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Informationsskyltar vid Glans Gruvor i Östergötland 

 
Landskapsarkeologerna genom Ingela Norlin och Gerhard Flink har under året producerat 
informationsskyltar till ett nedlagt gruvområde invid västra stranden av sjön Glan. Den 27 september var 
det invigning med ett hundratal besökare och landshövding Elisabeth Nilsson som höll tal. 
 
Vånga hembygdsförening har genomfört inventering, stigröjning, vårdåtgärder, arkivarbete och 
textförfattande. Länsstyrelsen har sedan efter ansökan av hembygdsföreningen gått in med medel till 
parkeringsplats och väghållning. Dessutom beställdes ett tiotal informationsskyltar till de olika objekten 
liksom en sammanfattande områdesskylt. Det är dessa skyltar som Ingela och Gerhard har producerat, 
d.v.s. de har format layout, redigerat/skrivit texter, tagit fram kartmaterial, illustrationer etc. 
 

 
 
Landshövding Elisabeth Nilsson har ett förflutet inom stålindustrin i bl.a. Norrbotten och har varit VD på 
Jernkontoret. I handen håller hon boken ”Bergsbruk – gruvor och metallframställning” som är en del av 
Sveriges Nationalatlas, med Jernkontoret som temavärd. Vånga-Risinge, där Glans Gruvor ligger, var en 
medeltida bergslag som omnämns i boken. Det är f.ö. Landskapsarkeologernas Lena Berg Nilsson som 

har sammanställt kartunderlaget över bergslag och bergsbruk i den boken. 



 

 
 

Invigningen skedde i ett nedlagt kalkbrott som förutom förnämlig akustik har en artrik flora med 
murruta, purpurknipprot, skyfallsalg, ögontröst och många fler växter. Ett hundratal besökare var på 

plats och leden med fornminnen och informationsskyltar visades efter att bandet klippts. 
 
  

 

 
Längs leden kan besökare bland annat se talrika gruvhål som ligger omgivna av tät lövvegetation och 
sprickig kalkberggrund. Det finns spår av järnframställning som ägt rum åtminstone sedan 1600-talet 
men sannolikt även tidigare. Lohyttan kallas en fornlämning som möjligen är en tidig hytta men den slagg 
som syntes förefaller snarare tyda på äldre blästbruk. 
 
Man kan också se ett par mindre kalkugnar med endast ett par meters innerdiameter medan en lång 
betonggrund är spår efter den industriella utvinning som skedde ända fram till 1950-talet. Den 
urbergskalk som exploaterats är av extremt hög ålder och lär ha tillkommit när jordens bakterier och 
alger började bildas för över 2 miljarder år sedan. En promenad längs leden medför således många 
intressanta iakttagelser både vad gäller natur och kultur. 
 
 
 



 
Den sammanfattande områdesskylten ser du här nedan. Glans Gruvor ligger nära sjön Glan ett par mil 
väster om Norrköping. 
 
 
 

 


