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Inledning och bakgrundInledning och bakgrundInledning och bakgrundInledning och bakgrund    
 

Blekinge museum upptäckte skadade arkeologiska lämningar inom fastigheten Johannishus 
1:2 i Vång. Skadorna har uppstått i samband med anläggandet av en pumpgrop i en våtmark 
strax öster om Västra Vångs by. Arbetet genomfördes inom ramen för utbyggnaden av 
vattenledningen mellan Lyckeby och Johannishusåsen och verkställdes utan antikvarisk 
närvaro. Tidigare har arkeologisk undersökning utförts i anslutning till den aktuella 
exploateringen. (Blekinge museum rapport 2008:24) Vid Länsstyrelsens besiktning 2012-10-24 
konstaterades att skadorna inbegriper kulturlager inom ett cirka 40 m2 stort område. 
Fornlämningsmiljön kring Västra Vång kännetecknas av omfattande och komplexa lämningar 
från framförallt järnålder. Våtmarken med den aktuella pumpgropen ligger strax norr om 
tidigare undersökta sammansatta boplatslämningar med ett rikt fyndmaterial från äldre 
järnålder. 

En efterundersökning har förordats i syfte att säkra de arkeologiska lämningarnas nuvarande 
status liksom att förse länsstyrelsen med aktuellt kunskapsunderlag avseende delar av 
fornlämningen som skadats. 

 

 

 
Fig. 1 Undersökningsområdet markerat på Översiktskartan 
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Topografi och fornlämningsmiljöTopografi och fornlämningsmiljöTopografi och fornlämningsmiljöTopografi och fornlämningsmiljö    
 

Naturmiljön kring Västra Vång får sin nuvarande form under istidens slutskede. Jordarten 
domineras här av isälvsavlagringar och finkorniga issjösediment samt mer höglänta partierav 
morän. Johannishusåsen, en utbildad rullstensås, löper i N-S riktning i den flacka, idag 
uppodlade dalgångens mitt. Mot Ö och V övergår dalen i högre belägen, skogsbunden 
terräng. Västra Vångs by ligger i just ett sådant läge, där dalgången möter en något högre, 
block- och stenbemängd topografi. Västra Vångs by utgör riksintresse för kulturmiljövården. 
Bebyggelsehistoriskt kan mänsklig närvaro i området beläggas med kontinuitet från neolitisk 
tid och in i nutid. I byns absoluta närhet finns otaliga, registrerade gravlämningar och 
boplatsspår. Huvudsakligen kan dessa dateras till brons och järnålder. Inom den historiska 
bytomten påträffades år 1865 länets största silverskatt, och tveklöst speglar byläget en 
platskontinuitet från åtminstone vikingatiden. (Henriksson 2011) 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Schakt- och fornlämningsöversikt 
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GenomförandeGenomförandeGenomförandeGenomförande    
 

Den arkeologiska efterundersökningen utfördes av Arwo Pajusi samt Lars Sternefält och 
inriktades i första hand på noggrann dokumentation av skadornas omfattning inom berörda 
genomgrävda kulturlager. Inledningsvis utfördes metalldetektering. Ytor i anslutning till 
gropkanten kommer att undersökas med handgrävning och de tidigare uppgrävda massorna 
att genomsökas. Prov för datering och makrofossilanalys togs från klarlagda stratigrafiska 
förhållanden. Dokumentation av framrensade kontexter skedde genom digital inmätning med 
GPS samt fotografering.  

 

 

 

ResultatResultatResultatResultat    
 

Vid ytinventering av uppgrävda jordmassor hittades ett mynningfragment av keramik, med 
trolig datering till järnålder samt en skärva av saltglaserat stengods av medeltidskaraktär. Högt 
upp i det SV hörnet av den V schaktväggen framkom det en glaspärla. Denna blåa pärla 

Fig. 3 Pumpgrop och schakt. 

Foto mot SV 
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överensstämmer med typen Q036T:2 (Callmer) vilken var vanlig under 900-talet men som 
även förekom cirka 860-885 e. Kr (Callmer 1977:77, 90) 

 

 

 

 

De två markroproven som togs floterades och sändes till C14 datering via vedartsanalys. 
Vedarterna var al samt ek. Dateringarna gav en kalibrerad datering på BC 1463 +-30 samt BC 
1000 +-47. 

 

Fyndlista Blm 28392: 1-5 
 
Fnr Kontext Fyndmaterial Vikt (g) Antal Anmärkning 
      
1 Ytfynd, 

uppgrävda 
massor 

Keramik 4 1 Mynningsfragment. Trolig järnålder 

2 Ytfynd, 
uppgrävda 
massor 

Keramik 14 1 Mynningsbit av saltglaserat stengodskärlimugg 

3 Ytfynd, 
uppgrävda 
massor 

Kvarts 77 3 Kvartsavlag/kross, vissa frågetecken! 

4 Västra 
profilen 

Glas 0,2 1 Blå glaspärla som överensstämmer med typen 
Q036T:2 (Callmer) som var vanlig under 900-
talet men som även förekom cirka 860-885 e.Kr 
(Callmer 1977:77, 90). 

5 Västra 
profilen 

Bränd lera 2 1 Fragment 

Fig. 4 Ränna, profil foto mot V samt planfoto 
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 Fig. 5-6  Profiler mot V resp Ö 
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Administrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifterAdministrativa uppgifter    

 

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-3875-12, 2012-11-14 

Blekinge museum dnr: 140-0485-12 

Undersökningstid:   2012-11-14 

Personal:   Arwo Pajusi, Lars Sternefält 

Läge:   62F 3cN 

Koordinatsystem:   SWEREF 99TM. 

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 623 5220 y: 526436 

Dokumentation:  Mätdata samt digitala fotografier förvaras i Blekinge museum. 

Fynd:  Blm 28392:1-5 

Kartanvändning: LMV, Gävle, 2013, LMV Ärende nr M2005/2857, LMV 2013. 
Ur Historiska Kartor ™ 














