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Människan har alltid varit mobil och rört sig längre och kortare avstånd. 
Flera olika projekt i Sverige och internationellt har undersökt mobilitet av 
historiska och förhistoriska grupper genom att studera vilka, vad och hur 
människor har förflyttat sig. Dessa studier har lyft skilda kulturella och 
biologiska evidens för lokal, regional och global mobilitet och visat hur 
komplext dessa mönster av rörelse varit. Det är i dag tydligt att människor, 
varor och kunskap alltid spritts inom olika geografiska avstånd. Mobilitet är 
också centralt för politiska utvecklingar i Sverige och internationellt i dag. 
Nationalismens pånyttfödelse, ekonomiska konsekvenser av migration och 
immigration, klimatets påverkan i och med vårt ökande resande är bara 
några exempel på dess politiska relevans. Syftet med 2020 års seminarium 
är att lyfta fram olika exempel på mobilitet och hur detta syns i det arkeo-
logiska materialet. 
 
Inledande föreläsningar:  
• Om genvägar och rörelser i förhistorien – arkeogenetikens 
• möjligheter och begränsningar - Jan Storå, Stockholms universitet  
• Metal exchange and mobility: evidence from new multi- 

disciplinary research - Anne Lene Melheim och Lena Grandin,  
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo och Arkeologerna, SHM 

 
Föreläsare: 
• Catarina Karlsson och Jim Hansson, Jernkontoret och Sjöhistoriska 

museet 
• Mirja Arnshav och Anna Arnberg, Stockholms universitet och  

Sjöhistoriska museet 
• Mattias Pettersson, Arkeologhuset 
• Patrik Gillbrand, Sörmlands Arkeologi 
• Helena Victor, Kalmars museum 
• Johan Runer, Uppdrag Arkeologi 
• Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet 
• Anna Bergman, Medeltidsmuseet 

Mobilitet och rörelse – 
fältarkeologiska perspektiv

Från 13.00 den 16 januari till 12.30 den 17 januari, Birgittasalen, Medeltidsmuseet   
Stockholms läns museum i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, 

Stockholms universitet, Medeltidsmuseet och Historiska museet 
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Dag 1 
13.00–13.10     Välkomnande                
13.10–14.00     Om genvägar och rörelser i förhistorien –arkeogenetikens möjligheter  
              och begränsningar, Jan Storå, Stockholms universitet
14.00–14.25     Ett skepp kommer lastat, med vadå? Catarina Karlsson och 
              Jim Hansson, Jernkontoret och Sjöhistoriska museet   
14.25–14.50     Materiella spår på flykt, Mirja Arnshav och Anna Arnberg, 
              Stockholms universitet och Sjöhistoriska museet        
14.50–15.20     Paus
15.20–15.45     Det är sälen jag vill åt, Mattias Pettersson, Arkeologhuset 
15.45–16.10     Äntligen framme! Patrik Gillbrand, Sörmlands Arkeologi
16.10–16.30     Diskussion
16.30–             Mingel

Dag 2
09.00–09.50    Metal exchange and mobility: evidence from new multidisciplinary   
                 research, Anne Lene Melheim och Lena Grandin, Kulturhistorisk   
              museum, Universitetet i Oslo och Arkeologerna, SHM

09.50–10.15     Människorna i Sandby borg – isolerade öbor eller rörlig befolkning?
              Helena Victor, Kalmars museum 
10.15–10.40     Tingens svårtydda vägar - komplexiteten i det arkeologiska käll-
              materialet utifrån tidigmoderna exempel, Johan Runer, 
                  Uppdrag Arkeologi
10.40–11.00     Paus
11.00–11.25     Svartbrödraklostret i Stockholm – 2000-talets undersökningar samt  
              något om klostret som pilgrimsmål, Anna Bergman, Medeltidsmuseet
11.25–11.50     Runristare på resa: Exemplet Visäte, Magnus Källström, 
              Riksantikvarieämbetet
11.50–12.30     Avslutning
 

Fortsättning
Från 13.00 den 16 januari till 12.30 den 17 januari, Birgittasalen, Medeltidsmuseet   

Stockholms läns museum i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm, 
Stockholms universitet, Medeltidsmuseet och Historiska museet 
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