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Spadbladet 3, 2013 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 

Utflykt till skärgårdens största gravfält 
Söndagen den 27 oktober anordnar Arkeologi-

sektionen en utflykt till Säbygravfältet på Ingarö. 

Gravfältet är det största i skärgården med över 

150 järnåldersgravar inklusive en storhög och 

åtta treuddar. Öster om gravfältet finner man 

husgrunder och husgrundsterrasser – den största 

mäter 25x7 meter. Anmälan till Mimmi Öberg, 

tel 073-159 75 30 senast torsdagen den 24 okto-

ber. Ingen kostnad för arkeologisektionens en-

skilda medlemmar. Ev. medföljande betalar 40:-. 

Samling klockan 10.00 på parkeringsplatsen vid 

(nordost om) Gustavsbergs centrum. Därifrån far 

vi gemensamt i bil och minibuss till gravfältet. 

Vår guide blir Gabriele Prenslau-Enander, anti-

kvarie vid Stockholms läns museum. 

Från Slussen ta blå buss 474 mot Hemmesta kl 

09.32, med ankomst Gustavsbergs C kl 09.58. 

Vid frågor: kontakta Mimmi Öberg. 

 

Läs mer om gravfältet: http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b059/ 
 

 

Från sållningen vid Korsnäs 
Rapport från sållningen vid  

Korsnäs söndagen den 9 juni. 

Många av Arkeologisektionens medlemmar beslöt nog att inte 

åka till Korsnäs efter att ha tittat ut genom fönstret på 

morgonen. 

Dock var det tre tuffa tjejer, Catharina Folke-Stierngranat, 

Gunilla Hammarsjö och Inger Karlsson, som trotsade vädrets 

makter och mötte Sven-Gunnar Broström vid Korsnäs. 

Det var mörkt, fuktigt och många myggor/småflugor. Vi sållade 

medan åskan dundrade runt om oss. Vi fann små djur- och fiskben och keramikskärvor. I materialet 

dök även upp en stor dekorerad keramikskärva (se ovan till höger) och en del av en yxa (se figuren till 

vänster). Men då regnet började ösa ner, beslöt vi att gå upp till bilarna och äta vår lunch i bilen och 

invänta att vädret skulle bli bättre. Men det blev det inte! Vi 

blev istället inbjudna på kaffe med kaka hemma hos Sven-

Gunnar och Birgitta Broström. Efter att ha fått njuta av några 

tidigare Korsnäsfynd, åkte vi hem norrut. 

Gunilla Hammarsjö  

Sven-Gunnar meddelar att senare i september kom två av 

sektionens ”veteraner” Ulla och Karin till Korsnäs på sitt 

årliga besök. Som vanligt fann vi keramik och ben samt en 

slipsten men inga andra artefakter. 

http://www.hembygd.se/stockholm/arkeologi
http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b059/
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På Historiska museet 
Notera att museet under ombyggnadstiden har sin ingång från Storgatan 41 fram till och med jul 2013. 

Varje fredag är det fri entré till museet som då har öppet 11–17. 

Vid onsdagsvisningen kl 17-17.30 den 2 oktober är temat ”Forntida familjer”. 

Fredagen den 4 oktober är det boksläpp kl 15.30 av Kent Anderssons bok I skuggan av Rom. 

Onsdagsvisningen den 9 oktober kl 17-17.30 har temat ”Östliga influenser under nordisk järnålder”. 

Läs mer på www.historiska.se  
 

 

Yngre Järnålder i Stockholms län 
– aktuell forskning 

Missa inte boken från vårt seminarium förra hösten 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. 
 
 

Ny litteratur 
UV har skrivit en rapport om tegelugnen i Boo. Under åren 2008 – 2011 genomfördes en forsknings-

inriktad delundersökning av en i bl.a. Ledungen flera gånger beskriven medeltida tegelugn i Boo 

socken. Den stora ugnen, drygt 9x8 meter, var mycket välbevarad. De äldsta delarna, uppmurade med 

stora block, dateras till 1200-talets mitt eller något senare. Anläggningen har också periodvis tjänat 

som kalkugn. Den bevarade höjden på murarna var 1,8 meter, men genom de stora omgivande 

mängderna av kalksten och utsorterat tegel närmade sig den totala höjden hela fyra meter. 

Tillverkningen kunde följas under nära 300 år, fram till omkring år 1500. Tegelugnen, belägen vid 

dåtidens strand, försörjde sannolikt den växande staden Stockholm med tegelsten. 

Läs rapporten: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/5474/uvr2013_027.pdf 

*** 

Den 15 februari disputerade Ing-Marie Pettersson-Jensen vid Stockholms universitet på avhandlingen: 

Norberg och järnet – Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. 

