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Bakgrund 

 

Karlskrona kommuns vattenreningsprojekt inbegriper bl.a en ca 15 km lång 

vattenledning, vilken är planerad att dras från området vid Johannishusåsen till 

vattenverket i Lyckeby (fig.1). Planerad sträckning följer till del terrängavsnitt inom vilka 

inga kulturhistoriska spår är att vänta. Andra avsnitt av ledningen kan dock förväntas 

beröra fornlämning, varför Blekinge museum genom 1:e antikvarie Thomas Persson 

rekommenderat ställvisa, antikvariska insatser (Persson 2008). Efter beslut av 

Länsstyrelsen har Blekinge museum genomfört arkeologisk sökschaktning inom de 

tillgängliga ledningspartier vilka bedömts hysa störst antikvarisk potential. Arbetet har i 

sin helhet bekostats av Karlskrona kommun, och föreliggande avrapportering utgör en 

redogörelse av den särskilda utredningens resultat. 

 

 
Fig.1 - Ledningssträckningen i förhållande till Karlskrona tätort. 

 

Topografi och kulturhistoria 

 

Topografin varierar avsevärt längs den planerade ledningssträckningen från öppna åker- 

och ängsmarker till sankare miljöer och bergig eller moränbunden skogsterräng. 

Fornlämningsbilden är bristfällig, varför spår från olika perioder och i skilda miljöer 

kunde förväntas vid sökschaktning. 
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Fältarbetets genomförande 

 

På grund av begränsningar avseende utredningssträckningens juridiska och fysiska 

tillgänglighet, fick arbetet delas  upp på två skilda perioder. Den första utredningsfasen 

utfördes av antikvarie Mikael Henriksson, våren 2010 och den andra av antikvarie Johan 

Åstrand, hösten 2011. Sökschaktning utfördes 2010 med en hjulgående grävmaskin, och 

2011 användes en mindre, bandgående maskin. Den föreslagna ledningsträckningen förbi 

Östra Vång ändrades 2011 till en mer östlig dragning i åkermarken längs dalgångens sida, 

men med en bibehållen sträckning i kraftledningsgatan. Sökschaktningen 2011 berörde 

alltså denna nya sträckning samt även ett parti bortom kraftledningsgatan där den 

planerade ledningen viker av mot sydöst. Denna del var vid den föregående utredningen 

inte röjd och den aktuella sökschaktsgrävningen omfattade därför även denna sträcka.  

Ansvariga arkeologer utförde kompletterande rensning för hand, och framkomna 

fornlämningsspår dokumenterades därefter digitalt med GPS av Niclas Olsson, Blekinge 

mätservice.. Fyndinsamling skedde genom handplock. Avrapporteringen behandlar fyra 

hittills sökschaktade lokaler. En femte delsträcka, förbi Rosenholm, besiktigades 2009 

och kommer att avrapporteras inom ramen för ett annat uppdrag, knutet till den 

kommunala fjärrvärmedragningen Bubbetorp - Karlskrona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Fig.2 Kulturlager i Östra Vångs närhet 

 
Fig.3 Fyndförande nivåer invid Nättrabyån 
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Resultat och diskussion 

 

 
Östra Vång 2010 

Den under 2010 utförda sökschaktningen berörde en föreslagen sträcka från 

Liatorpsvägen i norr över dalgångens lägsta parti för att sedan gå in i skogsmarken öster 

om dalgången längs med en kraftledningsgata. Vid sökschaktgrävningen togs 1,7 m breda 

schakt upp längs med ledningsträckningen. De numrerades 1 till 9 med början i norr 

(bilaga 2a). Efter överenskommelse mellan kommunen och markarrendatorn fick dock 

endast en sträcka om maximalt 100 löpmeter schaktas fram i åkermarken. I 

kraftledningsgatan grävdes 8 schakt med en sammanlagd längd om dryga 60 löpmeter. 

Avbaning skedde ner till fyndförande och anläggningsbemängd horisont.  

