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ANDERSSON, Charlotte

Den dubbeleggade stridsyxan. En studie av användning,
funktion samt betydelse inom Trattbägartraditionen och den
Gropkeramiska traditionen under äldre Mellanneolitikum.

EDBERG, Rune

Hit men inte längre - farledsspärrar som
marinarkeologiskt studieobjekt.

FELDT, Björn

Hur en bronsfattig identitet går i graven och ersätts
av ett fyrkantigt tänkande. Kvadratiska
stensättningar som identitetsskapande symboler.

FRISK, Michael

Varför rösen och högar? Tolkningsproblematik kring den
skandinaviska äldre bronsålderns gravformer.

GILL, Alexander

Trattbägarkulturen under äldre mellanneolitikum. En alternativ
bild.

GEIJER, Hélène M

Rundkyrkor från 1100-talets Sverige. En diskussion om
kyrkans runda form och betydelser.

GULLBY, Susanne

Sländtrissor från järnåldern - en tolkningsdiskussion.

HAGBERG, Björn

Gjuteriavfall från bronsåldern. Tolkningsproblematik kring
bronsålderns bronsgjutning.

HECTOR, Lena

Andarnas hus. En diskussion kring bronsålderns brobyhus.

JOHANSSON, Mikael

Höggravfält i Mälardalen. En studie av betydelse
och ursprung.

KARLSSON, Carina

Hällkistor med gavelhål i västra Östergötland.

KJEBON, Berit

Samiska metalldepåer.

KREHER, Stefan

Kungshögar.

KRISTOFFERSSON, Per

Östersjökeramik. En vetenskapsteoretisk studie.

MOLNAR-APPELBLOM, Petra

Tunnackiga flintyxor i depåer. Debatt kring
tolkningsproblematik.

NYBERG, Björn

Flintdolken - statusföremål och bruksföremål? En diskussion
kring ”död” status och ”levande” bruk.

SJÖGREN, Andreas

En studie kring skeppsättningarnas betydelse inom bronsålderns
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gravritual och samhälle.
SMITMANIS, Petra

Det yngre svartgodset - en diskussion om dess funktion.

STENBÄCK, Niklas

Järnålderssamhällets fornborgar. En analys av
fornborgarnas betydelse i samhällsutvecklingen.

STRANDBERG, Petra

Den mångkantiga yxan i Sverige. En diskussion
kring yxan utifrån ett europeiskt perspektiv.

STRANDVIK, Sofia

Det första teglet. En diskussion om teglets införande och
betydelse utifrån de tidigmedeltida palatsen.

STRÖMBLAD, Carina

Asbestkeramik i olika tolkningssammanhang.

SUNDBERG, Anna

Skålgropsforskning - en kritisk studie.

TÖRNQVIST, Oscar

Romersk import, krigarmentalitet och
stamsamhällets sammanbrott. Mentala processer
som samhällsomvandlare - exemplet Öland.

VAFIADOU, Antonia

Örnen som symbol under venedeltiden i Sverige.
Processuell respektive post-processuell tolkning.

ÅKERSTEN, Erika

Gropkeramik av Säter II- och III-typ. En studie av
gropkeramikens betydelse, tolkat utifrån ett

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ALMEBÄCK, Gabi

Mellan myt och verklighet – forskning kring förhistorien i
Tyskland före och under tredje riket.

ANDERSSON, Jenny

Lik i garderoben. Om museernas magasin eller vem behöver
ett museum? Resurser, behov och politik.

AVANGO, Dag

Gravskick och symbolik under gropkeramisk tid på
Gotland. Ideologisk förandring och sociala motsättningar,
uttryckt på gravfältet i Ire, Visby och Västerbjärs.

BENNSTRÖM, Greger

Sök och du skall finna. En källkritisk studie av
fornminnesinventeringen.

BERGERBRANT, Sophie

Den arkeologiska könsbestämningen av gravar på det
vikingatida Kopparviksgravfältet, Visby.

CADARIO, Johanna

Hedningar eller kristna? Tolkningsproblematik kring
gravarna under Leksands kyrka.
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CARLBERG, Oskar

Arkeologi, myter och politik. En etnologisk analys av den
borgerliga kulturen och dess rasistiska yttringar i Rhodesia
1869-1980.

CARLSSON, Eva

Västannorstjärn och tolkningen av medeltida vardagsliv.

DANIELSSON, Ing-Marie

Från grått till färgglatt. Tolkningar av fornlämning raä 66 i
Antuna, Eds socken, Uppland.

DEDERING, Coco

Utgrävningarna i södra Spånga 1950-1953. Tolkning och
kontext.

ENFLO, Lars

Brattahild en historisk realitet men en arkeologisk
konstruktion?

FRANZÈN, Gert

Halleby, på nytt sätt sett.

GRÖNWALL, Richard

Helgö igår och idag. En sammanfattning av tolkningsdebatten rörande Helgö.

GUSTAFSSON, Erika

Vindförbergs udde. kring insjögravsproblematiken.

HALL, Karl-Gustav

Östergötlands fornborgar - strukturering och funktioner.

HAMILTON, Charlotte

Megalitgravar: Arkeologiska fältundersökningar och
Costwold-

Severnregionen. England.
HEGERT, Suzanne

Äldre rödgods i Gamla Lödöse. Sett ur ett stadsperspektiv.

HUSS, Camilla

Man ser det man vill se. En diskussion kring arkeologisk
teori och dess betydelse för förståelsen av materialet, samt
exemplet Vapnöhögen.

HÅKANSSON,Claes

Insjögravar och fångstkultur. En studie över Dalarna under
järnåldern.

HÖGLUND, Mats

Dokumentation & tolkning av hällristningar. Ett
förutsättningslöst forskningsarbete?

