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Hänt under hösten 2009

Landskapsarkeologernas höstmöte ägde rum i Finnhamn, Stockholms skärgård, med härlig utsikt över
klipphällar från trevligt och rofullt vandrarhem. Vid mötet avhandlades samarbetsprojekt och vad
som är på gång. Ca 85 000 besök sedan år 2006 på vår hemsida, där aktuella nyheter och våra kartor
med tillhörande register över platser där vi varit verksamma tilldrar sig störst intresse.
Några exempel på vad vi pysslat på med under hösten 2009 på följande sidor:

Här bredvid ett utdrag ur en
informationsskylt som under
hösten har levererats till
Länsstyrelsen i Östergötland.
Text och bild (teckningen av
Jan Westling) berättar om
gravfält, runsten och det
historiska kulturlandskapet.
Lövängar och ekar har
omkring 1500 olika arter av
insekter, djur och växter.

Nedan tre väghållningsstenar som efter några år på omvägar återplacerats i höst på sina riktiga
platser med hjälp av hembygdsföreningen i småländska Agunnaryd. De berättar om vilka vägsträckor
enskilda bönder förr skulle hålla i farbart skick utmed allmänna vägar. Fler kommer att placeras ut i
vår inom ramen för Kronobergs läns fornvårdsprogram.

Ovan härdmarker och renbetesland i Gällivare kommun inom ett område för arkeologisk utredning.

I Björkvattsdalen i fjällsocknen Tärna studerades ett märkligt kulturlandskap. Det märkliga är att
odlingslandskap och gårdar till större delen är överdämt i samband med vattenkraftens utbyggnad i
Umeälven på 1960-talet. Husgrunder, åkrar och ängar finns nu kvar 10-15 m under vattenytan. En del
avhysta gårdar finns kvar på land. Husgrunden på bilden här under gömmer sig numera i tät
vegetation. Huset byggdes på 1930-talet och fick således en kortvarig historia på denna plats.

Snön kom redan tidigt i oktober i år i delar av Norrlands inland. Ovan skulle en arkeologisk utredning
göras, men det vara bara att vända om och avvakta barmarksväder. Som här uteblev denna höst.
Ville man ha varmare väder och barmark kunde man i stället ta sig till Gran Canarias öken.

I Playa del Inglés och intilliggande Maspalomas
äter man glass, solar och vandrar vid stranden. Och
upptäcker fornlämningar som nyligen grävts fram,
på 2000-talet. Med bra skyltning innanför plexiglas
om en 1000 år gammal bosättning, på vilken man
även byggde försvarsanläggningar under 1900talet. Det som nu frampreparerats är de 1000 år
gamla bebyggelselämningarna.

Högre upp i bergen finns grottor som varit
bostäder (bild nedan). I närheten finns även
ett gravfält från äldre järnålder med uppemot
800 gravar, av hällar som överbyggts med
stenrösen.
I öknen flyttar sig sanden med vinden så att strukturer av stenar träder fram (bild nere till höger).

Förvånansvärt mycket för den arkeologiskt intresserade på denna turistort.

På hemmaplan rapporterar Sune om väldigt många torplämningar i områden han utfört arkeologiska
utredningar, för planering av vindkraftverk.
Gerhard och Ingela rapporterar om ett seminarium i Särna, där bl. a. fångstgropar och en
järnframställningsplats stod på programmet. En mycket intressant lokal ligger strax norr om fäboden
Granåsen några hundra meter från gränsen till Härjedalen. Där finns flera slaggvarp,
blästerugnsrester, en kanal till en sannolik vattenhjulssänka samt diverse diffusa lämningar. C14dateringar från slagg tyder på att anläggningen användes på 1300-talet. Ivriga tillskyndare för att få
till stånd ytterligare undersökningar var projektledaren och museichefen Stig Eriksson och den
numera norska arkeologen Susanne Pettersson.
Lennart kan berätta om en landskapsarkeologisk exkursion i Bromma socken i Stockholm. Bengt
Windelhed (nedan t v) och Nils Ringstedt (i mitten på runstensbilden) var särdeles kunniga guider.
Utom runstenen på bilden nedan visades även skålgropar och terrasseringar efter bl.a. platåhus
(undre bilden). Dessutom erbjöds djupt tvärvetenskapliga diskussioner i den absoluta
forskningsfronten.

Till sist kan här meddelas att Lennart tillfälligt har varit museiföremål under sommaren och hösten.
På ärevördiga Nordiska Museet. Nedan ser man utställningsmontern. Utställningen handlade om
affischer från den progressiva musikrörelsen på 1970-talet, då popmusik blandades med visor,
folkmusik, kampsånger och jazz. Almarna i Kungsträdgården och Münchenbryggeriet, också i
Stockholm, skulle räddas till eftervärlden med musikens makt…
Almarna står kvar än i dag och det gör Münchenbryggeriet också. Ett tidigt uttryck för
kulturmiljövård, med landskapsarkeologisk inriktning om man vill vara välvillig, det var tider det.

