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BESKRIVNING
Människor har genom tiderna kunnat blicka tillbaka på sitt förflutna och fundera på sin egen plats i
släktleden. Inom arkeologisk forskning har tankar om minne och ?tradition? i äldre tid väckt nytt intresse.
Bland annat har man gjort studier av så kallade överlagringar ? nya gravar och hus som medvetet
placerades på samma ställen som tidigare generationer valt ? under järnåldern.I Fornminnen undersöker
arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm överlagringar på gårdar under folkvandringstid och tidig medeltid.
I ett omfattande källmaterial från de senaste femtio årens grav- och boplatsundersökningar i Mälardalen
spårar hon intressanta mönster i tid och rum. I såväl historisk som förhistorisk tid hade människorna ett
aktivt förhållande till sitt förflutna. Uttrycken och omfattningen av deras aktiviteter skiftade, och vi ser
spår av dem i landskapet som påverkats över tid av generationer av bebyggare. Författaren gör en rad
innovativa tolkningar av händelsekedjorna och kopplar dem till resonemang kring minneskonstruktion,
kulturellt minne och historiekultur. Hon visar hur minnesskapandet i ett samhälle innebär ett komplext
förhållande mellan rum och social struktur, mellan tid och människa samt mellan ritual och myt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Fornminnen - Kulturbilder
Inom Målaskog finns två (tre) hällkistor. En finns 200 meter väster om Hultatorp 75 meter rakt norr om
landsvägen mot Ljungby.Den andra ligger på Sällebergs ...

Fornminnen - Ulricehamns kommun — Startsida
Ale stenar (Skåne) Alvastra Alvastra pålbyggnad Anundshög Askeberga skeppssättning, Skövde Björksta
bronsåldersbygd, Västmanland Blomsholm Borgen i Näs ...

Fornminnen Sverige - Sverigeresor.se
Dals-Eds kommun är rik på fornlämningar, gravfält och fornminnesområden. Sydost om Ed finns ett 40tal gravanläggningar. Det finns även fornminnesområden ...
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