 

Resultat 

I den nordligaste delen av Schakt 1 framkom anläggningsspår av förhistorisk karaktär i 

form av enstaka härdrester och stolphål. liksom fåtaliga lösfynd i form av bearbetad flinta 

och keramik. I kraftledningsgatan påträffades kulturlager och anläggningar  i 7 av  de 8 

schakten (fig.2). Fyndförande lager genomgrävdes inte, utan fynden insamlades vid 

handrensning av anläggningar och kulturlager. Fynden bestod av enstaka flintfragment, 

rikligt med bränd lera/lerklining, järnslagg och mindre mängder keramik. 

 

Östra Vång 2011 

Större delen av den aktuella ledningssträckningen vid Östra Vång går genom åkermark. 

Vid sträckningens början vid Liatorpsvägen i norr finns ett mindre höjdparti. Där 

ledningen ska korsa dalgången sänker sig marken för att sedan åter stiga något mot 

dalgångens östra sida i jämnhöjd med Östra Vångs gård. Den planerade ledningssträckan 

fortsätter sedan i åkermarken mot söder längs med sidan av dalgången. Topografin 

präglas här av svagt markerade höjdpartier med omväxlande lägre delar. Då 

ledningsträckningen lämnar dalgången och tar av mot öster längs med kraftledningen 

utgörs terrängen av skogsmark med inslag av större stenar. Marken höjer sig till ett 

krönläge för att sedan åter sänka sig mot sydöst när ledningsträckan tar av från 

kraftledningsgatan. Längst i sydöst övergår marken i sank skogsmark. 

 

Vid sökschaktgrävningen togs schakt upp längs med ledningsträckningen. De 

numrerades 1 till 28 med början i norr (bilaga 2d resp 2e). Schakten i åkermarken hade 
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en växlande längd mellan 6 och 75 meter. Schakten koncentrerades främst till lämpliga 

lägen i terrängen. Sammanlagt togs 20 schakt upp i åkermarken med en sammanlagd 

längd av 343 löpmeter. Schakten hade en bredd av 1,2 meter. I vissa fall gjordes mindre 

breddningar av schakten. Vid schaktningen i åkermarken togs matjordslagret bort så att 

underliggande anläggningar eller fynd kunde framträda. I skogsmarken hade schakt redan 

tagits upp längs kraftledningsgatan vid den föregående utredningsgrävningen och de 

schakt som nu togs upp berörde den del där ledningsdragningen svängde mot sydöst. Här 

togs 8 stycken mindre schakt upp. De hade en längd av 3 till 6 meter och en bredd av 1,2 

meter. Schakten i skogsmarken hade en sammanlagd längd av 31 löpmeter. Schaktningen 

gjordes ned till det fyndförande lager som påträffades i samtliga något högre belägna 

schakt. Detta lager grävdes dock inte igenom. Om fynd påträffades i ytan av lagret 

samlades dessa in men någon ytterligare rensning gjordes inte. I de schakt där man 

påträffade lagret men detta saknade fynd i ytan så handrensades schakten vilket ofta 

resulterade i fynd. I det sista schaktet i sydöst förekom inte det fyndförande lagret och här 

grävdes schaktet skiktvis djupare. En viss överlappning gjordes av schakten i den 

östligaste delen av ledningsgatan. Längs hela den aktuella sträckan, både i åker och i 

skogsmark, togs 28 schakt upp med en sammanlagd längd av 374 löpmeter.   

 

Resultat 

Vid sökschaktsgrävningen påträffades boplatslämningar inom tre olika ytor i åkermarken. 

Dessutom kunde man konstatera att den tidigare påträffade boplatslämningen i 

skogsmarken, RAÄ 195 inom ledningssträckningen hade en fortsättning åt sydost och 

fortsatte fram till en mindre sankmark.  

 

I den norra delen av åkermarken, i schakt 2, påträffades en härd med kol och skärvsten i 

ytan samt två mindre anläggningar, troligen stolphål. Boplatslämningarna påträffades i en 

sydvänd sluttning och bör utgöra spår av förhistorisk eller medeltida aktivitet på platsen.  

