
 LANDSKAPSARKEOLOGERNA VÄXER! 
 

Två arkeologer, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson, har 
tillkommit i konsultgruppen i mars 2011 och presenterar sig 
här. 

 

 

Lena Berg Nilsson 

 

 

 Ola Nilsson 

Vi driver sedan årsskiftet 2008/2009 ArcMontana, ett företag som 

erbjuder konsulttjänster inom arkeologi, kulturmiljö och information med 
specialinriktning på kulturmiljöer där bergsbruk och metallhantering haft 

stor betydelse, t.ex. hytt- och gruvmiljöer. Företaget arbetar mot 
länsstyrelser, kommuner, markexploatörer och andra aktörer såsom 

exempelvis museer, hembygdsföreningar och forskningsprojekt. 
 

 
Ibland tilldrar sig arbetet uppmärksamhet från oväntat håll. 

Här i den mörka barrskogen vid Gammelhyttan i  

Värmland fick vi sällskap under karteringen av hyttområdet. 



 

Vi bor i Njutångers Boda nära Hudiksvall i Hälsingland på en gård där vi 
idag bedriver biodling och håller genbank för Hedemorahöns.

 

 

 
Hedemorahönsen är just nu en smula vintersura och vill helst vara inne i hönshuset även om de 
är en härdig lantras som klarar ner till -20O C. Kycklingarna på bilden t.h. fångades på bild förra 

våren 
 
 
 
 
 

 
Gården i vinterskrud. 

 



Lena Berg Nilsson 

f. 1969. Fil. Mag i arkeologi. Jag har erfarenhet av framförallt 
bergsbrukets fornlämningar och god kunskap om den forna gruvindustrin 

med dess sammankopplade verksamheter. Jag har sedan min magister-
examen i arkeologi arbetat inom kulturmiljövården i drygt 10 år. 

Framförallt har jag tjänstgjort som antikvarie inom projektet Atlas över 
Sveriges bergslag – ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, 

Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården – som 
kartlägger de bergshistoriska lämningarna i Sverige inom de områden där 

bergsbruket har ett medeltida ursprung. Arbetet inom detta projekt har 
varit mycket skiftande. Förutom författare till fyra delar i rapportserien 

från projektet har jag även gjort kartbearbetningar och redigeringar av 

ytterligare ett antal delar, besiktningar av lokaler i fält och redovisat 
resultaten vid ett antal föredrag i olika sammanhang. Parallellt med denna 

anställning har jag också genomfört ett antal arkeologiska inventeringar 
och utgrävningar som berört lämningar efter det svenska bergsbruket. 

Sedan 2002 har jag varit antagen som doktorand i allmän arkeologi vid 
Stockholms universitet med ämnet tidig gruvbrytning i Sverige. 

Avhandlingsarbetet sker idag parallellt med arbetet i ArcMontana men 
börjar nu så smått närma sig slutfasen. I samband med min forskning har 

jag genomfört ett antal fältstudier, publicerat flera artiklar och hållit ett 
flertal föreläsningar i olika sammanhang som spänner från 

hembygdsföreningar till internationella seminarier. Sedan 2002 är jag 
också ledamot i Jernkontorets forskningskommitté ”Ickejärnmetaller, 

malmfyndigheter och metallurgi”. 

 

 
Lena vid ett klapperstensfält i Nordanstig,  

Hälsingland. Ja, det finns förstås även ett  

gruvområde i närheten som besöktes. 

 



Ola Nilsson 

f. 1958. Fil. Kand i arkeologi, ro/major vid AMF1. Jag har under min 
yrkesbana arbetat drygt 16 år inom kulturminnesvården och har innehaft 

en rad olika befattningar, bl.a. som projektanställd vid Stockholms 
universitet, Arkeometallurgiska institutet (AMI), under flera år verksam 

inom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i 
Bergslagen, intendent och chef för Långbans gruvby, tf länsantikvarie i 

Dalarna och projektledare och marknadschef vid Arkeologi- konsult AB. 
Dessa anställningar har inneburit att jag har en bred erfarenhet av olika 

uppdrag inom kulturmiljöområdet. Jag har också stor vana av att föreläsa 
och genomföra olika typer av publika presentationer. Jag genomförde fram 

till 1997 årligen ett mycket stort antal föreläsningar vid studieförbund, 

hembygdsföreningar och kulturföreningar. Jag har sedan 2005 
återupptagit mina doktorandstudier om medeltida kopparhantering i 

Sverige, på deltid parallellt med mitt ordinarie arbete. 

Jag har under de senaste 15 åren arbetat med kvalificerat informations-

säkerhetsarbete och lett och medverkat i ett stort antal uppdrag inom 
såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Framförallt har arbetet bestått 

av utredningar och granskningar av funktioner, organisationer och 
projekt, framtagning av policies och regelverk samt genomförande av hot- 

och riskanalyser. Jag är i egenskap av expert inom informations-
säkerhetsområdet ledamot i SIS, kommitté TK 318, som ansvarar för 

framtagning av de svenska standarderna inom informations-
säkerhetsområdet.

 

 
Ola provar belysningsutrustning vid 

Hornkullens silvergruvor i Värmland… 

 

 
 

 
 

 

 
… och kombinerar här militärövning, 

föräldraroll och kulturturism vid 

Blomsholms skeppssättning i Bohuslän 

 

 

Vi ser nu fram mot en givande samverkan inom konsultgruppen 
Landskapsarkeologerna! 


