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Bakgrund 

 

Sedan 2004 har ett flertal arkeologiska utredningar och undersökningar utförts  i 

anslutning till Västra Vångs by i Hjortsberga socken. Insatserna har främst kommit till 

stånd som en konsekvens av Karlskrona kommuns pågående vattenreningsprojekt vid 

Johannishusåsen. Nyfunna fornlämningsspår härrör i huvudsak från järnåldern och i 

synnerhet intervallet romersk järnålder - vikingatid. Trots relativt begränsade grävinsatser 

framträder bilden av en redan under järnåldern intensivt nyttjad kulturmiljö. En 

tillfredsställande helhetsbild saknas dock ännu, vilket i nuläget innebär att eventuella, 

negativa konsekvenser av nutida markbruk och framtida exploateringar inte till fullo kan 

överblickas. Efter samråd med Länsmuseet beslutade Länsstyrelsen i Blekinge om en 

insats med s.k. Magnetometer i anslutning till fornlämningsområdet i Vång. Den icke-

förstörande prospekteringen syftade till att utgöra ett ”ett komplement till de arkeologiska 

undersökningar som hittills företagits i området” och att den på så vis skulle ”förtydliga 

fornlämningsområdet inför en framtida hantering av kulturmiljön” (Lst Dnr: 435-3322-

10). Prospekteringen har utförts i enlighet med Länsstyrelsens beslut, och föreliggande 

avrapportering inbegriper förutom resultatet av magnetometerundersökningen även en 

utvärdering av fornlämningsmiljöns aktuella källäge och antikvariska potential. 

 

 

 
Fig.1 – Västra Vång i förhållande till Ronneby och Karlskrona tätorter. 
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Topografi och kulturhistoria 
 

Västra Vångs by ligger i Hjortsberga socken, i mellersta Blekinges byabygd. Byn ligger på 

den västra sidan av en nord-sydlig, tämligen flack dalgång. Naturmiljön här får sin form 

under istidens slutskede, och rullstensåsen i dalgångens mitt kallas i dess sträckning norr 

om E22 för Johannishusåsen. Jordarten domineras av isälvsavlagringar och finkorniga 

issjösediment samt partier av morän. Bebyggelsehistoriskt kan mänsklig närvaro i området 

beläggas med kontinuitet fån neolitisk tid och in i nutid. Aktuella miljöer vid Vång utgör 

riksintressen för såväl natur- som kulturmiljövården.  

 

 
Fig.2 - Blåskrafferade prospekteringsytor i förhållande till Vångs fornlämningsmiljö. 

 

Fältarbetets genomförande 
 

Magnetometerundersökningen vid Västra Vång utfördes av Glenn Envall, Skandinavisk 

Arkeologisk Geofysik AB. Fältarbetet inleddes med en besiktning av arbetsområdet 

tillsammans med Mikael Henriksson, Blekinge museum 2011-03-20. Själva 

undersökningen påbörjades 2011-03-21 och pågick till 2011-03-23. Väderförhållandena 

vid fältarbetet var gynnsamma med uppehållsväder såväl som ett snöfritt och tillika 

upptorkat markområde. Av den jordbrukande arrendatorn uppställd materiel och ensilage 

förhindrade undersökning av hela ytan inom det södra delområdet. I dess sydligaste del 

var denna dessutom nyplöjd, vilket ytterligt försvårade prospektering. Inom norra 
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delområdet valdes en beteshage bort från undersökningsområdet, då hängnaden kring 

denna liksom befintliga kreatur omöjliggjorde tillträde.  Sammanlagt prospekterades en 

yta om 3,2 hektar. Preliminära resultat presenterades för museet löpande under 

fältarbetet, och en välbesökt visning för pressen arrangerades under den sista 

fältarbetsdagen. 

 

 
Fig.3 - Påbörjad prospektering inom norra delområdet. 