 

Sydväst om Östra Vångs gård, där ledningsträckningen ansluter till dalgångens östra sida, 

påträffades två härdar i schakt 9 samt ytterligare en härd i schakt 10. Anläggningarna 

hade rikligt med skärvsten och kol i ytan. Även i det omgivande matjordslagret finns gott 

om skärvsten. Lämningarna ligger på en svagt markerad höjd och bör utgöra spår av 

aktivitet under förhistorisk tid eller medeltid.  
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Längre söderut längs dalgångens östra sida finns ytterligare ett område med 

boplatsanläggningar. I schakt 18 påträffades en skadad och en välbevarad härd samt ett 

möjligt stolphål. I schakt 19 fanns ytterligare en härd samt ett möjligt stolphål och i norra 

delen av schakt 20 fanns botten av en härd. Två av härdarna hade legat intill större stenar 

men deras uppbyggnad och tydliga avgränsning visade det inte rör sig om eldning för 

tillmakning vid stenröjning. Även dessa anläggningar bör spegla aktivitet under 

förhistorisk tid eller medeltid. Vid den föregående utredningsgrävningen 2010 påträffades 

boplatslämningar i åkermarken väster om de nu aktuella lämningarna. Dessa är 

registrerade som RAÄ 194. Eftersom det finns ett lägre terrängavsnitt mellan de nu 

påträffade anläggningarna och RAÄ 194 är det mest troligt att de båda områdena inte 

hör samman utan utgör separata boplatsytor. 

 

De boplatslämningar som kunde konstateras inom kraftledningsgatan 2010 registrerades 

som RAÄ 195. Boplatsen ligger i sin helhet i skogsmark. Vid 2011 års grävning följdes 

boplatsens utbredning vidare åt sydöst utanför kraftledningsgatan. Man kunde här 

konstatera att boplatsen fortsatte ända fram till övergången mot sankare skogsmark inom 

schakt 27. I flertalet av de kompletterande schakten påträffades fynd i form av keramik, 

lerklining, slagg, bergartsavslag. En svart tunnväggig skärva med stämpeldekor 

påträffades som förmodligen kan dateras till äldre järnålder. Fynd påträffades i schakten 

21, 22, 23 och 26. Det lager som fynden påträffades i bestod av en ljusbrun, måttligt 

humös silt med inslag av kol och skärvsten. Detta lager kunde följas i samtliga schakt 

utom schakt 28.  

 

Nättrabyån/Marielund 

Ledningen passerar ådalen för Nättrabyån vid en mindre fors, och sträckningen ansluter 

på den Ö strandplanen till en av bete hävdad åkermark. Vid sökschaktgrävningen togs 

schakt upp längs med ledningsträckningen. De numrerades 10 till 15med början i väster. 

Den sammanlagda schaktlängden uppgick här till drygt 100 löpmeter, fördelade på de 

fem öst-västligt löpande schakten (bilaga 2b).  

 

Resultat 

Inom framför allt Schakt 10 påträffades antikvariskt intressanta spår. Dessa framkom i 

sluttningen ner mot Nättrabyån (fig.3), och de utgjordes av enstaka stolphål och 

härdrester samt vad som uppfattades som en mindre vall av skärvsten. Inom schaktets 
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fyndförande yta tillvaratogs keramik äv äldre järnålderstyp. Även längst i väster i Schakt 

11 observerades enstaka anläggningsspår samt fynd av järnslagg. I övrigt liksom i Schakt 

12-14 påträffades enbart eftermedeltida eller recenta fynd. Vaga sotfläckar noterades i  

Scahkt 14. 

 

Kärrstorpsvägen 

Vid en delsträcka vid Kärrstorp är avsikten att låta ledningen passera genom ängs- och 

åkermark V resp vidare Ö om befintlig bebyggelse. Den östliga delen utgick på grund av 

att åkerns lerjord var blöt och totalt omöjlig att schakta i. Bedömningen på plats var för 

övrigt att det var mycket osannolikt att markstycket kunde hysa några antikvariskt 

intressanta spår överhuvud taget. I den mot S sluttande ängsmarken V om bebyggelsen 

drogs ett 70 m långt sökschakt (bilaga 2c). 

 

Resultat 

På 0,30 m djup framkom en underliggande moränsand. Inga antikvariskt intressanta spår 

eller fynd framkom vid grävningsarbetet. 

