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Spadbladet 2, 2015 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 

Guidning i Bromma i juni 
 

Lördagen den 13 juni kl 13.00 guidar Nils Ringstedt till fornlämningsmiljöer i Ängby i 

Bromma. Vi får följa med till Lilla Ängby gård, skålgropstenen, Brommas näst största 

gravfält, Brommas finaste runsten, ett yngre järnåldersgravfält. Vi passerar Ängby slott och 

slutar vid Stockholms enda platåhus med stensträngar från 600-talet.  

 

Nils Ringstedt kan Brommas historia på sina fem fingrar, så alla kan få svar på sina frågor! 

  

Samling kl 13 på trottoaren utanför T-banestationen Islandstorget, gröna linjen mot Hässelby.  

Turen tar drygt två timmar.  

Inget begränsat antal deltagare. 

Medlemmar betalar inget.  

Icke medlemmar betalar 50 kr/person.  

Bli medlem i Arkeologisektionen på plats. Årsavgiften är 

100 kr. 

 

Bilderna, foto Nils Ringstedt, visar runstenen (U 60) i 

Norra Ängby och gravfältet i Björklunds hage som vi båda 

kommer att få se under vandringen. 

 

Anmälan till Gunilla Hammarsjö, gunilla@hwebb.se eller 

070-453 98 85. 
 

 

Från årsmötet 
 

Vid årsmötet den 5 mars valdes Mats Hansson till ny suppleant i styrelsen. 

Efter årsmötet fick vi höra ett mycket intressant föredrag av arkeologen Johan Klange från 

Arkeologikonsult om utgrävningarna som skett och fortfarande pågår på Södermalmstorg vid 

Slussen. 

Läs mer om grävningarna: http://www.arkeologikonsult.se/aktuellauppdrag/soedermalmstorg-

slussen.html 

http://www.hembygd.se/arkeologisektion
mailto:gunilla@hwebb.se
http://www.arkeologikonsult.se/aktuellauppdrag/soedermalmstorg-slussen.html
http://www.arkeologikonsult.se/aktuellauppdrag/soedermalmstorg-slussen.html
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Fornborgsseminariet i oktober 
 

Boka in helgen den 3–4 oktober. Då anordnar arkeologisektionen i samarbete med Stock-

holms läns museum ett seminarium om fornborgar. På lördagen blir det föredrag med aktuell 

fornborgsforskning i länsmuseets lokaler i Dieselverkstaden, Sickla. På söndagen blir det en 

heldagsutflykt med buss till intressanta fornborgsmiljöer i länet. Mer information kommer. 

 

 

Sållningar i Korsnäs 
Sållningar av den fyndrika schaktningshögen äger rum kl 18–20 dels den 1 juni och dels den 

18 juni. Kontakta Sven-Gunnar Broström, se kontaktuppgifter sist i Spadbladet, för anmälan 

och mer information om sållningarna. 
 

 

Föreläsning på Stockholms universitet 
 

Under rubriken Tid för forntid anordnar den arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet 

öppna populärvetenskapliga föreläsningar. 

Vårens avslutande program: 

- Torsdagen den 4 juni: Tidens vatten – deponeringar av djur och människor i vattendrag, 

föreläsning av Christina Fredengren, forskare vid arkeologiska forskningslaboratoriet. 

Tid och plats: kl 18–19, föreläsningssalen på plan 4 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7. 
 

 

Runfynd i länet 
 

I början av året hittades två mindre runstensfragment vid Spånga kyrka med enstaka runor. 

I april rapporterades om en tidigare okänd runhäll på en villatomt i Västerhaninge. Tyvärr har sedan 

tidigare en del av hällen sprängts bort, men det som är kvar visar att inskriften är gjord till minne av en 

god man, eller som det står: ... × sin × kuþan × auk × ku(n)... ...R ·. Dvs: ... sin gode ... och Gun- 

... Om namnet som börjar med ku(n) kan inte sägas om det är ett mans- eller ett kvinnonamn. 

Den 5 maj hittades en bit av en runsten i ett odlingsröse i närheten av Birkautgrävningarna som pågick 

till i början av maj, utförda av Arkeologiska Forskningslaboratoriet från Stockholms Universitet. 

Runstensfragmentet har ca 7 runor och kan dateras till tidig vikingatid, dvs Birkatid. 

Ungefär samtidigt hittades ett runben vid grävningen runt Drakegården i Sigtuna. Benet har tre 

inskrifter och runorna kan läsas skiftum : skiþut, lyst · kata · a · bein, skift. Den mellersta 

inskriften betyder antagligen ”Slå Kåte på benet!”. Läs mer här om några av runfynden: http://www.k-

blogg.se/runor/ 

 

 

Händer närmast på Historiska 
 

Under maj och juni, fr–sö t.o.m. 14 juni (utom 30–31 maj) är det Vikingavisning klockan 13–15, 

samling i entrén.  

Samma period, ti-fr, t.o.m. den 18 juni, är det ”Konservering inför publik”, en medeltida altartavla från 

Kumla i Närke konserveras i Gotiska hallen mellan kl 11 och 16. 