Avhandlingen utgör en arkeologisk studie av kontinuitet och förändring i gruvbrytning och bosättning 

under perioden 1000–1500. Vid mitten av 900-talet var Norbergs bergslag glest bebyggt, men i slutet 

av vikingatiden eller tidig medeltid visar analyserna en betydande expansion av jordbruket. Baserat på 

dateringen av de medeltida masugnarna verkar 1200-talet ha varit den viktigaste expansionsfasen för 

hyttdrift i området. Utvecklingen av städer och handel skapade helt nya vägar och institutioner för 

järnets transport från hyttorna. Detta skapade förutsättningar för bergsmännen att frigöra sig från de 

gamla strukturerna som kontrollerade gruvorna och handeln. I början av 1300-talet kan det ha funnits 

121 masugnar omkring Norberg. Under senare delen av medeltiden, efter digerdöden, var totalt 30 

procent av masugnarna nedlagda. 

Läs mer: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-86703 
 
 

DET UNIKA PLATÅHUSET I KARSVIK, NORRA ÄNGBY, RAÄ 226 

År 2002 ”återupptäckte” jag platåhuset i Karsvik vid ett besök av kringliggande fornminnen. Redan 

1932 hade en inventerare sett den överväxta platån men inte anmält den som ett fornminne. Vid min 

upptäckt var platån totalt överväxt med träd och snår. Jag skymtade en stenrad under snåren och kröp 

längs den med tumstock och mätte terrassen till 26 m lång och ca 10 m bred. Den var 0,8–1,5 m hög. 

Stockholms stadsmuseum och Bromma Hembygdsförening satte upp en skylt vid terrassen 2006. 

http://www.historiska.se/
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/5474/uvr2013_027.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-86703
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Litteratur: Arnberg, A., & Runer, J., 2012. Karsvik. En platåhusmiljö i Norra Ängby. 

Stockholm 226 och Bromma 66:1-3, 109:1, Bromma socken, Uppland. SAR Stockholm 

Archaeological Reports. Field Studies Nr 9, 2012. (Endast publicerad på Internet) 

Platån tolkades som ett s k platåhus som finns i ett drygt 20-tal kända exemplar i Sverige. Terrassen är 

delvis uppbyggd på bergshöjden för att synas tydligt, får man anta. 

Stockholms Universitet grävde i terrassen 2008 och 2009 liksom i närliggande stensättning, under två 

resta stenar och i en husterrass från äldre järnålder väster om dessa anläggningar. 

Det visade sig när botten i platåhuset nåddes att 
14

Cprov på örtstam visade bronsålder-äldre järnålder 

(ca 700–400 f Kr). Ytan hade röjts under den tiden med eld. Grävningen visade att det rört sig om ett 

treskeppigt hus. Här fanns ett golvlager, tre stolphål efter takbärande stolpar, en härdgrop samt spår av 

husväggar. Mycket sot och kol i ett schakt antydde brand. 

Fynden från vikingatid var ett kärl av keramik – troligen nedsatt i en väggränna/dräneringsränna som 

ett husoffer, en grön glasflusspärla, ett nålbryne och del av ytterligare ett bryne. Brända ben och 

cerealier visade att mat lagats i huset som tycktes städat innan det senare brann ner. En bränd stolpdel 

grävdes fram och 
14

C daterades. Resultatet var att med ca 200 års egenålder på stolpen anlades huset 

under vikingatidens senare del. Det fanns ett omfångsrikt fyndmaterial från senare perioder – medeltid 

till nyare tid. 

I den delutgrävda stensättningen – inte tolkad som grav utan som kultanläggning – fanns en kniv 

(motsvarande finns i gotländsk järnålder), några brynen och brända ben av svin och ceralier – ett slags 

offer. Vikingatid är tolkningen – även om stensättningen ser ut som ett bronsåldersröse. Bara östra 

delen är grävd – ”kärnröset” återstår. De två resta stenaren visade sig vara rest av ett femstenarör – dvs 

en medeltida markering av en tomtgräns. De var nedkörda i en vikingatida grav, vari fanns brända ben, 

kamrester (daterade 900-tal) och en pilspets – en av två som påträffats över tiden i Bromma. 

Vidare påträffades takbärande stolphål efter ett tvåskeppigt hus i äldre järnåldersterrassen. Här fanns 

en stor härdgrop och hål efter väggstolpar, lite keramik och små järnbitar. 
14

C dateringen blev 400-

talet e Kr, alltså äldre järnålder. Under två stensträngar väster om terrassen – strängar som omgärdade 

en gammal fägata fann jag och Bengt Windelhed kol som daterades mitten 500 – mitten 600-talet e Kr. 

Det mest spektakulära var ett sädeskorn i ett miljöprov. Det daterades från mitten av första 

århundradet till början av 200-talet – alltså från romersk järnålder. Här fanns uppenbarligen en gång en 

liten åker, ty jorden var stenrensad och fet. Höga fosfatvärden framkom i en profil över fägatan! 

