
RUNSTENARNAS TID 
– EN OMVÄLVANDE EPOK
Seminarieserien: Arkeologi i Stockholms län
Runstenarnas tid – perioden slutet av 900-talet till början av 1100-talet – är en 
händelserik epok i Norden med etableringen av en ny religion, början på utveck-
lingen till en nationell kungamakt och framväxten av de medeltida städerna. 

Under denna tid blev också Norden en del av den dåtida europeiska gemenska-
pen genom den katolska kyrkan, med alla konsekvenser detta medförde. I årets 
seminarium lyfter vi fram den aktuella forskningen om denna spännande tid 
med fokus på Stockholms län och östra Mälardalen.
 

Var: Stockholms läns museum. Lilla scenen, Dieselverkstaden i Sickla, Nacka 

När: Torsdagen den 21 mars 2013, kl 12 30 – 17 00. 
Entré: Fri entré.

Anmälan: Begränsat antal platser – först till kvarn gäller. Anmälan endast via e-post 
till peter.bratt@stockholmslansmuseum.se

Hitta hit: 5 min från Slussen. Saltsjöbanan samt buss 401, 403, 404-414,
samt 420, 422. Kliv av vid hållplats Sickla Bro/Station. 

Inbjudan

Seminarieserien är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Insti-
tutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet UV Mitt. 
Seminarieinläggen kommer att publiceras i en kommande rapport.

Sista 

anmälningsdag 

16 mars!

 
www.stockholmslansmuseum.se

Jarlabankes bro. Bron, som egentligen är en vägbank, används än i dag. Foto: Anna Ulfstrand/Stockholms läns museum
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Program
Moderator:  
Ola Kyhlberg, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Uppsala universitet

12:30 -12:45  Inledning. Peter Bratt, länsmuseichef och Ola Kyhlberg.

12:45 - 13:15  Hur förklarar vi det här? Några exempel från nyligen undersökta  
   gravfält med tidigkristna gravar. Anna Hed Jakobsson,  
   Arkeologikonsult

13:15 - 13:45  När gravbålen hade slocknat. Om det tidigkristna gravskicket   
   med utgångspunkt från Kalvshälla och Broby Bro.  
   Lars Andersson, Stockholms läns museum

13:45 – 14:15  Forskningsprojektet Broby bro – en plats där världen passerar.   
   Tove Stjärna, Stockholms läns museum

14:15 – 14:45  Kaffepaus

14:45 – 15:15  ”Herre, i dina händer lämnar jag min ande.” Död och begraven  
   centralt i Spånga. Magnus Källström & John Wändesjö, 
   Riksantikvarieämbetet respektive Stockholms stadsmuseum

15:15 – 15:45  Tidigkristna barngravar. Synen på barnet. Lotta Mejsholm

15:45 – 16:15  1000- och 1100-talets personhistoria i Mälardalen. Ola Kyhlberg

16:15 – 16:45  Alternativa tolkningsmodeller för urbaniseringsförloppet i östra  
   Mälardalen. Per Gunnar Sidén, Historiska institutionen, 
   Stockholms universitet

16:45 – 17:00  Slutsummering

Postseminarium äger rum på Bistro Voltaire i Dieselverkstaden för de som är 
sugna på förplägnad och vidare diskussion.