 

Resultat 
 

Resultatet av magnetometerundersökningen har avrapporterats separat av Glenn Envall, 

SAGA (bilaga 1). I rapporten redogör Glenn för den metodiska/tekniska sidan av arbetet, 

och han uttolkar även de spår han menar framträder genom prospekteringen. På ett 

övergripande plan liksom en mer detaljerad nivå kan resultaten av prospekteringsinsatsen 

ses som värdefulla. Den karterade bilden förefaller återge lämningar inom i stort sett hela 

det undersökta området. Vissa är sporadiska och vaga men inom andra ytor är de både 

frekventa och tydliga. I ett flertal fall kan dessutom konkreta och rimliga slutsatser dras 

kring lämningarnas utseende och funktion. Av sentida störningar syns ett antal 

dräneringsdiken inom norra delområdet samt på några punkter speglingar av störande 

materiel i områdets kanter såväl i norr som söder. Även årets plöjning av marken i söder 

framträder tydligt (bilaga 1 s.9).  
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Fig.4 - Crop-mark inom S. delområdet. Foto mot SV. 

Då delar av den magnetometerundersökta 

ytan tidigare varit föremål för grävande 

arkeologi, finns det goda möjligheter att 

ställvis väga samman resultaten från 

prospekterande och fältarkeologiska 

insatser. Det nordliga delområdet förefaller 

endast innehålla begränsade bebyggelse-

spår. Däremot finns flera antydningar till 

verksamhetsytor. Tidigare grävning i 

delområdet har bl.a påvisat järnhantering 

från äldre romersk järnålder, och vissa av 

utslagen från prospekteringen antyder 

likartade lämningskontexter. 

 

Fig.5 - Magnetometerutslag S. delområdet. Röda 
markeringar anger helt eller delvis undersökta grophus 
(2007). Blå markering anger utslag vid crop-mark 
illustrerat på fig.4.). 

Inom den västra delen av det i södra delområdet finns goda förutsättningar att koppla 

både ytmässiga observationer såväl som grävresultat till de magnetiska utslagen. Tydliga 

s.k. crop-marks har under flera år kunnat noteras i växtligheten på detta åkerstycke (fig.4), 

och genom magnetometerdatan kan dessa spår nu kopplas till ett omfattande, 

sammanhägande lämningsstråk (fig.5). Inom detta parti finns således sannolika spår av 

hängnader/diken, konstruktioner och 

aktivitetsytor. Ett omfattande anlägg-

ningsbestånd har redan belagts vid 

övervakning av en ledningsschaktning 

2007 (Henriksson 2008), och spåren har 

då huvudsakligen daterats till vikingatid. 

Begränsade grävinsatser som fokuserar på 

delytor med tydliga magnetometerutslag 

kan ge svar på otaliga, riktade fråge-

ställningar om inte minst tidsmässig 

skiktning och funktionell uppdelning inom 

denna del av Vångboplatsen. 

 

Området i sydost, närmast Tvingvägen, 

hyser enligt prospekteringen diffusa 

lämningsspår. Vid okulär besiktning av 
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delytans norra del framkom här upplöjda härdspår och järnålderskeramik. På andra sidan 

vägen finns en 2004-2005 delundersökt yta med hög anläggningsintensitet och dateringar 

från yngre romersk järnålder till folkvandringstid. Det finns all anledning att anta att 

dessa boplatsspår fortsätter i västlig riktning. Plöjningens destruktiva inverkan på sådana 

spår är sannolikt omfattande. Det finns såeledes all anledning att överväga 

räddningsgrävningar inom aktuell delyta. 

 

Initialt fanns en intention att även prospektera den exponerade del av åsen som 

framträder i boplatsens mitt. Detta parti av de s.k. Vångakullarna hyser en registrerad 

stensättning (RAÄ Hjortsberga 192), och enstaka detektorfynd har tillvaratagits på det 

platåliknande läget i terrängen. Praktiska skäl omöjliggjorde dock prospektering med 

magnetometer inom ytan. Arkeologisk efterundersökning genom rutgrävning förespråkas 

på detta läge. Syfte med detta bör vara att klarlägga eventuella lämningars karaktär, 

bevarandegrad och funktioner i förhållande till övriga boplatsspår vid Vång.   

 

Insatsen med magnetometer i Västra Vång har resulterat i en förtydligad om än mer 

komplex bild av boplatsens struktur och omfattning. Prospekteringsmetoden har visat sig 

användbar i denna typ av kulturmiljö. En fullständig utvärdering av dess värde förutsätter 

dock en återkoppling genom riktade grävinsatser i anslutning till särskilt intressanta 

magnetometerutslag. 

