Aktuellt 1 • 2015
Landskapsarkeologerna önskar Glad Påsk och återknyter till vår julhälsning
från västra Åsnenområdet i Småland. Detta uppdrag har under vårvintern
rönt mycket uppmärksamhet i länstidningarna. Vi berättar även om vårt
vårmöte i Stockholm och om våra nya informationsfoldrar, som nu finns
både på svenska och engelska att ladda ner här och från hemsidan.

Glad påsk
önskar

Lena Berg Nilsson Gerhard Flink
Sune Jönsson Lennart Klang
Ola Nilsson Ingela Norlin Bengt Windelhed

Västra Åsnenområdet
Som vi berättade i förra Aktuellt nr 4
2014 fick Landskapsarkeologerna under
hösten 2014 i uppdrag från Länsstyrelsen
i Kronobergs län att utföra inventering av
fornlämningar och övriga kulturlämningar inom det planerade nationalparksområdet vid västra Åsnen. Området omfattar
cirka 2 600 ha landareal och består bland
annat av ett stort antal öar i sjön Åsnen.
Vid Landskapsarkeologernas fältarbete
registrerades ett stort antal tidigare ej
kända kulturlämningar och fornlämningar. Tidigare fanns 90 kända lokaler inom
inventeringsområdet men när Landskapsarkeologerna var färdiga med inventeringen hade det tillkommit ytterligare
133 lokaler. En mycket stor del av dessa
är lagskyddade fornlämningar.
Landskapsarkeologernas rapport 2014:19
Fördjupad kultur- och fornlämningsinventering inom västra Åsnenområdet
når du här.
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Artiklar i länstidningarna
Landskapsarkeologernas arbete och resultat
har rönt mycket stort intresse inom länet.
Ett uttryck för detta har varit stora artiklar i
länstidningarna Växjöbladet/Kronobergaren
den 27 februari 2015 och i Smålandsposten
vid två tillfällen, den 5 och den 26 mars 2015.

Den 27:e februari 2015 uppmärksammades Landskapsarkeologernas arbete och resultat i Åsnen med
ett uppslag i Växjöbladet/Kronobergaren.
I artikeln framhålls den variation som finns bland de
registrerade fornlämningarna. I västra Åsnen finns
stenåldersfynd men även kulturyttringar från senare
tid. Ängsfruktodlingar är en företeelse som få hört
talas om tidigare.

Den 5 mars 2015 var det dags för en ny artikel
om Landskapsarkeologernas inventering och
resultat. Denna gång i Smålandsposten. Landskapsarkeologernas Sune Jönsson och Helene
Pettersson, biträdande projektledare från
Länsstyrelsen i Kronobergs län var på plats och
visade tidningen runt i västra Åsnenområdet.

Den 26 mars 2015 publicerades ännu en
artikel i Smålandsposten.
Vill du veta mer om arbetet med nationalparksbildandet kan du läsa om detta här.

Vårmöte i Hornsberg
Landskapsarkeologernas vårmöte skedde
denna gång i nya stadsdelen Hornsberg i
Stockholm vid Ulvsundasjön. Vi gick bland
annat igenom intresseanmälningar till samtliga länsstyrelser och konstaterade att vi har
kunnat presentera våra kompetenser.
Efter genomgånget möte följde en exkursion
förbi Stora Bryggeriets gamla lokaler sammanbyggd med nya huskroppar. I bryggeriet
bryggde man öl fram till 1910-talet. Numera
har läkemedelskoncernen Octapharma sin
svenska produktionsanläggning i byggnaden.
Målet för vår promenad var Kristinebergs
Idrottsplats, i folkmun kallad Krillan, som
invigdes i början av 1930-talet. En lunch
intogs på plats och så gick vi trapporna upp
till den gamla träläktaren som rymmer
ca 900 åskådare. Den gamla biljettkuren
finns kvar och än idag spelas här matcher
på den stora planen som även har löparbana.
På hemvägen passerade vi Stockholms
Tennishall som tidigare världsstjärnan Janne
Lundqvist startat. En del skriverier har det
varit kring hallen, eftersom den hotas att
läggas ned till förmån för grönytor, något
som upprör många. Visserligen är gröna ytor
värdefulla men så även en kulturhistoriskt
intressant tennishall. Så vi vill nog slå ett
slag för tennisen! Vill någon bidra med sitt
stöd kan man kontakta Tennishallens Vänner
via Anders Lehman; anders@lehman.se,
tel 070 – 715 85 80.
Ovan tronar Stora Bryggeriets gamla lokaler. Idag drivs
här Octapharma som bland annat producerar blodplasma.
I mitten syns Kristinebergs Idrottsplats klassiska
1930-talssilhuett.
Nedan fasaden på Stockholms Tennishall som hotas av
rivning. Förhoppningsvis finns den kvar i en framtid.
Foton Lena Berg Nilsson

Ny folder om
Landskapsarkeologerna
I samband med informationsträffar och
arkeologmöten av skilda slag har det
efterfrågats kortare tryckt information om
Landskapsarkeologerna.
Vi har nu tagit fram en kortfattad folder.
Här finns vi presenterade med våra
tjänster, intresseområden inom kulturmiljövård, kontor och kontaktuppgifter.
För våra ej svenskspråkiga kontakter
finns motsvarande folder på engelska.

Ladda ner folder
Klicka nedan på den version av folder du
vill ladda ner.
svenska versionen
engelska versionen

News 1 • 2015
Landskapsarkeologerna wish you a Happy Easter! A lot of attention
has come out from our work in the Åsnen area last fall. The project of
forming a National Park is ongoing. Interest in media has focused on
our new discoveries of ancient monuments. We have also produced a
folder about Landskapsarkeologerna.
Media

An interesting aspect is the fact that
the Åsnen area was visited quite early.
Already in the Stone Age people begun
colonizing the Åsnen grounds. Sparse
finds from prehistoric times indicate that
population growth was slow and scattered. As in many woodlands in Småland
we discovered areas of clearanse cairns
which indicate early efforts of farming.
However absence of Iron Age village
names and burial grounds from that
period indicate that the investigated area
was not fully colonized until later in
medieval times.

New folder

Demands for a short presentation on
Landskapsarkeologerna in English are
met by a new folder. The map indicates
the areas where we have built our knowledge and experienses. Our local offices
are spread all over the country, as to
facilitate expedient fieldwork.
Here you can download the folder.