Notera att det är fri entré på museet onsdagar 16–20 och fredagar 11–17. 

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

http://www.k-blogg.se/runor/
http://www.k-blogg.se/runor/
http://www.historiska.se/
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Kommande avhandlingar
Den 21 maj kl 13 lägger Örjan Hermodsson vid Uppsala universitet fram sin avhandling i Sal 9, 

universitetshuset i Uppsala. 

Avhandlingen heter: Det arkeologiska landskapet : Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre 

uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder. De tre bygderna är Håbo, Fresta och 

Östhammar. Läs mer: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236586  

*** 

Den 11 juni kl 13 lägger Elin Engström vid Stockholms universitet fram sin avhandling i 

Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus i Frescati. 

Avhandlingen heter: Eketorps veckningar. Hur arkeologi skapar tid, rum och kön. 

*** 

Den 19 augusti kl 13 lägger Magnus Ljunge vid Stockholms universitet fram sin avhandling i samma 

lokal som Elin. 

Hans avhandling heter: Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet. 
 
 

Ny litteratur
Den 22 april i år lade Anna-Carin Andersson vid Göteborgs universitet fram sin avhandling  

Bourdieu och Arkeologi – Struktur och praxis bland gropkeramiker på Västerbjers, Gotland  

Läs mer och ladda ner avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/38318 

*** 

Birgitta Härdin vid Södertörns högskola kom 2014 med sin masteruppsats Birka på Björkö : forskning, 

tidsanda och särställning. I uppsatsen finns bl.a. en forskningshistorik och en bibliografi över vad som 

skrivits om Birka i olika sammahang. Ladda ner uppsatsen: http://sh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:738216/FULLTEXT01.pdf 
 

NÅGRA UTGRÄVNINGAR UNDER VÅREN 

Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet har i början av maj grävt i Svarta 

jorden på Birka. Läs mer: https://www.facebook.com/BirkaBlackEarthHarbour och ovan under 

Runfynd i länet. 

Vid SL:s kommande tågdepå i Molnby i Vallentuna kommun sker nu förundersökningar av 

Arkeologiska uppdragsverksamheten vid Statens historiska museer, tyvärr har plundrare varit på 

platsen, läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6150657. 

Arkeologiska uppdragsverksamheten vid Statens historiska museer gräver också mitt inne i 

Stockholm, närmare bestämt vid Nationalmuseum i den före detta kanalen på Blasieholmen. Läs mer:  

http://www.arkeologiuv.se/arkeologi-i-centrala-stockholm/ 

Om Arkeologikonsults grävningar runt Drakegården i Sigtuna mars-maj kan man läsa om här 

http://svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=4533, se även här: http://www.arkeologikonsult.se/  

Inne i centrala Södertälje håller Arkeologgruppen på att gräva. Grävningarna visas kl 17 på helgfria 

tisdagar och torsdagar. Läs mer: http://www.arkeologgruppen.se/projekt.html 

Årets seminariegrävningar vid Broby bro i Täby har inletts, Täby hembygdsförening hjälper till med 

guidningen och grävningen visas även speciellt på Runrikets dag den 23 maj.  

Se även ovan under Från årsmötet och Runfynd i länet.

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236586
http://hdl.handle.net/2077/38318
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:738216/FULLTEXT01.pdf
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:738216/FULLTEXT01.pdf
https://www.facebook.com/BirkaBlackEarthHarbour
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6150657
http://www.arkeologiuv.se/arkeologi-i-centrala-stockholm/
http://svenskhistoria.se/default.aspx?newsid=4533
http://www.arkeologikonsult.se/
http://www.arkeologgruppen.se/projekt.html
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FÖREDRAG I TÄBY 

Torsdagen den 21 maj kl 19 arrangerar Täby hembygdsförenings fornminnessektion ett föredrag i 

Ytterbystugan nära Roslags-Näsby järnvägsstation. 

Romerska silvermynt och forntida imitationer av romerska silvermynt funna i och utanför 

Sverige. Antika penningar – maktsymboler, betalningsmedel eller …? 

Docent Lennart Lind, Stockholms Universitet, berättar om dessa mynts fascinerande historia.  

Frågor om föredraget? Kontakta Gunilla Hammarsjö, se kontaktuppgifter längre ner i Spadbladet.  
 

RUNRIKETS DAG I TÄBY OCH VALLENTUNA 

Lördagen den 23 maj är det Runrikets dag i Täby och Vallentuna. Det blir aktiviteter mellan kl 11 och 

16 vid Vallentuna kyrka, Jarlabankes bro och Broby bro. Man kan även ro eller segla vikingabåt på 

Vallentunasjön. Läs mer här: http://www.runriket.se/  
 
 

VI FINNS PÅ FACEBOOK! 

Arkeologisektionen finns på Facebook, www.facebook.com, sök på Arkeologisektionen.  
 

Styrelsen i Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund från årsmötet 2015 
 

Broström, Sven-Gunnar Fältvägen 11 ledamot 
08-530 371 08 147 41 Tumba 
070-942 36 14 botark(a)swipnet.se 
 

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.  

http://www.runriket.se/
http://www.facebook.com/
http://www.hembygd.se/arkeologisektion

