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Torpens arkeologi
August Strindberg gjorde en gång skandal genom att i ”Svenska
Folket” (1881-1882) skriva ”Svenska Folkets Historia under Konung-
arnes”. Denna bok kommer antagligen inte att göra skandal, men det
är den första artikelsamlingen om torpares och andra obesuttnas
arkeologi.
Arkeologiska utgrävningar av torp och backstugor och andra läm-
ningar efter de obesuttnas liv och leverne är sedan några år inte bara
en liten forskningsspecialitet för någon enstaka universitetsarkeolog,
utan den sortens fältarbeten är numera väl inordnad i den av kultur-
minneslagen reglerade samhällsförvaltningens uppdragsarkeologi.
Boken överblickar och diskuterar utifrån ett seminarium hösten 2005
var denna arkeologi står idag. Frågan är vad arkeologiska fältarbeten
och laborativ arkeologi tillför kunskapen om den tidigmoderna tidens
obesuttna, deras livsmönster och livsvillkor, i tillägg till den historiska
och etnologiska forskningen.

Tryckår 2007
Redaktör: Stig Welinder
Hårdband, illustrerad i s/v,
enstaka färgbilder, 218 s. Artikelnummer: 0146
ISBN 978-91-7209-470-3 Pris: 120 kr (100 kr)
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Tips:
Döda minnen – Om gravar i Götalandskapen som minne och identitet.
Tore Artelius & Mats Lindqvist 2007 Artikelnummer: 0136
Mjukband, 216 sidor,ill. i färg & s/v Pris: 118 kr (118 kr)

Monuments and Minds. Monument Re-use in Scandinavia in the
Second Half of the First Millenium AD
Eva S. Thäte Doktorsavhandling 2008 Artikelnummer: 0151
Hårdband, 336 sidor,illustrerad i s/v Pris: 200 kr (170 kr)

Blick för Bergslagen
Årsbokserie för UV Bergslagen 1999-2007. Se webbutiken för mer
information. Pris: 50 kr (40 kr) / styck
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Stenålderns stationer
Den yngre stenålderns människor levde vid Bottenhavet för 5 000 år
sedan. Det är spåren efter deras liv som vi berättar om här. Fyra
platser norr och söder om Örnsköldsvik har grävts ut i sträckningen
för den nya järnvägen, Botniabanan.
Boken innehåller ett antal betraktelser som bygger på resultat från
utgrävningarna. Här diskuteras stenålderns samhällen och naturland-
skapets förändringar, bosättningarnas karaktär, husens utseende och
vad föremålen kan berätta. Vi ger också en bild av vilken betydelse
platserna haft i historisk tid.
Boken har 14 författare som kommer från olika arbetsplatser. Angaria
AB, Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB och Länsmuseet Västernorr-
land har stått för den regionala representationen och Riksantikvarie-
ämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar (UV) har bidragit
med medarbetare från övriga landet och fungerat som huvudman för
projektet.

Tryckår 2007
Redaktörer: Per Gustafsson & Lars Göran Spång
Hårdband, illustrerad i färg, 325 s. Artikelnummer: 0148
RAÄ ISBN 978-91-7209-489-5 Pris: 280 kr (235 kr)

1000 år på Aplared
När den siste ägaren till gården Aplared i Ljushults socken, strax
utanför Borås, stängde dörren till sitt hus för sista gången 1964 kunde
han knappast ana att hans gård skulle komma att bli en av de första i
Sjuhäradsbygden som skulle få sin historia berättad med hjälp av
arkeologi. Så blev det emellertid. Under våren och sommaren 2003
gjordes en arkeologisk undersökning här och anledningen var att väg
27 fick en ny sträckning, rakt över den gamla gårdsplatsen. I denna
skrift presenteras resultaten från undersökningen.

Tryckår 2008
Författare: Christina Rosén
Mjukband, 87 sidor,illustrerad i färg Artikelnummer: 0149
ISBN 91-7209-464-2 Pris: 100 kr (85 kr)

Nyheter Arkeologi och identitet
De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identi-
tet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger
samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika
hållningar i den dagspolitiska debatten.
Det finns inget självklart svar på hur man som arkeolog ska förhålla
sig till den här diskussionen. Svaren varierar från ett avståndsta-
gande, där man betonar det problematiska i att överhuvudtaget dis-
kutera identitetsfrågor med utgångspunkt i ett arkeologiskt material,
till ett bejakande av tanken att det är möjligt att närma sig frågor
kring identitet utifrån arkeologisk empiri.
Oavsett vilken hållning man intar är det uppenbart att arkeologi-
ämnet måste ta de brännande frågorna om identitet och tillhörighet
på allvar. I denna bok belyser 17 arkeologer med skilda utgångspunk-
ter hur identitetsskapande fungerar, och har fungerat, i såväl vår
egen tid som i det förflutna. Boken är resultatet av en session på
temat arkeologi och identitet vid konferensen VIII Nordic TAG, en
samnordisk konferens som anordnades i Lund i maj 2005.

Tryckår 2008
Redaktörer: Bodil Petersson och Peter Skoglund
Mjukband 162 x 242 mm, illustrerad i svart/vit
ISBN 91-89578-20-1 Artikelnummer: 0147
ISSN 0065-0994 Pris: 175 kr (145 kr)
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Inte nytt – men värmländskt!

De arkeologiska undersökningarna i kvarteret Mercurius i Karlstad
Tryckår 1994
Författare: Göran Lundh, Lars Lundqvist m.fl.
Mjukband, 60 sidor,illustrerad i s/v Artikelnummer: 0094
ISBN 91-7192-940-1 Pris: 20 kr (20 kr)

1600 — 1700-talsarkeologi i kvarteret Björnen i Karlstad
Tryckår 1995
Författare: Gisela Ängeby
Mjukband, 39 sidor,illustrerad i s/v Artikelnummer: 0095
ISBN 91-7192-991-6 Pris: 50 kr (30 kr)
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