
Runsymposium i Nyköping

Det åttonde internationella runsymposiet 
ägde rum i början av september i Nyköping.
Symposiet organiserades av Riksanti-
kvarieämbetet, Uppsala Universitet och
Uppsala Runforum. Landskapsarkeolog-
ernas Ingela Norlin och Gerhard Flink 
var där. 

Konferensen samlade 87 deltagare från 
14 olika länder med de mest avlägsna 
från Australien och Japan. Lingua 
franca var förstås engelska och den 
talades med många särpräglade tonfall 
och spåkmelodier. Osökt tänker man i 
runperspektiv på hur det kan ha låtit när 
olika forntida folk träffades och försökte 
göra sig förstådda. 

Allas vår nestor Helmer Gustavson 
inledde med en föreläsning och talade 
om de fåtaliga äldre runinskrifterna och
svårigheterna med att upptäcka dem.
Särskilt uppmärksammades Skåängs-
stenen, Sö 32. Den är en i runstenskretsar 
mycket känd sten där man dels kan läsa 
runor skrivna med den äldre runraden 
från folkvandringstid, dels en vikingatida 
inskrift av mer traditionell art där kristen-
domens formel Gud hjälpe finns med. 

Hösten har varit rörlig för Landskapsarkeologerna. Förutom upp-
drag har vi deltagit i ett internationellt runsymposium i Nyköping, 
i Jernkontorets bergshistoriska utskotts höstmöte i Finland, farit 
på exkursion till Kopparbergslagen samt hållit i en guidning på 
Nasafjäll till de silvergruvor som ligger där och lite till.
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Skåängsstenen upptäcktes på 1830-talet. Man 
noterade då endast den yngre runraden som 
löper i en slinga runt stenen. År 1866 upptäckte 
Hans Hildebrand den äldre runraden, som ligger  
vertikalt i mitten av stenen. Där står: harija leugaR 
som tolkas som två namn eller som Harijans 
Son. Den yttre raden läses: Skanmals och Olov 
(kvinnonamn) de läto göra dessa märken efter Sven, 
sin fader. Gud hjälpe hans själ. Foto Gerhard Flink.
Norlin.



Utbudet av föredrag var stort. Ett 60-tal 
talare berörde det mesta som rör runor. 
Vi fick bland annat veta om inskrifter i 
Nord- och Västeuropa och särskilt förstås 
då i de nordiska länderna. I Sverige finns
mer än 4000 runinskrifter, i Danmark 
omkring 200 och i Norge ett 60-tal. Vad
gäller övriga länder är det bara England
som kan visa upp runor på stenar. På kon-
tinenten finns i regel runförekomsterna på 
spännen och smycken av olika slag. 

För oss som producerat informations-
skyltar i bland annat Högby var ett 
föredrag om inskriften på runstenen 
Ög 83 särskilt intressant. Man har 
tidigare menat att Toras son Sven skulle 
ha varit på Valö och där fallit. Henrik 
Williams förde under sitt föredrag fram 
att den korta stavelsen RS i runraden i 
själva verket betyder att han förblev eller 
blev kvar på Valö. För en icke-runolog 
känns betydelseskillnaden minimal men 
för experten är förstås den rent textuella 
innebörden av betydelse.

Landskapsarkeologiskt tema hade det 
föredrag som handlade om runstenars 
läge i landskapet. Två forskare, Per Stille
och Martin Hansson, har utrett lokali-
seringar för 82 runstenar i Tiohärads-
bygden. Endast 14 finns kvar i ursprung-
ligt läge medan 24 är flyttade men där 
man känner till den ursprungliga platsen. 

Inte helt oväntat visas att de flesta ligger 
vid vägar eller broar och gravfält. Forsk-
arna kunde dock se att vissa stenar var
placerade vid vägar som enbart tjänade 
för intern kommunikation. Föredraget 
tycktes poängtera att studien har tydlig-
gjort relationen mellan vägar, gårdar och 
gränser som kan ses i äldre kartmaterial. 
På så vis kan man bättre förstå den inne-
börd som finns i runraderna och att förstå-
elsen ökar för arkeolog och runolog. 

Till runsymposium hör självklart exkursion och 
vi besökte Sö 109 Gredby i Klosters socken. De 
många personnamnen och släktangivelserna 
intresserade runologerna. Foto Ingela Norlin.