KARLSBERG, Linda

Skålgropsinventering. Metodiska synpunkter.

KARLSSON, Lena

Skara - tolkningar av staden och dess 1200-tal.

KETTIS, Elisabeth

Horrmundsjön - en granskning av tre forskares tolkningar.

KOLB, Karolina

Hästens betydelse i samband med gravläggningen under
yngre järnålder.
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LAGNEFELDT, Kalle

Föremålsframställning i rapporter. En granskning av UV:s
undersökningsrapporter utifrån forskningens krav på
artefaktdokumentation.

LIND, Hans

En främmande fågel.... En diskussion utifrån Thomas B
Larssons ”Vistad - kring en befäst gård i Östergötland och
östersjökontakter under yngre bronsålder.”

LUNDBLAD, Maria

En kritisk granskning av undersökningar från
stenåldersboplatser.

LUNDQVIST, Anton

Gravskicket i sen vikingatid och tidig medeltid. Religiösa
ideer och kontinuitet.

MALMGREN, Eva

Boplatsundersökning i Mälarområdet. Kring dokumentation
och forskning i samband med undersökningar av
bronsåldersboplatser 1970 - 1985.

MATTSSON, Katarina

Den mänskliga arkeologin. En diskussion om vetenskapens
möte med publiken.

MYHRMAN, Marie

Stalotomter - ett bidrag till diskussionen om samernas
komplexa samhällen under vikingatid och tidig medeltid.

NATHANSON, Calle

Från slagg till smide. Medeltida stadsslagg från
Mynttorgsgrävningen 1993-94 ur ett okulärt perspektiv.

NILSSON, Susanne

Det tredje könet- en kritisk granskning av könsbedömning
av gravar.

PANDIS, Marina

Nya tider? En studie samt en kritisk granskning av olika
tolkningar om social förändring med Hagestads
trattbägarperiod som utgångspunkt.

PETTERSSON, Britt
med
och de

Neolitikum i Turinge socken, Södermanland. En analys
särskilt avseende på Brokvarn, boplatsbegreppet
neolitiska kulturbegreppen.

RANDALL, Lorelei

Hertig Johans eldrör. Ett stycke funnen historia från
belägringen av Riga 1621.

RUNDGREN, Carl-Johan

Steget in i järnåldern. Brandgropar, vapengravar och social
omstrukturering i Västergötland under äldre järnålder.

SANDBERG, Elisabet

Båtgravar i Vendel - en analuys och tolkning av gravskicket
baserad på religiösa och sociala faktorer.

SANDQVIST, Elisabet

Norralamannen och de vendeltida kvinnorna.Alternativa
tolkningar för Raä 44 i Norrala sn, Hälsingland.
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SCHMITH, Emilie

Analys av tre arkeologiska undersökningar utförda av
Arkeologikonsult AB.

SJÖSTRÖM, Carin

Stockholm - stad i statsbildartid.

SOHLENIUS, Rikard

Hågahögen – för levande och döda. En diskussion kring
föreställningarna bakom en uppländsk praktgrav från yngre
bronsålder.

SVENSSON, Ingeborg

Den arkeologiska utgrävningen av Helgeandsholmen - Vad
blev resultatet?

WAHLLÖF, Jörgen

GPS och arkeologi. En studie av ett satellitbaserat
positionsystem ur ett arkeologiskt perspektiv.

WALL, Åsa

Eketorp - kulturell förändring eller kontinuitet.
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Magisteruppsatser/ Uppsatser för fördjupningskurs D. VT 1996.
ALTON, Johanna
Med kvinnan i centrum. Ett förslag till tolkning av
husfruns roll under vikingatiden.
ANDERSSEN, Eirik

Stridsyxekulturen. Kultur eller elitmanifestation?

ANDERSSON, Helene

Arkeologen och det inventerade landskapet.

BACIC, Anton

Genderperspektiv på det keltiska samhället.

BEN SAHLA, Zohra

Genderperspektiv på teorierna om mossliken i deras
rituella sammanhang.

CHRISTENSEN, Johan

Kvinnor, män och vågar.

EKMAN, Nanna

Genus och generna. Om socialt och biologiskt kön.

ENGMAN, Fredrik

Arv och gender under yngre järnålder och tidig medeltid.

ENGSTRÖM, Guy

Gubbar och gummor i guld. Figurbleck i tunn guldfolie
betraktade ur ett genusperspektiv.

FANDEN, Anders

Norrländsk hällbildssymbolik. Ett shamanistiskt
tolkningsperspektiv.
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FJELLAND, Per

Genus och kultplatser utifrån Kärringsjön och
Skedemosse.

FRANSSON, Ulf Genusideologi och stensträngssytem. En studie om
stenssträngssystemets mantalitet och om hur genus
formeras i ett tudelat landskap.
GRÖNWALL, Linda

Vackra kvinnor och krigiska män? - att könsbedömma
åländska gravar.

HEDMAN, Sara

Gamla Uppsala högar - eller kungens lilla piga. Tankar
kring alternativa utgångspunkter för tolkningar av
kungshögar.

HÅRDING, Barbro (vt –94)

Folket i Stenen. En studie av forskningens syn på
framställningen av människor på hällristningar under
bronsåldern.

HÄRNRYD, Christopher

Avvikarnas gemenskap. Spår av religiösa föreställningar i
vendeltida gravar med tvetydig genustillhörighet.

HÖGLUND, Patrik

Vasa - arkeologiska fynd och ett fartygsamhälle. Spåren
efter folket ombord.

JOHANSSON, Carolina

Kön- och genusbedömning. Tillgång och problem.

JONSSON, Kristina
medeltida
kyrkogård.

