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Spadbladet 1, 2015 
Arkeologisektionen vid Stockholms läns hembygdsförbund 
 

Årsmöte den 5 mars 
 

Torsdagen den 5 mars äger sektionens årsmöte rum i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6 kl 18. 

Efter sedvanligt årsmöte kommer arkeolog Johan Klange från Arkeologikonsult att berätta om 

utgrävningarna på Södermalmstorg vid Slussen. Grävningarna började för drygt ett år sedan 

och en andra säsong pågår så vi kan få riktigt aktuell information. 

Antal platser är begränsat, anmäl dig därför så snart som det bara går till Erica Nyström, 070-

535 98 08, erica.nystrom@gmail.com. Finns det plats, får du gärna ta med dig en bekant som 

(ännu) inte är medlem i sektionen. 

På årsmötet kommer vi ge aktuell information om höstens planerade seminarium och om 

mötet med Riksantikvarieämbetet kring vård av runstenar – se förra Spadbladet. Vi 

återkommer i kommande Spadblad med information om datum m.m. 

Vi säljer fortfarande boken från vårt senaste seminarium Yngre Järnålder i 

Stockholms län – aktuell forskning för 80 kronor. Däruötver tillkommer 36:- i 

porto. Denna bok är sedan hösten 2013 en del av kurslitteraturen vid 15hp-

kursen Stockholm före Stockholm vid Stockholms universitet. Sätt in pengarna, 

och ange namn+adress, på vårt plusgiro: 497 36 80-4.  

Eller varför inte kom och köp den på årsmötet? 

 

Föreläsningar på Stockholms universitet 
 

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

öppna populärvetenskapliga föreläsningar. 

Vårterminens program: 

- Torsdagen den 5 mars (tyvärr samma dag som vårt årsmöte): Allt är inte guld som glimmar – 

vad kan kemiska analyser av metaller säga oss om hantverket under vikingatiden, föreläsning 

av Daniel Sahlén, gästforskare vid arkeologiska forskningslaboratoriet. 

- Torsdagen den 7 maj: Arkeologen som äventyrare, föreläsning av Ingrid Berg, doktorand i 

arkeologi. 

- 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. 
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Ny sållning i Korsnäs 
Till sommaren planerar vi fortsatta sållningar i Korsnäs. Vi återkommer med datum och anmälan, men 

intresserade kan redan nu kontakta Sven-Gunnar Broström, se kontaktuppgifter sist i Spadbladet. 

 

 

Händer närmast på Historiska 
Onsdagen den 4 mars, 17–17:30, onsdagsvisning på temat 1200-talet. Därefter kl 18–19:30, ”Vad vet 

du om 1200-talet?” Visning av föremål och fördjupning om urbanisering och samhällsomvandling. 

Fredagen den 6 mars, 14–14:30, fredagsvisning med Li Kolker som berättar på tema Kvinnligt? 

Historia med genusperspektiv. Mer kvinnligt perspektiv blir det den 8 mars då det på den 

internationella kvinnodagen ges visningar, föredrag och en serietecknarworkshop, fri entré 11–17. 

Onsdagen den 11 mars, 17–17:30, onsdagsvisning, Susanna Zidén berättar om Forntider – vart är vi 

på väg? Därefter kl 18–19:30, ”Förhistorisk odling i renskötselns landskap” ett föredrag som visar att 

odling ingick som en del i en samisk livsstil. Platser kan förbokas. 

På fredagsvisningen den 6 mars, 14–14:30, kan man följa med Karina Hedman som berättar om 

kyrkans bildvärld på medeltiden. 

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.  
 
 

Ny litteratur
Forntid möter framtid – Arkeologi på ESS-området heter en populärvetenskaplig bok utgiven i Lund 

2015. Där beskrivs omfattande lämningar från stenålder och järnålder gjorda i samband med utgräv-

ningarna 2013 för anläggningen European Spallation Source (ESS) i nordöstra utkanten av Lund. 

*** 

Klimat- och miljöförändringarnas inverkan på kulturarv. En förstudie. Detta är en rapport utgiven av 

Riksantikvarieämbetet 2014 och bygger på en förstudie gjord av ämbetet 2012. 

Läs mer och ladda ner rapporten: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6495 

*** 

Gustaf Svedjemo vid Uppsala universitet disputerade den 25 april 2014 på sin avhandling Landscape 

Dynamics : Spatial analyses of villages and farms on Gotland AD 200-1700. 

Läs mer och ladda ner avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-219237  

*** 

Radoslaw Grabowski vid Umeå universitet disputerade den 23 maj 2014 på sin doktorsavhandling 

Cereal husbandry and settlement. Expanding archaeobotanical perspectives on the southern 

Scandinavian Iron Age. 

