i Ringerikestil, uppkallad efter en känd fyndort i 

Norge, och den dateras till 1000-talets första 

hälft. Förmodligen närmare århundradets mel-

lersta del, om man jämför med andra stenar, men 

den diskussionen ska vi inte fördjupa oss i här. 

Korset är flätat som sig bör för denna stilgrupp, 

men runmästaren har lämnat korsarmarna öppna, 

vilket ger rörelse åt framställningen, särskilt som 

en av korsarmarnas utåtpekande linjer tangerar 

andra delar av ristningen. Korset är därmed inte 

fullständigt slutet, vilket ger illusionen av rörelse. 

Noterbart är att korset står på en stav, vilket kan 

efterlikna verkliga kors. Dels sådana man själv 

kan bära i handen, eller stora långa korsprydda 

stänger som förmodligen varit resta vid nykristna 

gårdar och gravfält. Att Gunnar, Ulf och Sig-

hjälm varit kristna framgår inte bara av det stora 

korset, utan även av bönen ”Gud hjälpe hand 

ande”. Det är första belägget på en kristen bön i 

Haninge. 

Det finns mer att berätta om stenen vid Små-

hamra. Men det får anstå till en annan gång. Än 

är inte sista ordet sagt om runor och runstenar, 

våra mest folkkära fornlämningar. Något som 

inte minst upptäckten av den nya stenen vid Små-

hamra visar. Nyfyndet har väckt stort intresse hos 

allmänheten. Även erfarna runologer har besökt 

stenen, och Thorgunn Snaedal från Runverket har 

kärnfullt klätt i ord vad vi alla känner: ”Jag blev 

mycket glad när jag såg denna stenbumling, så 

typisk sörmländsk i sin skrovliga skönhet.” För-

hoppningsvis kan stenen förses med en illustrativ 

skylt, samt att de närliggande gravfälten röjas och 

skyltas. En mindre fornstig är fullt möjlig att 

åstadkomma och då kan man gå i fotspåren på 

Gunnar, Ulf, Sighjälm, Halvdan och Holmfast, de 

till namnen första kända bönderna i Småhamra.

 

Referenser: 

Wikell, Roger. 2011. Nyfunnen runsten vid Småhamra. 

Glimtar från Haningebygden 2011:4, s. 7-9. 

Wikell, Roger. 2012. Nyfynd av runstensfragment vid Småhamra. Glimtar från Haningebygden 2012:3, s. 10-11. 

Thorgunn Snaedal på Runverket skriver om nyfyndet på K-blogg: 

http://www.k-blogg.se/2011/11/11/runsten-funnen-vid-smahamra-gard-i-osterhaninge/ 

Foto: Christer Hamp 

http://www.k-blogg.se/2011/11/11/runsten-funnen-vid-smahamra-gard-i-osterhaninge/
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Styrelsen i Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund till årsmötet 2013 
 

Broström, Sven-Gunnar botark@swipnet.se ledamot 
 

Carlson, Susanne susanne.carlson@bredband.net suppleant 
 

Hammarsjö, Gunilla  gunilla@hwebb.se vice ordförande 
 

Lindström, Curt  curtan.897720@telia.com suppleant 
 

Owe, Jan  jan.owe@bredband.net kassör o redaktör 
 

Persson, Bosse  perssonbov@hotmail.com ledamot 
 

Ringstedt, Nils nils.ringstedt@glocalnet.net ordförande 
 

Öberg, Mimmi mimmi_oberg@hotmail.com sekreterare 
 

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/stockholm/arkeologi  
 

Du kan prenumerera på LEDUNGEN, tidskriften för kultur och miljö i Stockholms län som ges 
ut av hembygdsförbundet i samarbete med Stockholms läns museum. Sätt in 130:-/år på 
plusgiro 58 83 56-6 (studentpris 80:-). Tidskriften utkommer med 4 nummer per år. 
 

FÖRELÄSNING: DE HELIGA PLATSERNAS ARKEOLOGI  

Tisdagen den 5 mars kl 19.00 berättar Torun Zachrisson, docent vid Stockholms universitet, om heliga 

platser under järnåldern. 

Plats: Biblioteket i Ekerö C. Arr: Biblioteket i Ekerö C, Fornminnessällskapet på Mälaröarna och 

Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholms län, Ekerö. Fri entré. 
 

FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS RAPPORTER  

Varje år publiceras en stor mängd arkeologiska grävningsrapporter. Under 2012 publicerade t.ex. 

Stockholms stadsmuseum 25 stycken rapporter i serien Stockholms stadsmuseum rapporterar.  

Bland rapporterna hittar vi resultaten av 1930-talets grävningar och undersökningar av 

Svartbrödraklostret i Gamla stan (liksom senare undersökningar på klosterplatsen). Men det finns 

många fler rapporter från grävningar i Gamla stan, på Norrmalm, Riddarholmen, Skeppsholmen, 

Kastellholmen, Södermalm, Östermalm och Kungsholmen med fynd från 1100-talet och framåt. Från 

förorterna finns en rapport från utgrävning av vikingagravar i Spånga. Bland de många utgrävningarna 

kan nämnas en som gjordes 1994-95 av västra delen av Storkyrkobrinken. Fynden var från mitten av 

1100-talet och fram till mitten av 1600-talet. Det var mycket keramik, många spår av hantverkare från 

1300-talet och flera rester olika hus i området. Totalt registrerades 6.266 fyndposter – många 

bestående av flera fragment. 

Källa och läs mer: http://www.stadsmuseum.stockholm.se/kma.php?artikel=160&sprak=svenska. Där 

kan rapporterna hittas som pdf-filer. 
 

 
NY BOK OM RUNSTENARNA I RUNRIKET (RUNT VALLENTUNASJÖN)  
Förra året (2012) kom boken Guide till Runriket. Boken, med 152 rikt illu-

strerade sidor, innehåller allmänna texter om runstenarna och deras tid, men 

också guider till de olika besöksmålen runt Vallentunasjön. Här berättas om 

liv och död, om långväga resor, om arkeologiska undersökningar och om den 

mäktige Jarlabanke. Författare är arkeologerna Lars Andersson och Rune 

Edberg. Boken finns bl.a. att köpa på Stockholms läns museum och i Täby 

och Vallentuna. 

http://www.hembygd.se/stockholm/arkeologi
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/kma.php?artikel=160&sprak=svenska