Gravarna vid Västerhus kapell. Människor på en

KLINTBERG, Lena

Att hugga i sten. Om kvinnor som runristare.

LAGHEIM, Anders

Finns genus? - om genusbegreppets innebörd och
betydelse i den aktuella arkeolgogiska debatten.

LARSSON, Maria

Freya och de röda damerna. En tolkning av de vendeltida
600-talspärlorna.

LIEBE-HARKORT, Carola

Stenålderskvinnan. Objekt eller status?

LINDEBERG, Marta

Guld, gudar och kvinnor. Varför anses guldbrakeater vara
manliga föremål?

LINDFORS, Frida

Mälardalen, en skugga av Danmark? Bronsåldersdepåerna
Mälarlandskapen i relation till olika tolkningar av
bronsålderssamhället i Skandinavien.

LINDQVIST, Lina
realitet?

Neolitisk gudinnekult i Europa. Övertolkning eller

LINDSTRÖM, Per

Hemmafru eller maktfaktor - om kvinnor på Vallhagar.
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LINDWALL, Jonas

Guldbleck och genus.

LUND, Anette

Gestaltning av kvinnor och män på runstenar. Vikingatida
runstensbilder sett ur ett genusperspektiv.

MYRBERG, Nanouschka

Hur völvan tappade sin stav. Gotländska bildstenar ur
genderperspektiv.

NORDSTRÖM, Patrik

Hällristningsforskningen i genderperspektivets släpljus.
En könsteoretisk diskussion och analys av forskningen
kring Sydskandinaviens hällristningar.

OLANDER, Maria

Vikingar och bönder. En genderanalys av männen i de
isländska sagorna.

PRATA, Sofia

Om handelsfolkets särställning i det vikingatida
bondesamhället - en studie av handelsplatsen i Kaupang i
Vestfold, Norge.

SVEDIN, Marie

Järnåldern - en tid präglad av järn och blod. En studie
utifrån Kristevas abjektionsteori, om svärd, dräktspännen
och genuskonstruktion på Gotland.

TAMME, Helena

Kvinnan och mannen under senpaleolitikum.

TENGHED, Susanne

Manligt och kvinnligt i ”Populär arkeologi”.

VALFRIDSSON, Marita

Kvinnor på hällen. En uppsats om kvinnliga
hällristningsfigurer i Tanum.

WALDÉN, Eva

Tysta kvinnor och talande dräkter. Kvinnans dräktskick
och genderroller under vikingatid.

WERNERSON, Lars

Helgö som religiöst centrum. En hypotes.

WIMAN, Niklas

Insjögravar - tecken på social förändring vid övergången
till yngre järnålder?

WÄNDESJÖ, John

Genderbegreppet ur ett etnometodologiskt perspektiv.

ÅRHÄLL, Gunilla

Fornlämningar och feminism. Häxor, gudinnetroende och
schamaner, ett möte mellan då och nu.

ÅVALL, Peter

Drottningholm - en historisk arkeologisk studie av lösfynd
ur ett genderperspektiv.
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ACCARIES, Harriet

Gavelhålsförsedda hällkistor i Sverige och Frankrike.
Idébakgrund och betydelse.

AGIUS, Per

Stridsyxekulturens flatmarksgravar och kontinuitet från
gånggriftstid.

ANDERSSON, Linda

Baskernas särart - vari består den? En kritisk studie av

arkeologiska, lingvistiska och genetiska data.
BAHNÖ, Liselotte

The Colonisation of Australia. The ancestry of the
Aboriginal people, the first Australians.

BERG, Lena

Arkeologi och ideologi - en studie kring arkeologins
ansvar och möjlighet att påverka samhället.

BERGER, Åsa

Keramik i praktiken. Vad kan experiment tillföra den
arkeologiska forskningen?

DECKEL, Per

Berg, murar och tolkningar. En analys av den
fortifikatoriska tolkningen av Mellansveriges fornborgar.

DETTHOFF, Susanna

Återuppståndelse och beskydd i gravriten. Ett sökande

efter fruktbarhetskultens innebörd bland djuroffer i
brandgravar från yngre järnålder i Mälarområdet.
DUTRA-LEIVAS, Ivonne

En stenkista från neolitikum i Medelpad. Kulturtillhörighet
& datering.

ERIKSSON,Ulf

Det murade tornet på Saxholmen.

GAVAZZENI, Joachim

Jag skapar, alltså tror jag. En studie av nya teorier om det
mänskliga medvetandets utveckling och hur de kan sättas i
relation till skapandet av visuell symbolik, samt konstens
roll för jaget.

HAGLUND, Sebastian

Fasta fisken på torra land? En diskussion kring en marin
lokaliseringsmodell för stenåldersboplatser på Södertörn.

HAMLING, Mari-Anne

Tankar kring befolkning, bebyggelse och expansion i
Mälarområdet under järnålder.

HEMÅ, Rita

Skall vi använda begreppen kultur och etnicitet inom
arkeologin? En studie av begreppsanvändningen inom de

HUGOSSON, Jonas

Bo. Ledung- och brytegård.
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JOHANSSON, Magnus

Ringstad. En Östgötsk järnåldersgårds historia.

KOBBERGÅRD, Lise

Herulernas återkomst - en alternativ tolkning av Vendels
båtgravar.

KORONEN, Anja

Hur och var? En studie av lösfynd av mynt som
deponerats mellan 800-1140 i Skåne, Blekinge, Halland
och Själland.

KUTVONEN, Miia (vt –94)

Säter IV-keramik. En studie av keramikens roll och
betydelse i samhällsförändringarna i slutet av den
gropkeramiska traditionen.
Vikingen blickar bakåt. Vikingatidens bruk av forntiden.