Läs mer och ladda ner avhandlingen: http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:709582   

*** 

Den 4 juni 2014 disputerade Maria Person vid Göteborgs universitet på avhandlingen Minnen från vår 

samtid. Arkeologi, materialitet och samtidshistoria. 

Läs mer och ladda ner avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34975  

*** 
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Den 26 september 2014 disputerade Anna Ihr vid Göteborgs universitet på avhandlingen Becoming 

vitrified. 

Läs mer och ladda ner avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35772 

*** 

År 2014 kom boken 3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage Theory and 

best practices i serien British Archaeological Reports, redaktörer Fabio Remondino och Stefano 

Campana, med femton artiklar skrivna av olika forskare grupperade i sju grupper, se innehållsförteck-

ningen här: http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/7FC96829-C390-4C6A-956B-

197BAC5BC67E.PDF  

*** 

År 2014 utkom boken Landscapes, histories and societies in the Northern European Neolithic 

(utgiven av Institut für Ur- und Frühgeschichte der CAU Kiel, redaktör Martin Furholt). Åtminstone 

sex av artiklarna i den över 300 sidor tjocka boken berör svenska förhållanden och fyndplatser. T.ex. 

artikeln “Stensborg - mass destruction of axes and cereals reflecting southern contacts of the Funnel 

Beaker societies in southern Sweden” skriven av Lars Larsson och Sven-Gunnar Broström. 

Läs mer: http://www.monument.ufg.uni-kiel.de/schwerpunktprogramm/publikationen/fmsd-4-

landscapes-histories-and-societies-in-the-northern-european-neolithic/  

*** 

År 2014 kom Tim Murray ut med boken From antiquarian to archaeologist. The history and 

philosophy of archaeology, utgiven av Pen & Sword Books. Läs en recension här: 

http://www.archaeologybulletin.org/article/view/bha.2420/628 

*** 

En annan bok som kom 2014, indelad i flera delar och med flera artikelförfattare, är Transformation 

by fire. The archaeology of cremation in cultural context, redaktörer Ian Kuijt, Colin P. Quinn och 

Gabriel Cooney. Utgiven av University of Arizona Press. 

*** 

År 2014 kom också boken Rock art in Sápmi : images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder 

och berättelser. Med texter av Coppélie Cocq, Jans Heinerud, Thomas Larsson och Britta Lindgren 

Hyvönen, bilder Petter Engman. Utgiven av Västerbottens museum. Texterna återges parallellt på 

engelska, sydsamiska och svenska. 

*** 

Till sist vill jag nämna Anne Eriksens bok From antiquities to heritage. Transformations of Cultural 

Memory. Boken som kom ut 2014 ingår i serien Time and the World: Interdisciplinary Studies in 

Cultural Transformations, utgivna av Berghahn Books. Läs mer: 

http://www.uio.no/forskning/tverrfak/kultrans/publikasjoner/boeker/time-world-1-antiquities.html  
 

ETT PAR DAGAR I HÖST 

Notera gärna redan nu Arkeologidagen den 30 augusti. Liksom Kulturarvsdagen den 13 september 

med temat Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria. 
 

FÖREDRAG I TÄBY 

Två intressanta föredrag i Täby i vår, arrangeras av Täby hembygdsförenings fornminnessektion. 

Bägge föredragen ges i Ytterbystugan nära Roslags-Näsby järnvägsstation. 

Söndagen den 22 mars kl 14: 

Det färgstarka 1000-talet med rutiga, randiga och färgstarka plagg – vilka material, textila 

tekniker och färger användes? 

Amica Sundström från Konstfack berättar. 
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Torsdagen den 21 maj kl 19: 

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 föredragen? Kontakta Gunilla Hammarsjö, se kontaktuppgifter längre ner i Spadbladet.  
 

RUNRIKETS DAG I TÄBY 

Lördagen den 23 maj är det Runrikets dag i Täby. Det blir aktiviteter hela dagen runt Vallentunasjön. 

Apropå Täby kan man här läsa och se filmen om vikingakvinnan Estrid: http://www.taby.se/Uppleva-

och-gora/Konst-sevardheter-och-kulturminnen/Vikingakvinnan-Estrid/  
 
 

MISSA INTE VÅR HEMSIDA SOM LÖPANDE UPPDATERAS MED NY INFORMATION 

http://www.hembygd.se/arkeologisektion/ 
 

Styrelsen i Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund från årsmötet 2014 
 

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

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

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

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

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

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

Persson, Bosse  Mora Byväg 30 ledamot 
0176-26 20 25 760 10 Bergshamra  
070-656 62 37 perssonbov@hotmail.com 
 

Ringstedt, Nils Författarvägen 5  suppleant 
08-80 12 50 167 71 Bromma 
070-608 41 07 nils.ringstedt@glocalnet.net 
 
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.  
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