 

 

Sammanfattning av källäget 2011 
 

Den nya, antikvariska kunskap som på senare år framkommit om kulturmiljöer vid 

Johannishusåsen härrör till stor del från projekt till följd av markexploatering. I synnerhet 

är det Karlskrona kommuns  vattenreningsprojekt som banat väg för arkeologiska 

undersökningar i området. Bilden av den lokala förhistorien och tidiga historien är dock 

långt ifrån fullödig, och framtida, arkeolgiskt baserade projekt kan därför med fördel 

gagna såväl antikvarisk handläggning och forskarsamhälle som länets innevånare i stort. 

Den av länsstyrelsen finansierade magnetometerundersökningen 2011 är ett exempel på 

ny teknik som kan bidra till att fylla igen kunskapsluckor. Även annan metod och teknik 

kan dock generera ny kunskap, och det finns nu anledning att nedan summera det 

övergripande kunskapsläget och överblicka de lokala kulturmiljöerna potential 
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Arkivmaterial 

 

Skriftligen omnämnes Vång i Sölvesborgslänets räkenskaper i jordeboken för 1615-16. 

Häri finns en listning av det s.k. Elleholmgodset under Elleholms slottslän, vilket placerar 

Vång under Lundabiskopen åtminstone redan vid 1400-talets början (se Milton 1994 

s.92 f.). 

 

Blekinge museums arkiv hyser endast en mindre mängd arkivalier vilka rör Vångområdets 

äldre historia. Huvudsakligen rör det sig om ärendehantering kring gravmiljöer och 

fornvård. Materialet i Johannishus godsarkiv är oumbärligt för förståelsen av 

storgårdsdriften i bl.a Hjortsberga socken. Dagny Torbrands doktorsavhandling från 

1963 (Torbrand 1963) utgör här en grundlig genomgång av just fideikomissets betydelse 

för den aktuella byabygden, och hon berör i sin forskning även Vångs bebyggelse och 

markanvändning från 1700-talets början och framåt. 

 

Parallellt med att släkten Wachtmeisters samlade godsbestånd i Blekinge började att ta 

form, fick lantmätare Petter Gedda i uppdrag att kartera ägobeståndet. Det kartmässiga 

källäget för Östra och Västra Vång är således gynnsamt i det att en geometrisk 

uppmätning från 1680-talet finns bevarad. En storskifteskarta från 1816 finns likaledes, 

och överensstämmelsen mellan de två sinsemellan liksom senare tiders karteringar får 

betraktas som tämligen god. 

 

 

Miljö- och agrarhistoria 

  

Bilden av Vångs geologi är tämligen väl känd, inte minst tack vare återkommande 

markkarteringar, utförda av kvartärgeologer från Lunds Universitet. Resultaten från dessa 

har även analyserats mot bakgrund av det historiska kartmaterialet, och på så vis har att 

god bild av byns markutnyttjande under främst det eftermedeltida skedet framträtt 

(Stenberg 2009). 

 

En borrkärna togs 2007 upp från våtmarken inom Vångboplatsens norra del. Analys av 

pollen ur denna liksom sammanställandet av ett pollendiagram utfördes av arkeobotaniker 

Björn Gedda. Sekvensen av pollen är komplett fram i yngre bronsålder, men en sannolik, 
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senare uttorkning av våtmarken har förstört provnivåerna därefter och fram till 

medeltidens senare del. Ett knappt hundratal arter kunde bestämmas, och genom 

analysen framkom åtskilliga belägg för markröjning, odling och betesdrift. (Henriksson 

2008 bilaga 5).  

 

Endast ytterst begränsade provmängder har hittills analyserats med inriktning på 

makrofossila spår, och detta endast från en handfull, grävda kontexter inom boplatsytan 

öster om Tvingvägen (Henriksson 2006 bilaga 10). Proven har dock påvisat såväl cerealier 

som röjningsindikerande, makrofossila spår, vilket visat på gynnsamma förutsättningar för 

vidare insamling och analys från boplatsen vid Vång. 