KÄCK, Fredrik
LANDEHOLM, Sanna

Maktideologier och manifestationer. En studie kring
Västerås uppkomst.

LINDBERG, Jenny

Bågskytte för eliten. Om pilbågens roll inom
klockbägarkulturen..

LINDSTEDT, Janett

Vikingatida mynt i gravar. Ett försök att belysa
kristnandeprocessen på Gotland och i Mälardalen utifrån
ett numismatiskt perspektiv.

MATTISON, Hans-Lennart

Hembygdsrörelsens roll som kulturförvaltare. Historik Problem - Lösningar.

OLSSON, Li

Med Karon över Styx. En studie av den mediterrana
skeppssymbolikens integrering i den nordiska
bronsålderns föreställningsvärld.

PERSSON, Maria

Tunaorter över tid. Arkeologiska studier i Upplands-Bros
tidiga historia.

de POURBAIX, Magnus

Torsätra och Runsa, kristna hedningars hem? En kritisk
analys av ett järnåldersgravfält i Upplands-Bro.

RAUSBERGER, Ulrika

Det osynliga folket. En diskussion kring den keltiska
problematiken under irländsk järnålder.

REGNER, Elisabet

Att vila bland fädrens gravar - Gravplacering och ätte-

gemenskap under vikingatiden.
ROQUE, Johan

Vänerns gamla fartyg. En diskussion kring ett innanhavs
äldre sjöfart.

SANDELIN, Sylvia

Färgernas dolda symbolik i det arkeologiska materialet.

SIKSTRÖM, Sofia

”Det orörda kulturarvet..? - en diskussion kring
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kulturbegreppet.
STERNER, Annica

Time Will Tell. Absolute Chronology versus Theory in the
Irish Megalithic Tradition.

SUNNEMARK,Erika (vt –95)
WIK, Susanne

Boulder Garden Sigiriya. A servey of the cut marks in one
Boulder Cluster.

THEDÉEN, Susanne

Att bo, bearbeta eller begrava? - ett försök till terminologi
för bronsåldersboplatser.

WERNER, Tove

Skeppet på gränsen mellan liv och död. Lokalisering och
betydelse av yngre bronsålderns skeppsformiga
stensättningar.

WILHELMSSON, Fredrik

Det förbjudna området. Tolkningsproblematik kring
uppkomsten av buffertzoner i Östergötland under
övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder.

ÖHGREN, Mikael

Beväpnad, närsynt eller småsynt? Om det nära seendets
problem för miniatyrdetaljsmeder under järnåldern.

ÖSTBORN, Sara

Megalitgraven i Tofta socken på Gotland. Kontinuitet och
mening i det rituella landskapet.
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ANDERSSON, Helena

Stenålder kring Västerbjers.

BRONÉ, Mia

Ringar och ringsymbolik. Några exempel från järnålder.

CARLSSON, Michél

Tudelade kammar från vikingatid - Tecken på rituellt
handlande.

EDENSTIG, Nina

Nävergravar och gravkäppar. Två särdrag i tidigmedeltida
gravskick.

EDIN, Åsa

Lerfigurer i gropkeramiska kontexter på Södertörn - ett
tolkningsproblem.

ELFSTRÖM, Monika

Små hus av lera i stora skepp av sten. Gotlands husurnor
och deras fyndsammanhang - En studie av en mycket
speciell gravtradition från yngre bronsåldern.

ELFVER, Frédéric

Kungen, mynten och folket. En studie av myntningen i det
vikingatida Sigtuna och balansgången mellan vikt- och
penningekonomi.

FAST, Therese

Från ättehög till himlens port. Hedniska traditioner och
kristna influenser i vikingatida skelettgravar på Öland.

HELLBERG, Caroline

Äldre bronsålder i Kalmar kommun - ett sökande efter
centralplatser.

LILJEHOLM, Nora

Gravfält kontra kyrkogård - Bysans kontra Rom?
Diskussion kring det senvikingatida begravningsskicket på
Gotland utifrån gravfältet Stora Hallvards och
i

kyrkogården
Slite socken.
LINDBERG, Christell

Huset i Högen. Storhögar och husgrunder från tidig
järnålder i Högom, Medelpad.

LINDSTRÖM, Louise

Vid foten av fallet. En studie av yxplatsen i Hult.

LUNDEBERG,Catrin (vt-96)

” Den förslavade gudinnan”. En diskussion om genus i
arkeologisk forskning.

MARK, Morgan

Norrlands runstenar. En rumslig analys.

MOSTRÖM, Jerker
bakom

Brostenar och själabroar. Organisation och ideologi

NILSSON, Mats

Stensättningar i södra Halland. En studie av

brobyggand
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konstruktioner
och gravskick.
NORDBERG, Andreas

Hedniskt och kristet. Religiösa skillnader i vikingatida
skelettgravar i södra Uppland, med särskild tonvikt på
gravarnas orientering.

NYBERG, Petter

Finnvedens kristnande. En studie av kristnandeprocessen
utifrån landets skelettgravar.

NYGÅRD, Petra
i

Ett skenbart tomrum? Mellan merovingertid och medeltid

PETERSSON, Katarina

Tingen förenar. En dikussion kring de flinteggade
benspetsarnas innebörd i det mesolitiska samhället med
fokus på det svenska materialet.

PETTERSSON, Jenny

Sakralt, profant och kvinnligt i hallens sfär. Hallen i
folkvandrings- och vendeltid.

PETTERSSON, Linda

Grav- och boplatsproblematik på bronsålderns Hallunda.

PHILIPSON, Anne

Romersk järnålder i Östergötland. Ett samhälle i
förändring sett utifrån rikt utrustade gravar.

