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Upprustning av runstenar i Värmland 2011 

Under fältsäsongen 2011 rengjordes och uppmålades samtliga fyra 

runstenar i Värmlands län. Stenarna rengjordes i maj av stenkonservator 

Paterik Stocklassa. Den 11 augusti uppmålade undertecknad Vr 1, 2 och 

3, medan nyfyndet från 1993 granskades och uppmålades den 20 

september av Helmer Gustavson och Magnus Källström. 

Vr 1, fornl. 12, Järsberg, Varnums sn 

Runinskriften, som härstammar från 500-talet, dvs. urnordisk tid, är 

välbevarad, alla tecken är full tydliga. Troligen saknas en bit av stenens 

topp där 2-4 runor kan ha gått förlorade. Skylten finns vid landsvägen och 

en stig med stödförstärkningar över ravinen leder fram till stenen. 

Vr 2, fornl. 21, Rör, Väse socken 

Runstenen står söder om landsvägen mot Väse kyrka, knappt 2 km 

nordväst om kyrkan, den är skyltad och en parkeringsplats finns i 

närheten. 

Vr 3, fornl. 1, Västra Hovlanda, Hammarö socken 

Runsten står nära Västra Hovlanda på en åkerren i södra kanten av 

landsvägen mot gården. Den är skyltad och området runt stenen är 

föredömligt vårdat av markägaren. 

 Nf 93, fornl.818:1 Gunnarskogs hembygdsgård, Gunnarskogs socken 

Denna märkliga urnordiska runinskrift hittades 1993 vid arkeologiska 

utgrävningar på den s.k. Skramles udde vid norra stranden av sjön 

Gunnern omkring en kilometer söder om Gunnarskogs kyrka. Den 

flyttades till hembygdsgården 1994. Helmer Gustavson undersökte 

inskriften vid flera tillfällen och uppmålade runorna 1996. Vid något tillfälle 

blev den uppmålningen kompletterad på ett felaktigt sätt. Sedan färgen 

avlägsnats har runorna nu åter uppmålats på ett korrekt sätt. Helmer 
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Gustavson kommer att publicera en artikel om stenen och inskriften, som 

troligen är från 500-talet, liksom Vr 1, i Fornvännen under år 2012. 

Stockholm den 11 oktober 2011 

Thorgunn Snædal 

Kopia till: 


Länsstyrelsen i Värmlands län 
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