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Bilder från året som gått...

I år består vårt julkort av några ögon-
blicksbilder från årets olika uppdrag 
runt om i Sverige. Med början överst 
från vänster visar julkortet på första 
sidan:

Ett djupt slagglager vid en schaktningsöver-
vakning vid Gnarps masugn i Hälsingland. 
Foto Ola Nilsson 2015.

”Överberget” vid Nasa silvergruvor fotat 
vid inflygningen med helikopter. Mer om 
Nasa silvergruvor finns att läsa i Aktuellt 3. 
Foto Lena Berg Nilsson 2015.

Höstfägring från Svanås i Ormesberga 
socken i Kronobergs län, där ortsbefolk-
ningen på eget initiativ och bekostnad vår-
dar socknens mest praktfulla fornlämningar. 
Foto Sune Jönsson 2015.

En härd registreras vid en arkeologisk 
utredning vid Bastuträsk i Västerbottens 
län. Foto Lennart Klang 2015.

Mitten av vad? Skylt längs väg mellan 
Ramsele och Storfinnforsen, påträffad vid 
en arkeologisk utredning i Västernorrlands 
län. Foto Ola Nilsson 2015.

Så här i juletid passar det onekligen med ett 
foto på en ren. Denna dök upp vid en arkeo-
logisk utredning på gränsen mellan Väster-
bottens och Norrbottens län. 
Foto Lena Berg Nilsson 2015. 

Julgranen på förra årets julkort har uppen-
barligen åtminstone en like. Årets nappgran 
växer i Västernorrlands län, i Sundsvall 
utkant, och påträffades vid en arkeologisk 
utredning. Foto Lennart Klang 2015.

Över-Hölö kyrkoruin i Stockholms län är 
stabiliserad genom cementerade murkrön, 
i samband med fornvård.
Foto Gerhard Flink 2015.

Ett kopparkärl in situ som dök upp vid en 
etapp 2-utredning i Stora Skedvi socken i 
Dalarna. Foto Ola Nilsson 2015.

Dalagran till vänster, foto och collage Ingela Norlin. 

http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/Nyhetsbrev-3-2015.pdf
http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/nyhetsbrev-4-2014.pdf


Ovan två av informationsskyltarna som produ-
cerats till Rösaring i Upplands Bro kommun.

I mitten syns en del av informationsskylten om 
en galgbacke vid Rökstorp Mo.

Nederst utsnitt ur en artikel av Jerry Sandberg i 
Smålandsposten i den 13:e november om kultur-
stigen i Lessebo och kolbottnarna.

Informationsskyltar

Under hösten har Landskapsarkeologer-
nas Ingela Norlin producerat tre infor-
mationsskyltar åt kommunen i Upplands 
Bro. Det är skyltar till det vackert 
belägna området i Rösaring strax väster 
om Sanda gård i Låssa. Namnet Rösaring 
kommer av den 17 meter i diameter stora 
labyrint som finns där.

Vid Rökstorps Mo väster om Glan i Öst-
ergötland har Landskapsarkeologernas 
Gerhard Flink författat text om en galg-
backe. Galgbackar är den vanliga benäm-
ningen men i själva verket gick det till 
som på illustrationen. Med en bila högg 
bödeln huvudet av brottslingen. Galg-
backen i Rökstorps Mo ligger avskilt. 
Ortsborna ville ha sådana hemska platser 
långt bort, men myndigheterna ville visa 
allmänheten. ”Androm till varnagel” är 
det gamla uttrycket. Det betydde att man 
skulle ta varning och se hur det gick om 
man slog in på brottets breda väg!

Kolbottnar vid Lessebo kulturstig

I Kronobergs län har nyligen en ca sju 
km lång kulturstig märkts upp med 25 
nya informationsskyltar. I samband med 
det har Landskapsarkeologernas Sune 
Jönsson (som fornvårdskonsult åt läns-
styrelsen) märkt ut en mängd kolbottnar, 
så de ska vara enkla att se när man vand-
rar utmed stigen.



Fler forntidsvandringar,

Informationsskyltar kom också i fokus
vid en av Landskapsarkeologernas forn-
tidsvandringar i Njutånger i höstas. 
Hembygdsföreningen där har startat ett 
skyltprojekt och när den första skylten 
placerades ut vid Sofieholms kraftverk 
höll Ola Nilsson ett föredrag på plats.

en kulturgeografisk visning...

Under en 200 m lång vandring i slotts-
parken till Åkeshovs slott i Stockholm, 
presenterade Landskapsarkeologernas 
Bengt Windelhed en 2000-årig bebyggel-
sehistoria i Bromma.