ROUMELIS Niko

Svear och Slaver. Exempel på etnicitet i arkeologiskt
material.

SANDBERG, Ann-Katrin (vt-95)

Båtgravfältet på Walsgierde. En litteraturbaserad
tolkningstudie.

SANDIN, Mårten
Uppland
tolkningsförslag.

Härdar på gravfält från äldre och yngre järnålder i
och Södermanland. En analys samt

SELLING, Susanne

Prydnad eller prestige? Bronssmycket som symbol för
kvinnans status under äldre bronsålder.

Österbotten

SJÖLING, Emma
De levande döda. Ett försök att spåra hedninskt och
kristet
inflytande i gravskicket på två senvikingatida gravfält med
VEDIN, Eva-Marie
Keramisk variation. En studie av keramisk variation
utifrån
neolitiska boplatser vid Hedningahällan och Korsnäs.
WILSON, Anna

skele

de

En passande gåva. Rituell tradition och förändring i den
skånska bronålderns nedläggningsskick.
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ÅHS, Merit
Irlands
bullaunstenar.
ÅRLIN, Camilla

Från skålgrop till dopfunt? En kontinuitetsstudie av

Det namnlösa huset. En problematisering av stallets
uppkomst och betydelse i den yngre bronsålderns Stora
Köpinge socken, Skåne.

………………………………………………………………………………
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AHLIN SUNDMAN, Elin

Gammal på vikingatiden.

AHLSTEN, Eva

Det kultiska vattnet - vattnets betydelse för religionen.

FERNSTÅL, Charlotte

Familj och makt. Södermanland under romersk järnålder

GUSTAVSSON, Maria

Tjurkö, Sturkö och Senoren - småländsk järnexport
speglad i en blekingsk centralplats.

GUSTAVSSON, Sandra

Makten i landskapet. En studie av storhögsmiljön i Trosa Vagnhärad, Södermanland, ur ett mångvetensklapligt
maktperspektiv.

HILDEBERG, Sara

Tuna offerplats på Gotland - ett folkvandringstida fynd i
ny belysning.

HOLM, Lena

Lurkultur. En diskussion kring lurarnas roll i det
sydskandinaviska bronsålderssamhjället.

JANSSON, Jesper (vt –97)

Östervarv ett östergötskt järnåldersgravfält och dess
betydelse.

LINDHOLM, Zelimir (vt –98)
knutpunkter

Monumentala skeppssättningar. Maktpolitiska
i Svea- och Götaland under yngre järnåldern.

MALM, Ulrika

Från borg till stad. Aspekter av den tidiga
urbaniseringsprocessen i ryssland 700-1200 e. Kr

OHLBERGER, Bertil

Vagnhärads centrum. Monumentens mening i en
centrumbildning i Södermanland under bronsålder.

OHLSSON, Agneta

Gravfältet vid Sjögestad. Gravsedens förändring från
yngre bronsålder till slutet av förromersk järnålder i
Östergötland.
Kvinnliga ortnamn. En studie av ortnamn, platser och
kultutövning med kvinnliga förtecken i östra

SILLÉN, Peter(vt-96)
Mellansverige

under järnål

WALLÉN KEMI, Eva

Långön i Hotingsjön - en vikingatida mötesplats i
fångstland.

ÅKERSTRÖM, Birgitta

”Renbetesmålet” En diskussion om värderingen av
arkeologiska fynd i processen om samernas sedvanerätt till
renbete i Härjedalen.
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ÖSTLING, Anna (vt –94)

Stilens mening. En diskussion om stilbegreppets roll inom
arkeologin, med utgångspunkt i ett studium av Salins stil

I.
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Magisteruppsatser/ Uppsatser för fördjupningskurs D. VT 2000.
ABRAHAMSSON, Åsa(vt-99)

Arkeologi och etnicitet – en diskussion om möjligheterna
att se etnicitet i forntiden.

ANDERSSON,Christina

Vad är meningen med arkeologi?

ANNERBÄCK, Lin

Tomtägare i Sigtuna - Runstensresare i Västmanland.
Västmanland under Birka- kontra Sigtunatid.

ARNBERG, Anna

Förromerska krigare och äldre romerska par - en studie av
gravfält och kulturlandskap vid Sjonhem sn på gotland.

BERNTSSON, Annika

Stensatt livsålder - om älvrösen och om övergivandet av
fångstkulturen i sydöstra Dalarna under äldre järnålder.

BREDENBERG, Jenny(vt-96)

The Archaeology of Memorials - Death and Identity in a
Victorian Cemetery.

FATHLI, Margareta

Eskilstunakistor, kristnandet och de tidigaste
stenkyrkorna.

FAGERHOLM-SJÖBLOM,
Silvna

Keramikplatser och rösen. Relationen mellan
stenåldersboplatser och bronsåldersrösen på Åland

FRANSSON, Kristina

Människooffer eller familjebegravning? Ett försök till
analys angående innebörden av dubbelgravarnas
anläggande i Mälardalen under yngre järnålder.

HACKWITZ von , Kim

En gropkeramiker med båtyxa? Hur användes båtyxan
under mellanneolitikum B i s.k. gropkeramiska områden?

HOLGERSSON, Marit

Landskapets tilltal. Platser med vendeltida verktygsfynd i
Dalarna.

JANBRINK, Sven(vt-97)

Under Tiljorna – en undersökning av särskilt stora
myntfynd i Skara stifts medeltida kyrkor.

JOHANSSON, Camilla

Stenåldern i Gästrikland. Relationen mellan kust och
inland under mellanneolotikum.

JOHANSSON, Jenny(vt-99)

Talby, Salems socken, Södermanland. Den vikingatida
verksamheten vid Lorensberg, Talby bytomt och Lillsved
bestämd efter fyndmaterialet.