 

Arkeologi 

 

Den senvikingatida Vångskatten (SHM 3491) hittas i byn år 1865, och fyndet kan sägas 

markera början på ett ökat intresse för närområdets arkeologi.  Arkeologiskt inriktat 

arbete av varierande omfattning har sedan, genom åren utförts inom det aktuella avsnittet 

av Johannishusåsen. Det rör sig här om såväl  prospekterande och inventerande insatser 

som grävande arkeologi. Förstagångsinventeringen av fornminnen liksom revideringen av 

densamma har resulterat i kännedom om inte minst omfattande gravmiljöer med början 

senneolitisk tid och kontinuitet ända fram i vikingatid. Fram till 2000-talets början är det 

i första hand också gravspår som blivit föremål för faktiska undersökningar.  Grävningar 

utfördes exempelvis på gravfältet Kasa kulle (RAÄ 45 resp. 46 Hjortsberga sn)  redan 

1885 av den danske läraren Johan Andreas Jörgensen. Inom samma fornlämningsmiljö 

kom sedan exploaterings-/räddningsgrävningar till stånd både 1974 och 1978. Åren 

2004-2005 genomförs för första gången en exploateringsgrävning av boplatslämningar vid 

Vång. Utgrävningar utförs då inte minst där Tvingvägen passerar Vångakullarna. År 2007 

undersöks boplatsspår närmare den historiska byn och 2009 lämningar i själva bygatan. 

Med början 2010 inleds en exploatering öster om Kasa kulle som genererar omfattande 

boplatsspår i den begynnande skogsmiljön och dess angränsande åkermark. För rapporter 

avseende grävningarna 2004-2011 se rapporter Henriksson 2006, 2008, 2011:1 resp 

2011:2. 
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Materialstudier och analyser 

 

Större om mindre fornsakssamlingar är kända från Vångs närområde. Ingen systematisk 

sammanställning av dessa har dock gjorts ännu. Det antikvariskt insamlade fyndmaterialet 

härrör från kontexter knutna till både undersökta gravar och boplatser, kronologiskt 

främst hemmahörande i äldre och yngre järnålder. 

 

En övergripande studie av Vångboplatsens keramik och brända lera gjordes 2010 av 

Torbjörn Brorsson, kontoret för keramiska studier (KKS) (Henriksson 2011:I bilaga 9). 

Analysen daterar såväl inhemskt tillverkad som importerad keramik till intervallet 

förromersk järnålder - vikingatid. 

 

Fynd som utgör bevis på såväl framställning som vidare förädling av järn har tillvaratagits 

i Vång vid ett flertal tillfällen. Inte minst slagger från förhistorisk tid och medeltid har 

studerats närmare av UV GAL, vilket bekräftat bilden av en kontinuitet över tid avseende 

bygdens järnhantering (Grandin 2011). De boplatsbundna järnartefakterna från 2004 

årsundersökningsyta intill Tvingvägen saknar hittills motstycke i länet. Dessa har dock 

inte specialgranskats typologiskt eller av arkeometallurgisk expertis. 

 

Belägg för övrigt metallhantverk i form av skrotbronser och smält brons finns i 

Vångmaterialet. Med undantag för den lösfunna maskbilden från äldre järnålder 

(Görman & Henriksson 2006) så har ingen expertismässig studie gjorts kring detta 

fyndmaterial. 

 

Mindre mängder glaspärlor samt enstaka fragment av glasbägare och tessera har 

tillvaratagits vid Vång.  Inget från detta material har ännu blivit föremål för fördjupade 

studier. 

 

Det ytterst begränsade animalosteologiska materialet från boplatskontexterna vid Vång 

har inte behandlats av expertis, och inte heller humanosteologiskt material från Kasa kulle 

har granskats till fullo. 

 

Blekinges största, senvikingatida silverskatt har, sedan den påträffades i Vång 1865, 

bidragit med viktiga forskningsrön kring i synnerhet lokal ekonomi men även 

överregionala kontaktytor under yngre järnålder/tidig medeltid. Återkommande studier 
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har gjorts kring depåfyndet, vilka grundar sig på såväl numismatiska som konsthistoriska 

slutledningar (se ex Heijne 2004 och Hårdh 1976;1977). 

 

Diskussion 
 

Arkeologiska slutsatser kring järnålderns Blekinge härrör i stor utsträckning från 

undersökta och/eller karterade gravmiljöer. Först de två senaste årtiondenas insatser har 

egentligen bidragit till ett förbättrat forskningsläge genom att exploateringsarkeologin 

punktvis kommit att beröra faktiska bebyggelseenheter från äldre och yngre järnålder. I 

synnerhet de framkomna spåren i anslutning till riksintresseområdet vid Johannishusåsen 

i Hjortsberga socken speglar nyttan med en fördjupad platsanalys i det att en mer 

tillfredsställande bild av järnålderns samhälle skall kunna erhållas. Med syfte att få 

ytterligare, värdefulla  perspektiv på forskningsfältet, bör således vidare studier komma till 

stånd. Med fördel kan dessa ha sin utgångspunkt i byabygden i Hjortsberga socken och i 

synnerhet kulturmiljöerna kring Vång. 

