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Om ni vill veta mer är ni välkomna att besöka oss! Undersökningarna i Karsviks
hage äger rum 4–28 maj 2009 och vid Ängbystenen 4–14 maj 2009. Guidade
visningar hålls följande tisdagar och torsdagar i maj: 5, 7, 12, 14, 19 och 26.
Tiden är 13.00. Vi möts vid stenen på ängen nedanför grävplatsen i Karsviks
hage. Väl mött!

De arkeologiska undersökningarna i Karsviks hage fortsätter i maj 2009. Vi
kommer att ta upp nya schakt i platåhusgrunden och i den storblockiga
stensättningen. Dessutom undersöks en förmodad husterrass och en
fägata. Fornlämningarna undersöks av studenter i utbildnings- och
forskningssyfte och undersökningarna äger rum 4-28 maj. Syftet är bland
annat att ta reda på hur det hus som stått på platåhusgrunden varit
konstruerat, att säkerställa stensättningens funktion och att ta reda på om
husterrassen och fägatan är samtida eller äldre än platåhusgrunden.

KARSVIKS HAGE

År 2002 besökte Nils Ringstedt från Bromma hembygdsförening Karsviks hage
i Norra Ängby. Med siktet inställt på några redan kända husterrasser,
upptäckte han en tidigare okänd platåhusgrund.
Förra året delundersöktes platåhusgrunden och en stensättning som kan ha
fungerat som en sorts vattenreservoar. Bägge anläggningar visade sig vara från
vikingatid. Därtill undersöktes resterna av en vikingatiga grav som vid senare
tillfälle fungerat som fundament till ett s.k. femstenarör. Femstenaröret var
en fysisk gränsmarkering som markerade utsträckningen för Karsviks by.
Området vid Karsviks by har slyröjts av Fornminnesgruppen och en rad nya
husgrunder har framträtt. Det äldsta skriftliga belägget för Karsvik är från
1348 och husgrunderna har sannolikt tillkommit från medeltid in i 1800-tal.

ÄNGBYSTENEN
I samband med de arkeologiska
undersökningarna i Karsviks hage
kommer
även
en
arkeologisk
utgrävning
att
göras
vid
Ängbystenen på Runstensvägen i
Norra Ängby. Undersökningen vid
Ängbystenen pågår 4–14 maj 2009.
Runstenen uppfördes under sent
1000-tal och berättar om Udd som
reste stenen efter Björn, Vides
arvinge.
Utgrävningar vid runstenar är
ovanliga och vi hoppas kunna få svar
på frågan om vilka aktiviteter som
har varit knutna till runstenen, både
när den uppfördes och under de
efterföljande århundradena. Vi vill
också sätta in runstenen i ett
större sammanhang och ta reda på
vilken relation den hade till
lämningarna i Karsviks hage och till
andra fornlämningar i närområdet.