KARLSSON,Jenny

Den Öländska kvinnodräkten under vikingatid del II.

LANGHAMMAR, Daniel(vt-99)

Åshusby - Runsa. En studie kring en centralplats och dess
omland.
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LINDLEY, Jenny
Ku
ltdjur och husdjur. Svinets betydelse i kult och vardag
under brons- och järnålder.
NILSSON BÅÅTH,Ann-Kristin

Ryttarsigillets och sigillstampens betydelse i det medeltida
samhället inom Sveriges nuvarande fastlandsgränser.

NOORZOY, Kristina

De förromanska kyrkogårdsmonumentens spridning i
Sverige.

PETTERSSON, Mats

Den mytiska sanningen. En analys av arkeologisk tolkning
och indiansk identitet i USA.

POULSEN, Tina(vt-98)

Slumpen, fienden, konstruktion eller kultritual? En
tolkningsdiskussion utifrån tio sintrade fornborgar och
inhägnader belägna i östra Mälarområdet.

RASK, Birgitta

Kvinnogravar som ideologiomvandlare. Romersk järnålder
i Valle härad, Västergötland.

STEWART, Mia

Uppdragsarkeologi. Kulturvård eller politik?

SUMMANEN, Henrik

Grophus, hantverk och Sigtuna stad - om rumsliga
förändringar i feodalismens tecken,

WESTERHOLM, Marita

Livets eviga cirkel. Bronsålderns kult och religiösa
symboler - vad tecknen på bergshällarna berättar.

……………………………………………………………………………………
……………

Magisteruppsatser/ Uppsatser för fördjupningskurs D. VT 2001

AHLBÄCK, Helena (vt-00)
Art
, Context and Tradition in the Palaeolithic-Mesolithic
Transition in Northen europé.
ANDERSSON, Marika

Den skyddande ringen. En studie av byggnadens och
cirkelns/ringens symbolik på Sparlösastenen,
Västergötland.

ANDERSSON, Hol Mats(vt-00)

Trindyxans plats. Om Folkarebygdens mesolitiska
landskap.
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ANDERSSON, Pia(vt-99)

Globaliserings arkeologi. Ett närmare studium av forntida
astronauter och andra moderna forntidsmyter inom
alternativ arkeologi.

ARRHENIUS, Christina

Gånggrifterna i Gökhem socken, Västergötland,
Betydelsen av deras placering i landskapet under
mellanneolitikum.

BERGLÖF, Anna-Maria

Mytologi och skönhet i brons. Djurframställningar i
tredimensionell form från Ordos.

BLOM, Karin

Uppkomsten av den agrara kulturen i Storsjöbygden,
Jämtland.

CARLSSON, Susanne

Från romersk bältering till den svenska tantens handväska.
Influens i nordiskt klädskick under järnåldern.

DARDEL, Erik

Ringjärn. Cirkelformigt järn från yngre järnålder i Dalarna,
på Gotland och i Mälardalen.

EDLUND, Martin(vt99)

Landsbygdens gårdar under vikingatid och medeltid - en
bebyggelsearkeologisk jämförelse.
Forsens förfäder - om stenen, vattnet och den ristade
älgen i det neolitiska Norrland.

FORNANDER, Elin

GRUSMARK, Cecilia
Hel
igt, profant eller både och? Boplatsvallarns funktion och
betydelse med utgångspunkt i lokalen vid Lillberget,
Överkalix sn.
HANSSON, Susanne

Gudinnan med halsringen. I livets tjänst eller dödens….

HEDLIN, Anna

Medeltida vårdinrättningar - religiös välgörenhet och
social kontroll

HELLSING, Lisa
Tu
naorternas betydelse. En studie utifrån exemplet Tuna i
Hallstahammar, Västmanland
HJÄRTNER, Anne-Charlotte

Husby i Österhaninge socken under yngre järnålder.

JOHANSSON, Ulrika

Alundaälgen och Kiukaiskulturen. En studie om
Kiukaiskulturens spår i östra Mellansverige.

LANDGREN,Johan(vt-99)

Birka och det Islamiska silvret. Ett tolkningsförslag
baserat på det vikingatida numismatiska materialet i
Sverige och Ryssland, till orsakerna bakom Birkas
upphörande.
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LINDBLAD, Magnus

Båtar, bara båtar! De "vanliga" människornas
brandgravskick med båt i mälarområdet under yngre
järnålder.

LINDH, Ylva

Ytterst pau ôdda. En tolkningsdiskussion kring
insjögravar och insjögravfält i Jämtland och Härjedalen.

LINDSTRÖM, Jonathan

Påsken och Mälardalens vikingatida skelettgravar.

LODÉN, Mikaela
Sto
rhögar och husbyar. Storhögarnas relation till Husbyar
utifrån tre exempel i norra Mälardalen
MONIKANDER, Anne

Djurornamentik och religion under yngre romersk
järnålder belyst med hjälp av offerfynden från
Skedemosse, Öland.

NEISS, Michael (vt –00)
Ko
ntinuitätsfragen in der germanischen Tierornamentik, Eine
ikonographische Studie mit einem Deutungsversuch für
das Greiftier.
NORÉN-WILLIAMS Teri

Öppna museisamlingarna! Att göra museisamlingarna
tillgängliga på Internet.

ODE, Rolf

Silver och guld från Östergötlands vikingatid. Ett försök
att tolka depåfynd, gravfynd och lösfynd.

OLINDER, Krister

Bjurhovda., ett gravfält i Västmanland.

PANNEL, Jan

Herr Arnes penningar? En omvärdering av permiska
ringar.

RUNDBERG, Jonas

Hertig Johans av Östergötland myntning 1612-1618.