Den kulturgeografiska vandringen skedde 
vid en årligen återkommande och väl-
besökt visning för allmänheten som 
Bromma Hembygdsförening (BHF) och 
Västerorts Trädgårdssällskap ordnade i 
slutet av augusti.

Visningen, som vilade på en analys av 
olika förhistoriska och historiska käll-
material är ett bra exempel på förmågan 
inom Landskapsarkeologerna att genom-
föra och presentera historiska landskaps-
analyser.

Överst ”skyltuppsättning” vid Sofieholm. För 
mer om skyltprojektet, se 
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/
njutanger-far-historiska-skyltar
Foto Lena Berg Nilsson 2015.

Nedan det av Bengt Windelhed visade områ-
det i Åkeshovs slottspark. I förgrunden syns ett 
höjdparti med husgrunder. Nedanför en plan yta 
omgiven av en vallanläggning till den befästa 
gården. I bakgrunden skymtar Åkeshovs slott, 
beläget på samma plats som bytomten till byn 
Nockeby. Foto Bengt Windelhed 2015.

Bengt Windelhed ger ett historiskt perspektiv på 
området kring Åkeshovs slott:

”Utgångspunkten var närliggande gravfält från 
äldre och yngre järnålder, det äldsta skriftliga 
källmaterialet och äldre lantmäterikartor. Till detta 
fogades erfarenheter från fältinventeringar, gjorda 
tillsammans med arkeologen Nils Ringstedt. Våra 
tolkningar av områdets tidiga historia finns redo-
visade i BHF´s årsbok Brommaboken 2013.

I området fanns två ensamliggande gårdar under 
äldre järnålder. De flyttades samman och bildade i 
sen vikingatid byn Nockeby. Invid bytomten, kanske 
under slutet av vikingatid, etablerades en befäst 
gård. Den framträder nu med flera husgrunder, 
bland annat ett platåhus, omgivna av en vall-
anläggning. Under medeltiden köptes gårdarna i 
Nockeby upp av borgare i Stockholm. En av dem 
var den välbeställde rådmannen Peter Ålänning 
som år 1400 donerade mark till Uppsala domkyrka. 
1635 förvärvade och avhyste Åke Axelsson Natt 
och Dag gårdarna i Nockeby. Säteriet Åkeshov 
etablerades.”

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/njutanger-far-historiska-skyltar
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/njutanger-far-historiska-skyltar


...och en framtidsvandring

Landskapsarkeologerna gör inte bara 
forntidsvandringar. I Luleå hade Lennart 
Klang under hösten en framtidsvandring!

Anledningen var att Luleå stad grundades 
1621 och därför firar 400-årsjubileet 2021. 
Vandringen gick ut på att ”visa” hur delar 
av Luleå borde se ut vid det kommande 
jubileet, med utgångspunkt i hur staden 
vuxit fram sedan starten. Bland annat 
fokuserades på Luleås gamla rådhus, 
färdigbyggt 1693 och nedmonterat på 
1860-talet då ett nytt, större rådhus bygg-
des. Det återuppfördes med anledning av 
stadens 300-årsjubileum 1921, som en 
kopia av det gamla rådhuset. Intressant 
i sammanhanget är att Landskapsarkeo-
logerna tidigare har producerat informa-
tionsskyltar i Luleås parker, (se http://www.
landskapsarkeologerna.se/nyhet/historiens-ving-
slag-i-luleas-parker/).

Skyltarna var en lämplig utgångspunkt för 
framtidsvandringen, som landade i flera 
förslag om stadens fortsatta utveckling 
och det stundande 400-årsjubileet. Ett av 
de viktigaste förslagen var att rusta upp 
rådhuskopian och se till att denna Luleås 
kanske mest unika byggnad kommer till 
mer användning än vad som varit fallet de 
senaste årtiondena.