 

Östra delen av Blekinge under yngre järnålder skisseras uteslutande som ett landskap 

präglat av ett flertal, mindre maktsfärer och bygdecentra (se ex Lihammer 2007). Hur 

makteliterna profilerat sig i trakten kring Vång är ännu inte klarlagt. Uppenbart är dock 

att Vång uppfyller flera av de kriterier som av forskningen brukar förknippas med 

centralorter av lokal eller regional karaktär.  Byns kulturmiljö är därför att betrakta som 

ett intressant forskningsobjekt då vi söker urskilja sociala, ekonomiska och maktmässiga 

aspekter av järnålderns samhälle i mellersta Blekinge. Kanske är Hjortsberga den socken i 

länet som erbjuder bäst möjlighet att granska såväl en religiös som en profan 

territorialisering. Av gårdarna i ovan omnämnda Elleholms slottslän är det endast ett fåtal 

som ligger inom det nuvarande länets östra hälft nämligen Vång, Hillerslätt, Jämsunda, 

Näs, Lilla Näs och Björkeryd. Det finns ingen logisk förklaring till att biskopen i Lund 

aktivt skulle ha tillskansat sig brukarenheterna mellan Vång och Näs vare sig av 

ekonomiska eller maktstrategiska skäl Det är däremot rimligt att anta att vi här har att 

göra med en medeltida donation till kyrkan, vars framskjutna placering österut av kanske 

olika anledningar bedömdes värdefull, varför byarna inte byttes mot, för själva Elleholm 

geografiskt mer närliggande ägor. Fortsatt kartläggning kan beröra huruvida ytterligare 

gemensamma nämnare finns mellan de uppräknade byarna. Kan man utifrån ex 

odlingsenheternas ekonomiska bas finna ett logiskt samband som kan spegla ett 

godsinnehav så tidigt som i sen förhistorisk tid? Hur det än förhåller sig med detta kan 
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bystudierna kasta ytterligare ljus på bybildningsprocess och territorialitet under främst den 

yngre järnålderns Blekinge. 

 

En djupare förståelse för järnålderns förhållanden i och kring Vång bör inbegripa 

kompletterande, naturvetenskapliga insatser, riktade markingrepp inom ramen för 

arkeologiska fältprojekt samt ytterligare, komparativa föremålsstudier. 

Genom inte minst nya pollenanalyser och makrofossila analyser kan ytterligare kunskap 

inhämtas om Vångboplatsens  naturhistoria, dess bebyggelsekontinuitet och agrarhistoria, 

från förhistorisk och ända in i modern tid. I synnerhet bör framtida studier inriktas på att 

spegla variation inom och omfattning av de omgivande, fossila åkermiljöerna. Härigenom 

får man förhoppningsvis ett helhetsgrepp kring den brukade marken över tid. 

Provborrning i en mosse väster om byns inägor 2007 påvisade bevarade lagerföljder. En 

pollenkärna härifrån bör kunna ge en god bild av den historiska utägomarken och 

periferins relation till byns övriga ägor under järnålder och medeltid. Den grävande 

arkeologin skulle här kunna bidra agrarhistoriskt genom undersökning av nogsamt 

utvalda rönjningsrösen och terasseringar i närområdet. I övrigt bör framtida, 

undersökande arkeologi i första hand inriktas på begränsade, utvärderande grävinsatser. 

Ett sådant önskvärt projekt bör omfatta en efterundersökning av den keltiska maskbildens 

(BlM 26090:250) fyndplats. Detektorfyndets fyndsammanhang är i nuläget oklart, och ett 

förtydligande av detta kan ha betydelse för uppfattningen av hela Vångboplatsens dignitet 

under främst äldre järnålder (se ex Görman & Henriksson 2006). 