Förhoppningen är att nya grävningar någon gång i framtiden kan visa mer av vad som en gång utspelat 

sig i detta intressanta område, som har många terrasser från medeltida/historiska byn Karsvik i sin 

södra del! 

Nils Ringstedt 

 
 
 

RUNOLOGISKA FÖREDRAG I YTTERBYSTUGAN, TÄBY 

Onsdagen den 9 oktober kl 19 talar redaktören för Samnordisk runtextdata-

bas, fritidsrunologen Jan Owe om Hur lät det när vikingarna läste våra 

runstenars runor? Skulle vi förstå dem – och skulle de förstå oss? 

Anmälan: Ulf Ribbing, ulf.ribbing@gmail.com eller 08-510 130 11. 

 

Torsdagen den 24 oktober kl 19 talar prof. em. Anne-Sofie Gräslund om Den 

starka vikingakvinnan – hur religionsskiftet speglas i gravskicket och på 

runstenarna. Hon berättar utifrån egen forskning om skandinavisk 

vikingatid; gravskick, religionsskiftet, runstenar som källmaterial och 

kvinnans ställning. 

Anmälan: Gunilla Hammarsjö, gunilla@hwebb.se, 070-453 98 85. 

 

Arr: Täby hembygdsförening, Fornminnessektionen, runstensfaddergruppen 

Plats: Ytterbystugan, Östra Banvägen 78, se karta till höger.
 

 

mailto:ulf.ribbing@gmail.com
mailto:gunilla@hwebb.se
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HÄLLRISTNINGSFYND I BRO SOCKEN, UPPLANDS-BRO 

I augusti i år hittades Upplands-Bros första hällristnings-

skepp. Lördagen den 3 augusti for jag med bil förbi 

Skällsta i utkanten av Bro samhälle och såg då att man 

skalat av ett berg och höll på med markarbeten. Eftersom 

jag visste att området undersökts arkeologiskt och att det 

finns flera skålgropsförekomster i Bro socken vore det 

intressant att titta närmare på berget.  

Under söndagen den 4 augusti var jag därför dit omkring 

halv 11 på förmiddagen och hittade då en häll med ett tio-

tal skålgropar och ytterligare två skålgropar en bit därifrån. 

Under eftermiddagen kunde jag i FMIS konstatera att de 

första skålgroparna var registrerade som Raä 330. Något nedslagen, men uppmuntrad hemifrån cyk-

lade jag till platsen igen samma kväll vid 8-tiden. Först gick jag till de kända skålgroparna i kanten av 

hällen. Därefter letade jag rätt på de båda skålgroparna jag 

funnit tidigare på dagen. Efter viss rengöring av hällen tog 

jag en bild av dem. I kameran såg jag två parallella böjda 

linjer strax ovanför de båda skålgroparna. I linjerna fanns 

grus, se figuren ovan till höger. Raskt ner på knä för att sopa 

bort mera grus med händerna. Och nu framträdde ett 

hällristningsskepp. Fram med måttband och kameran igen. 

Skeppet visade sig vara skadat i den vänstra kanten och var 

51 cm långt, se figuren till vänster. 

Nu gjorde jag en beskrivning av ristningen, viktigt var bl.a. 

att mäta upp riktning och avstånd från den tidigare kända 

skålgropsförekomsten (Raä 330). Ristningen kunde konstateras att befinna sig precis på tomtgränsen 

till den tomt där arbeten pågick. Frågan var då hur det skulle gå med ristningen, skulle man sätta upp 

staket tvärs över hällen och riskera att skada den? Ett antal e-post-

meddelanden skickades sent på kvällen, bl.a. till länsstyrelsen. Även 

Sven-Gunnar Broström fick ett mejl och tack vare hans snabba agerande 

och ett möte på plats med länsstyrelsen under måndagen blev det sen 

möjligt att under tisdagen den 6 augusti dokumentera ristningsytorna. 

Till höger ser ni skeppet efter ikritningen på tisdagen. Efter sopning, 

grävning och genomsökning av berget upptäcktes bl.a. ytterligare ett 

skepp och ett flertal tidigare okända skålgropar, se nedan. 

Några dagar senare 

sprängdes hällen bort, 

tyvärr var berget av 

dålig kvalité att det 

inte gick att spränga 

loss och bevara rist-

ningarna. Precis utan-

för det bortsprängda 

området finns endast den större skålgropsförekomst kvar som hittades på tisdagen, se figuren ovan.  

Jan Owe 
 
 

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  
 

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 (studentpris 
80:-). Tidskriften utkommer med 4 nummer per år.  

http://www.hembygd.se/arkeologisektion