Kopia av Luleås gamla rådhus, invigd på denna 
plats år 1921. Det har 100-årsjubileum 2021, då 
även 400-årsjubileum för Luleå stads grundande 
äger rum. Kopians förebild stod i stadens cen-
trum åren 1693-1861. Om rådhusets och kopians 
användning kan man läsa på informationsskylten 
intill (nere till höger på bilden), producerad av 
Landskapsarkeologerna för några år sedan. Här 
var bland annat friluftsmuseum fram till 1930-ta-
let, men därefter har huset mest stått tomt. Till 
stadens 400-årsjubileum bör denna unika bygg-
nad rustas upp och användas för utställningar, 
som restaurang m.m. Foto Lennart Klang 2015.

http://www.landskapsarkeologerna.se/nyhet/historiens-vingslag-i-luleas-parker/
http://www.landskapsarkeologerna.se/nyhet/historiens-vingslag-i-luleas-parker/
http://www.landskapsarkeologerna.se/nyhet/historiens-vingslag-i-luleas-parker/


Avrättningsplatser i Hälsingland

Förutom skyltning av fornminnen finns 
det andra sätt att uppmärksamma dem i 
landskapet. Ett projekt som har som mål 
att skapa samtidskonst vid dessa lokaler 
– för att väcka tankar och bidra till samtal 
om dåtid och nutid – är ”Avrättningsplat-
ser i Gävleborgs län”. Projektet drivs av 
Sveriges fängelsemuseum i samarbete 
med Region Gävleborg och Studiefräm-
jandet, och innebär också sammanställ-
ning av källmaterial ur skilda arkiv, både 
vad avser redan kända avrättningsplatser 
och tidigare oregistrerade. Delvis bedrivs 
arbetet i lokala studiecirklar.

Landskapsarkeologerna deltar i projektet 
i Hälsingland, genom Ola Nilsson. Ett 
inslag är att tillsammans med konstnären 
Nina Svensson besöka avrättningsplats-
erna för inspiration och underlag inför 
den kommande konstnärliga gestaltning-
en. Dessa besök innebär att helt andra 
frågor ställs och kräver sin förklaring, 
än när arkeologer själva besöker och 
diskuterar dessa platser.

Projektet planeras fortgå fram till hösten 
2016, så vi får anledning att återkomma 
till det i kommande nyhetsbrev…

Överst går projektledare Desirée Kjellberg från 
Sveriges Fängelsemuseum och Landskapsarkeo-
logernas Ola Nilsson igenom dagens utfärd till 
hälsingska avrättningsplatser.
Foto Nina Svensson 2015.

Avrättningsplatserna låg ofta vid gränsen mel-
lan två socknar. I mitten syns ett gränsröse 
mellan Delsbo och Järvsö socknar vid avrätt-
ningsplatsen vid Ringfuru, alldeles bredvid 
Kalvstigen. Foto Ola Nilsson 2015.

Nederst syns Desirée Kjellberg och Nina Svens-
son vid avrättningsplatsen vid Stigsängarna 
mellan Rogsta och Harmånger socknar. 
Foto Ola Nilsson 2015.



EAA i Glasgow

Den 2-5 september deltog Landskaps-
arkeologernas Gerhard Flink och Ingela 
Norlin i European Associations of Archa-
eologists - EAA - årliga konferens. Den 
gick av stapeln i Glasgow och över 2000 
personer från hela världen deltog.

Utbudet var stort bland föredrag, bland 
annat om hur armringar var betalnings-
medel istället för mynt, om restaurerade 
megaliter i Bretagne, hur det redan un-
der neolitikum odlades korn och vete på 
1000 m ö.h i Andorra och om fäbodar i 
Norge som dateras tillbaka till 200-talet 
e Kr. Diverse festligheter utspelade sig 
också om kvällarna med middagar och 
utbyte av arkeologiska erfarenheter.

Innan mötet gjordes en resa genom 
Skottland för att se olika fornlämnings-
platser. Crannogcenter i Kenmore var en 
av dessa. En crannog är ett hus byggt på 
stolpar i vattnet. De antas vara skyddade 
boplatser, med möjlighet till försvar. 

Efter besök vid olika fornminnen gick 
turen till Skottlands mest intressanta 
förhistoriska plats Kilmartin Glen söder 
om Oban. Där finns 800 fornlämningar, 
bland annat gravrösen, stensättningar och 
magnifika resta stenar. Ett besök gjordes 
också vid Dunadd Hill Fort som enligt 
vissa teorier var huvudorten i det keltiska 
riket Dalriada.

Överst: Guiden vid Crannogcentret i Kenmore 
berättar att det finns ca 700 kända crannogs i 
Skottland. Den äldsta är neolitisk. 
Foto Ingela Norlin 2015.

Mitten: Det fanns många magnifika resta stenar 
vid Kilmartin. Foto Ingela Norlin 2015.

Nedan: En informationsskylt på platsen 
illustrerar hur Dunnad Hill Fort kan ha sett ut. 
Foto Gerhard Flink 2015.



We wish you a Merry Christmas 
And a Happy New Year

Lena Berg Nilsson  Gerhard Flink  Sune Jönsson
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