 

Arkeologin bör öven fokusera på att undersöka indikationer som erhållits genom redan 

utförda prospekteringar. Punktvisa, sonderande grävinsatser, med huvudsakligt syfte att 

utvärdera magnetometerundersökningens anomalier bör exempelvis komma till stånd. I 

ett sådant skede bör även särskilt utsatta ytor inom den kända boplatsen provschaktas, för 

att på så vis förtydliga bilden av kulturmiljöns varierande bevarandegrad. Önskvärt är att 

det på sikt även blir möjligt att göra undersökande nedslag inom de historiska bytomterna 

för såväl Västra som Östra Vång samt att punktvisa insatser även kan komma att beröra 

gravar i andra terränglägen än den tidigare delundersökta Kasa kulle. Den grävande 

arkeologin bör framgent även kombineras med kompletterande prospekteringar med 

magnetometer och metalldetektor samt bevakning och kartering av crop-marks. Slutligen 

bör utformning och omfattning av eventuella, framtida exploateringsinsatser i närmiljön i 

möjligaste mån integreras med frågeställningar av betydelse för hela Vångkomplexet. 
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En övergripande, regional kunskapsuppbyggnad bör, åtminstone delvis, fokusera på 

bruket av brons och järn genom Blekinges historia. Vid jämförelse med andra län kan 

detta beskrivas som ett för Blekinge något eftersatt forskningsfält. Arkeologiskt inriktade 

studier kring äldre tiders metallhantverk har redan på flera håll gett intressanta perspektiv 

på teknikers nyttjande såväl som deras utveckling. Forskningsfältet har inte sällan kommit 

att inkorporera allt från samhällens administrativa och socio-ekonomiska till deras 

kulturrella och rent av ideologiska system. För Vång och övriga Hjortsberga socken finns 

anledning att göra en djupare analys av järnet som en resurs i bygden. En sådan studie bör 

söka svar på frågor kring råmaterialets ursprung, blästerbrukets indikationer och utseende 

samt järnets produktionsvolym. Även förädlingsfasen bör skildras och inte minst belysas 

genom materialstudier med inriktning på smidda artefakter från Vång. En samlad bild av 

framställning och distribution bör kunna ge viktiga inblickar i lokalsamhällets kontaktnät 

och metallhanteringens konsekvenser för järnåldersbygden i stort. 

 

 En viktig uppgift för dagens arkeologer är att understryka hur arkeologin bidrar till en 

bättre förståelse för äldre tiders samhälle och människor. Hur väl lagar och förordningar 

som berör kulturmiljöer efterlevs är helt beroende av hur vi lyckas förmedla resultat och 

skapa trovärdiga bilder av det föränderliga lanskapets värde för oss alla. Riksintressenas 

betydelse för  inte minst en fungerande kulturmiljövård kan naturligtvis diskuteras, och 

skulle sannolikt även behöva utredas. I det att Vång och Johannishusåsen ingår i 

Riksintresse 11 för Ronneby kommun blir frågan än mer relevant i sammanhanget då vi 

här under senare år sett ett flertal exploateringar komma till stånd i en miljö av särskilt 

stort intresse för kulturmiljövården. 

En populärvetenskaplig förmedling omfattar publikationer av olika slag, såväl 

tryckta skrifter, böcker och foldrar som mer digitala applikationer och dokument. Även 

traditionell skyltning av intressanta miljöer ses alltjämt som viktiga inslag i en 

kunskapsförmedlande strategi. Oavsett i vilken utsträckning och i vilken form fortsatta 

arkeologisk-/antikvariska insatser kommer att utföras i bygden, är det i framtiden av stor 

vikt att sådana insatser sker i samklang med en uttalad pedagogisk målsättning. Genom 

att verka för lokalsamhällets involvering i projekt av olika slag finner vi kanske en möjlig 

att gå avseende en breddning av kulturmiljövården, och detta skulle sannolikt borga för en 

kollektiv, långsiktig och angelägen förvaltning av kulturmiljöerna vid Vång och 

Johannishusåsen. 
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Figurförteckning 
 
Fig.1 - Vångs placering på fastighetskartan i förhållande till Ronneby och Karlskrona. 
Fig.2 - Prospekterade ytor i anslutning till Vångs by. 
Fig.3 - Påbörjad prospektering inom norra delområdet. 
Fig.4 - Crop-mark inom södra delområdet.  
Fig.5 - Magnetometerutslag vid crop-mark inom södra delområdet. 
 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Geofysisk avapportering Glen Envall, Skandinavisk Arkeologisk Geofysik AB.   
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