
Yngre järnålderns boplatser, kännetecken och utmaningar. 
-Ett förmiddagsseminarium med exempel från verklighetens Mälardalen. 

 
Institutionen för arkeologi och antik historia bjuder, i samarbete med Societas Archaeologica 

Upsaliensis, till ett halvdagsseminarium den 11 december med presentationer och diskussion kring 
den yngre järnålderns boplatser i Mälardalen. 

 
9.15. - 9.30. Introduktion. 
 
9.30. – 10.00. Anneli Sundkvist. 
Gilltuna - där man följde traditionen. 
Gilltuna är den första större yngre järnåldersboplats som undersökts i Västmanland. Grundlagd under 
förromersk järnålder blomstrade den igenom den tidiga vendeltiden då många av de gamla boplatserna i 
Mälardalen övergavs. I Gilltuna syns i stället en expansionsfas under denna tid. Gården låg kvar fram till första 
milennieskiftet och den höga anläggningstätheten på det centrala tunet antyder att det var viktigt att behålla 
gårdens struktur intakt. 
 
10.00. – 10.30. Susanna Eklund. 
Malma – mellan grophus och hall. 
En bosättning med hantverk och tjocka kulturlager. Platsen har dateringar från bronsålder till tidig medeltid, 
men med tyngdpunkt i yngre järnålder. En central husplatå präglas av hög anläggningstäthet och domineras av 
stora långhus som överlagrar varandra. Vid sidan av långhusen finns ett 10-tal grophus, varav flera är stora och 
rektangulära med ugnar i hörnen. Huskonstruktionerna uppvisar en stor variation. 

 
10.30. – 10.45. Kaffe & fralla. 
 
10.45. – 11.15. Helena Hulth. 
Ultuna – ett annat tuna. 
Ultuna är framförallt känt för uppseendeväckande gravar från yngre järnålder. Under det senaste decenniet har 
även boplatslämningar och rituella ytor identifierats i samband med uppdragsarkeologiska undersökningar. 
Dateringarna sträcker sig från bronsålder till medeltid, med betoning på yngre järnålder. Romersk järnålder är 
dock ytterst svagt representerad. 

 
11.15. – 11.45. Fredrik Andersson. 
Källstalöt – en gård med lite av varje. 
Vid undersökningen av Källstalöt utanför Torshälla framkom bl.a. spår efter ett antal stolphus och 
metallhantverk från yngre järnålder – tidig medeltid. Utifrån det lokala perspektivet kan utgrävningsresultaten 
illustrera hur en gård etableras och utformas under perioden. Platsen utgör också en god utgångspunkt för 
frågor som rör metod, bevarandegrad och tolkningar när det gäller boplatslämningar från yngre järnålder. 

 
11.45. – 12.00. 
Sammanfattning och utåtblick. 

 
12.00. – ca 12.30 Moderator Frands Herschend. 
Diskussion kring boplatslämningar från yngre järnålder. 

 
 
Seminariet äger rum i sal 2-0076 på Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, och riktar 
sig främst till de som arbetar, beforskar eller studerar den yngre järnåldern. Då vi bjuder på kaffe och fralla 
behöver vi dock ha er anmälan tillhanda senast förmiddagen den 9 december. För anmälan och frågor, 
kontakta Jhonny Thérus: jhonny.therus@arkeologi.uu.se 
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