SAVONEN, Jenny

Folkvandringstida brickband – makt och magi i textil.

SIIK, Katja

Svenska depåfynd och hopade fynd 1400-1540. En
jämförande studie.
Rösens betydelse. En studie med utgångspunkt från
rösena i socknarna botkyrka och Salem, Södermanland

SILÉN, Lena

SVENSK, Sandra

Fornborgarnas roll i Hälsinglands järnålderssamhälle.

ÖSTMAN, Anna

Från reliefspännen till ryggknappsspännen - en skildring av
Gotland i skiftet folkvandringstid/vendeltid.
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……………………………………………………………………………………
……………
Magisteruppsatser/ Uppsatser för fördjupningskurs D. VT 2002.

ALTNER, Anders

Gropkeramik i Dalarna. Mellan hällristningar och
megalitgravar.

ARVIDSON, Carl

Husby-Skederid. Ett vikingatida centrum i Roslagen.

ASPLUND, Mattias(vt-99)

Skeppssättningarnas återkomst

BENGTSSON, E mma

Statusföremål i kloster.

DANIELSSON, Emma

Katolska dogmer och ortodox tro? Spår av
kristnandeprocessen på Gotland belyst genom silverdepåer
i Burs och Rone socknar.

EKHOLM, Pia-Lena

Det var en gång en ugn. Funderingar kring de tre
medeltidsugnarna i Stockholms slott.

HARTZELL, Lisa

Skiftet mellan folkvandrings- och vendeltid utifrån ett
uppländskt djurbensmaterial.

HOLMBERG M. Aleksandra

Släboristningens gåta - inre bilder, om yttre företeelser.

JOHANSSON, Harald

Kolonisation längs Norrtäljeviken. En studie av
bebyggelseutvecklingen längs Norrtäljevikens
vattensystem under bronsålder och järnålder.

LOKRANZ, Karin

Daggängsmonumentet - ett bildstenskomplex på Gotland

NILSSON, Sofia

Mingqi. The Grave figurines from the Han dynasy.

NYBERG, Helena

Rumsligt herravälde i det rituella landskapet. En
landskapsarkeologisk studie av Sorunda socken, Sotholms
härad.

PEHRSSON, Caroline (reg –01)

Lika men ändå olika. Gemensamma drag och variationer i
Mälarområdets bronsåldersbebyggelse utifrån en studie av
boplatsmaterial i Uppland och Södermanland.

REHN, Marie

Jorden vi ärvde. Inre och yttre kolonisation på Värmdö
och Ingarö under äldre och yngre järnålder.

REUTERDAHL, Magnus

"…in situm Husaby". Gränna - Visingsö

TERNLUND, Mia

Pic(t)a boo. Var gömmer sig pikterna?
20

WESTRING, Mia

Vi bydokumentet, DS 51. Två tolkningsmodeller –
ideologiskt och miljö (för) historiskt av Sveriges i original
äldst bevarade dokument.
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Magisteruppsatser/ Uppsatser för fördjupningskurs D. VT 2003.
AHLSÉN, Maria

Samernas Metalldepåer1000-1350. Diskussion om
metalloffrens betydelse och funktion i det samiska
samhället.

ANDERSSON, Jennie

Vad stenarna berättar – runstenstraditionens slutfas och
upphörande i södra Uppland.

ANDREAS, Caroline

Zapotecerna – mayafolkets skugga?

BLOMQVIST, Pär

Egalitär bondekrati eller stratifierad krigararistokrati?
Studier av maktideologiska beteenden och sociala
strukturer i Fjärås – från sen förromersk järnålder till tidig
vendeltid.

BROSTRÖM, Åsa

I förfädrens fotspår. Kolonisation i Vaxholm under
järnåldern.

BRYNELL, Helena

Stavlös regi – en fördjupningsstudie av s.k. Hälsigerunor
på fem runstenar i Hälsingland.

BÖRJESSON, Saralotta

Torsa stenar – ett gravfält i Almesåkra sn, Småland.

DE GEER, Nina Olivia

Ibn
Fadlans metodik. En kritisk granskning av Ibn Fadlans
författarskap med avseende på vetenskapligheten i hans
material.

EKBERG, Veronica

En sista färd? Vikingatida miniatyrflöjlar.

ERIKSSON, Eva

De ovala spännbucklorna och ringspännena i Övre
Norrland. Sammanhang kring grav- och lösfynden.

HAGLUND, Catrine

Uppländsk stensträngsbygd i förändring. Täby i skiftet
mellan äldre och yngre järnålder.

HANSSON, Martin

Husby-Sätuna. Maktförskjutning i Husby-Sjuhundra
socken i Uppland under yngre järnålder/tidig medeltid.

KARLSSON, Maria

Närhet och struktur – Om fysiska och tematiska
grupperingar på gravfältet i Skateholm I.

KLINGBERG, Maria

Hit och dit, kors och tvärs. En kritisk granskning av
forskningen kring långväga kontakter under bronsåldern.

LORD, Sofia

Den sista måltiden. Maginnehållet hos mosslik.

NORK, Marie

Jag vet att jag kanske blir arbetslös men … En studie
kring varför så många vill utbilda sig till arkeologer.
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OLAUSSON, Kaija

Fullt ös hedenhös. Om liv och leverne på och runt
Södertörn under mesolitikum.

OLSSON, Monika

Skärvstensmysteriet. Spridningsbilder och tolkningsförsök
av skrävstenen på RAÄ 34N, Berga/Lunda, Lovö sn,
Uppland.

SIGURDSSON, Charlotte

Tuna och Husby. En studie av centrala platser under
järnåldern i Trosa-Vagnhärad och Västerljung.