Minns ni Itera? En av dessa på sin tid omtalade 
cyklar fanns att se i symposiebyggnaden. För 
den som inte minns: Itera var ett halvstatligt 
projekt på 1970-talet när lokaliseringsbidrag 
och Statsföretag öste ut skattepengar i glesbygd. 
Man skulle tillverka cyklar i Vilhelmina. Av plast. 
Cykeln blev ingen framgång. Foto Gerhard Flink.



Höstmöte i Finland

Ett annat seminarium med exkursion där  
Landskapsarkeologerna deltog genom 
Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson var 
Jernkontorets bergshistoriska utskotts 
höstmöte. I år ägde det rum i Västra 
Nyland i Finland. 

Förutom intressanta seminarier besöktes 
också ett antal bergshistoriska platser, 
från Finlands äldsta kända hytta i 
Hyttiskogen till nutida anläggningar 
som Koverhar.

Exkursion i Kopparbergslagen

I oktober var det dags för ännu en 
exkursion för Lena Berg Nilsson. Denna 
gång genom Jernkontorets kommitté för 
Icke-järnmetaller, malmfyndigheter och 
metallurgi, där hon varit ledamot sedan 
2002. Kommittén åker regelbundet på 
exkursioner med universitetsstudenter 
och andra intresserade. Denna gång 
styrdes kosan en helg till Kopparberg-
slagen. Där bjöd Eva Carlsson från 
Dalarnas museum på en utmärkt guid-
ning på olika kopparhyttplatser. Exkur-
sionen avslutades nere i Gamla Mormor, 
smeknamnet på Falu gruva.

Bilden ovan föreställer Ojamo gruva, den 
äldsta kända gruvan i Finland. Den har brutits 
i tre perioder (1500-talet, 1616-1670-talet och 
1820-1850-talet).

I mitten syns stålverket och dess hamn i Kover-
har i Finland. Masugnen anlades 1961 och 
verket lades ned 2012. Nu pågår nedmontering 
av anläggningen.

Bilden nederst visar lämningar efter rostbås vid
Såghyttan i Dalarna. Området är ett av Sveriges 
bästa exempel på lämningar efter 1800-talets 
kopparhantering. Driften här pågick endast i 
knappt femtio år, men sysselsatte då ett trettiotal 
arbetare. Foton Lena Berg Nilsson.

http://www.jernkontoret.se/forskning/bergshistorisk_forskning/pagaende_projekt/index.php
http://www.jernkontoret.se/forskning/bergshistorisk_forskning/pagaende_projekt/index.php


Guidning på Nasafjäll

Ett annat intressant gruvområde för 
Landskapsarkeologerna är Nasafjäll. 
Sedan några år görs turistiska vandringar 
dit med guide som berättar om gruv-
driften. Man får vandra ca 7 mil från 
svenska sidan under 2-3 dagar, ca 7,5 km 
från norska sidan under 2-3 timmar eller 
så tar man helikopter från Vuoggatjålme
på mindre än en halvtimme. Kenneth 
Awebro brukar hålla dessa guidningar, 
men i år fick istället Landskapsarkeolog-
ernas Lennart Klang rycka in. Arrangören 
Maria Söderberg, journalist och fotograf 
i Stockholm men sommarboende i Arje-
plog, tillredde en utsökt renstekslunch 
med efterrätt i samband med guidningen.

På Nasafjäll finns silvergruvor på kalfjäl-
let långt över trädgränsen där brytning 
ägde rum under tre perioder; 1635-1659, 
ca 1770-1810 och slutet av 1800-talet till 
ca 1930. Deltagarna vid årets guidning 
kom från Arjeplog, Norge, Stockholm, 
Uppsala och troligen några fler platser. 
Alla vandrande från norska sidan och 
tillbaka (ja utom Lennart som tog heli-
koptern för att vara förberedd när vand-
rarna anlände – annars är det bättre att 
gå; man ser mer och slipper bli åksjuk).

Förhoppningsvis blir det fler vandringar 
och guidningar på Nasafjäll. Kan verkli-
gen rekommenderas! 
Läs mer om vandringen och guidningen 
på Arjeplognytt.se.

Bilden ovan: Storslagen utsikt med i förgrunden 
slagg från en smedja. Smedjans husgrund 
ligger bakom fotografen. Längre fram i bilden 
begränsar en stenvall Nasafjälls kyrkogård. 
Här känns onekligen historiens vingslag.

Bilden nedan är tagen från en gruvgång på 
Nasafjäll. Foton Lennart Klang.

Lennart Klangs tankar kring dagen:

Det blev en oförglömlig dag bland gruvhål, grå-
bergsvarp, skrädningshögar, husgrunder, andra 
fornlämningar, utsökt mat och kunniga, frågvisa 
deltagare med oanade förkunskaper om mineralogi, 
gruvhistoria och mycket annat. Det kändes bra att 
kunna bidra med arkeologiska iakttagelser kring 
tillmakning och krutsprängning, järnslagg som 
skvallrar om smide i smedja, kartlavstillväxt som 
dateringsmetod och vad man kan utläsa i varp-
högarna. Samt att kunna ge en kort bakgrund till 
hur fjällområdet nyttjades innan silverfyndigheterna 
hittades och därmed till hur man kunde hitta silver 
på denna plats på 1630-talet, då gruvdrift ännu inte 
hade kommit igång i övre Norrlands fjälltrakter.

http://www.arjeplognytt.se/reportage/nasafjall-landskapet-i-fokus/


Ytterligare ett seminarium

Malmen från Nasafjäll vidarebearbetades 
vid Silbojokks bruk under en period. 
I augusti bjöd forskningsprojektet 
” En kolonial arena” in till ett seminarium 
kring industriarkeologi i Sápmi, med 
utgångspunkt i de arkeologiska undersök-
ningarna år 1983 och 1984 i just Silbo-
jokk. Landskapsarkeologen Lena Berg 
Nilsson lyssnade under en heldag till ett 
antal intressanta föredrag i Uppsala kring 
detta bruk i övre Norrlands inland.

...och till sist två artiklar

Under hösten har även ett par artiklar 
publicerats av Landskapsarkeologerna. 
En av dessa skrevs för branschtidningen
Bergsmannen med Jernkontorets annaler 
nr 5 2014. Den handlade om ett av Land-
skapsarkeologen Lena Berg Nilssons 
resmål under sommaren - Malmlinbanan 
mellan Örträsk och Mensträsk i Väster-
botten, där en del av banan nu används 
för turisttrafik.

I Aktuellt 2 2014 berättade vi bland annat 
om en av Landskapsarkeologernas forn-
tidsvandringar tillsammans med Njutång-
ers hembygdsförening under sommaren. 
Nu har det vi berättade om på vandringen 
även publicerats i Hälsinglands hem-
bygdskrets årsbok Hälsingerunor 2014.

Artikeln ”En tidsresa vid Nianån – från istiden 
till dagens byar” i Hälsingerunor av Lena Berg 
Nilsson, Ola Nilsson & Gunnar Sundstrand, 
samt vandringen artikeln berättar om är exem-
pel på samarbete mellan Landskapsarkeolog-
erna och hembygdsrörelsen under 2014. 
Bild av skriften syns ovan.

Intill är artikeln i Bergsmannen om en tur på 
den före detta malmlinbanan som varmt kan re-
kommenderas. ”Action i 11 km/h, med kaffekopp 
i hand” är ett sätt att sammanfatta upplevelsen. 

http://www.bergsmannen.se/tidningar/nr-5-2015/


The 8th international Symposium on 
runes took place in Nyköping in Söder-
manland and Ingela Norlin and Gerhard 
Flink were there. Scientists from 14 
countries gave lectures or discussed runes 
and a lot of interesting sessions were 
held. One of Swedens reputated experts 
on runes, Helmer Gustavson, showed 
the wide timespan on the famous Skåäng 
runic stone. At least 500 years differ in 
the two texts on the stone.

Lena Berg Nilsson and Ola Nilsson went 
abroad and visited the oldest blast furnace 
site in Finland, at Hyttiskogen. They also 
visited copperworks in Dalecarlia and 
descended in the Falu Mine. They were 
also published in scientific timemagasins.

Lennart Klang was engaged in guiding 
people who visited the old silvermine at 
Nasafjäll. The mine was opened in 1635 
and is situated near the borderline sepa-
rating Norway from Sweden. High up 
in the alps the only accessible way is by 
foot. The visitors climbed the mountain 
from the Norse side which is the easiest 
route. One can ponder over the hardships 
which met the old miners. And very hard 
for the Sami people who had to carry 
the ore by sledges pulled by reindeers to 
Silbojokk where it was melted.

The autumn has been a most busy period for Landskapsarkeo-
logerna. Various missions have been performed and completed 
but we have also found time to participate in conferences, 
guided tours and so forth.

News 3 • 2014

The Skåäng runestone has vertical and 
younger runes. The timespan may be 
some 500 years. Photo: Gerhard Flink