STÅHL, Ida

Det vikingatida storgravfältet i Vimmerby
Gästgivarhagen, Småland.

THORSTRÖM, Per-Erik

Nordöstra Upplands kustbebyggelse. En studie av inre och
yttre kolonistationen i Söderby-Karl, Väddö, Singö och
Björkö-Arholma under bronsålder och järnålder.

TINGSDAL, Anders

Den vikingatida hamnen vid Bandlundeviken på Gotland.

…………………………………………………………………………………………………

Magisteruppsatser/ Uppsatser för fördjupningskurs D. VT 2004.
BALKNÄS, Nina

Diskutabla hällmålningar i Bohuslän.

BERGSTRÖM, Mattias

Bronsålder i Härad. Fornlämningar och landskap i Härads
socken, Södermanland.

FRANZÉN, Alexandra

Fornborgarna vid Hyndevadsån – deras ålder, placering
och betydelse.

GUSTAVSSON, Ann

Platser med Lunda-namn. Kult, kontinuitet och brukande
av lanskap i Mälarområdet.

HOLM, Johan

Karl för sin skatt – en studie av gården Karlaby i
Eskilstuna och dess relation till maktstrukturer under
vikingatid.

HÖGLUND, Maria

Avfallsproblematik – en uppsats om skärvstensanläggningar, med fallstudier från Eskilstuna.

JANSSON, Andreas

Tuna i Eskilstuna. Ett centralområde från yngre järnålder.

JOHANSSON, Evelina

Birkas män och deras mansroller. En litteraturstudie med
ett genusperspektiv.

RASHID, Kalid (vt –92)
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Ar
keologi i Kurdistan. Forskning om Kurdistans
Neanderthalare.
SALOMONSEN, Pia

Boplatsbegreppet. En diskussion kring mesolitiska och
neolitiska fyndplatser i Södermanland.

WAERN, Eva-Lis

Sankt Eskils-legenden och helgonkulten. I trakterna runt
Eskilstuna och Strängnäs.

WAHLSTEDT, Jontathan

Husabyar och ”byringar” i Rekarne – om fyra husabyar i
Öster- och Västerrekarne härader i Södermanland.

WIK, Kristina

Avtryck i ett Södermanländskt lanskap av sakral och
administrativ verksamhet från 1100-1500-talet. En
jämförande studie av Fogdö, Helgarö och Vansö socknar.

ÅGREN, Jennie

Tjugofyra fornborgar, två vallanläggningar och en
hägnadsvall i Dalsland – en analys och presentation av
Dalslands fornborgar/hägnader, hägnadsvall och
vallanläggningar från brons- till järnålder.
…………………………………………………………………………………………………

Magisteruppsatser/ Uppsatser för fördjupningskurs D. VT 2005.
AKELO-ONYAGO, Märta (vt-01) Viktiga val. Medvetenhet om träkolets bränsleförmåga
under järnåldern.
ALENKLEV, Zandra

Gropkeramiker i grupp - en studie av de tre
gropkeramiska lokalerna Sköttedal, Överåda och Djupvik,
Södermanlands län.

BERGSTRÖM, Caroline

Hus och härd, vilket var mest värd? - en berättelse om
relationen mellan hus och härdar i Östergötland,
Södermanland och Uppland.

BÄCKHEDEN, Anna

Gravkonstruktion som kommunikation? Del 2/2. En studie
av gravformer och gravkonstruktioner under äldre
järnålder i Mälarområdet.

CHRISTIANSSON, Elin

Träffpunkt Europa. Mötet mellan kelter, germaner och
romare.

COLLMAR, Sigun

Offergåvor eller slaktrester? En studie av får/get, svin och
nöt i yngre järnåldersgravar i Mälardalen.

JOHANSSON, Ingrid

En vikingatida hög i Ulvsunda.

KOLKER, Li

Mellan åsens kammar och sjöarnas kant. Från stridsyxetid
till senneolitikum i mellersta Södermanland.
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LUNDBERG, Marie

Tecken på baksidan av fibulor från yngre bronsålder.

MOLIN, Per

Elden i stenen. En experimentell studie om den brända
flintan i järnåldersgravar på Lovö från 470-900 e Kr
beträffande dess praktiska och symboliska funktion.

NORDINGE, Johan

Torslunda i Tierp - från gropkeramiker till rösebyggare i
norra Uppland.

NYSTRÖM, Åsa

Gravkonstruktion som kommunikation? Del 1/2. En studie
av gravformer och gravkonstruktioner under äldre
järnålder i Mälarområdet

OMRANI, Abbas

Karavanserajer under safaviderna i det gamla Iran. En
studie av karavanhärbärgenas funktion, arkitektur,
lokalisering och betydelse i centrala Iran ca 1400 – 1800.

RUNQVIST, Carin

Från hednakult till helgonkult. En analys av trakten kring
Sankt Hollingers hög i Spånga socken, Uppland.

SABEL, Ellinor

Spår av fötter - spår av barn? Om fotsuleristningar från
yngre bronsålder.

SCHIERMAN, Christina

Från gropkeramiker till rösebyggare. Studier i
Leksandstraktens sten- och bronsålder.

SUNDSTRÖM, Daniel

Gropkeramisk kultur i södra Roslagen – med
utgångspunkt från den mellanneolitiska lokalen Lappdal,
Österåkers sn.

TRULSSON, Henrik

Queer under vikingatiden. En diskussion kring queer och
religion på Gotland.

WIDBÄCK, Barbro

De äldsta vikingatida runstenarna i Södermanlands län.
Samspelet mellan text, bild och placering.

ZETTERSTRÖM GESCHWIND
Britta

Elden i rännan – gravseden med kantrännor runt högar
och stensättningar i Sverige.
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