 

Allatorp 

Vid Allatorp kommer den planerade vattenledningen att gå igenom Silletorpsåns dalgång 

där passagen främst sker genom lägre partier. Norr om Allatorps gård passerar ledningen 

ett höjdparti där den i östvästlig riktning går igenom ett sadelläge mellan två kullar. 

Platsen föreslogs för utredningsgrävning på grund av sitt topografiskt lämpliga läge för 

boplatslämningar. I omgivningen finns ett flertal fornminnen, bland annat rösen, och på 

höjdpartiet närmast norr om ledningssträckningen låg tidigare bytomten för Allatorps by. 

Utredningschakten togs upp i det som idag är betesmark men som tidigare varit åker. 

 

Vid utredningen togs 6 schakt upp med en sammanlagd längd av 97 löpmeter. Schakten 

hade en längd mellan 11 och 19 meter. I samtliga schakt togs den tidigare plöjda 

matjordsnivån bort. I vissa fall sparades delar av ett mellanliggande övergångslager mellan 

matjorden och den opåverkade underliggande marken som bestod av lera. Detta lager 

handrensades sedan med skärslev. Avsikten var att ett antal kompletterande schakt även 

skulle tas upp i åkermarken omedelbart öster om betesmarken. Detta fält var vid tillfället 

inte tröskat. Eftersom inga bevarade lämningar påträffades i de redan upptagna schakten 

beslutades att någon schaktning i åkermarken inte var nödvändig. 
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Resultat 

Några boplatsanläggningar påträffades inte vid utredningen. I matjorden fanns rikligt 

med sentida fynd som tegel, yngre rödgods, flintgods som kan tänkas höra samman med 

det gamla byläget. I några av schakten fanns ett övergångslager mellan matjorden och 

den underliggande opåverkade leran. I de schakt som fanns i områdets östra del fanns 

enstaka skärvsten och kolstänk i detta lager men inte något inslag av sentida fynd. I de 

båda östligaste schakten, schakt 1 och 2, påträffades sammanlagt fem flintor vid 

handrensning av övergångslagret varav två var i kristianstadflinta. Utifrån fynden kunde 

man konstatera att det funnits verksamhet i eller omkring platsen både under historisk 

och förhistorisk tid. Några bevarade spår efter denna bebyggelse i form av anläggningar 

eller intakta kulturlager fanns dock inte bevarade inom ledningsträckan. 

 

Förslag till åtgärder 

För två av de sökschaktade lokalerna var resultat obefintligt eller så pass blygsamt att inga 

ytterligare antikvariska åtgärder föreslås. Detta gäller lokalen vid Kärrstorpsvägen samt 

den vid Allatorp. Inför anläggandet av vattenledningen föreslås att de påträffade 

boplatslämningarna vid Östra Vång resp. Nättrabyån/Marielund skall genomgå en 

arkeologisk förundersökning. Man kan då avgöra boplatslämningarnas utbredning, 

omfattning, ålder och kunskapspotential.  

 

Då det gäller boplatslämningarna i åkermarken vid Vång (schakt 2, schakt 9-10, schakt 

18-20) behöver man vid en förundersökning även avgöra om dessa lämningar är att 

betrakta som delar av mindre aktivitetsområden eller om de är delar av mer omfattande 

boplatser. En förundersökning av dessa kan med fördel utformas så att man kan få viktiga 

grundläggande kunskaper även om någon eller några av dessa inte skulle gå vidare till 

slutundersökning. Området omkring Vång är särskilt lämpat för studier av 

bebyggelseutveckling och även mindre undersökningar kan i detta sammanhang vara 

värdefulla.  

 

Boplatslämningen RAÄ 195 kan redan i och med utredningen sägas vara avgränsad inom 

ledningssträckan. Efter utredningen framstår denna boplats som särskilt intressant 

eftersom den förefaller vara mycket välbevarad. Eftersom boplatsen ligger i skogsmark 

och förefaller vara oskadd för odling finns vad som förefaller vara ett omfattande 

fyndmaterial. Antagligen är också boplatsanläggningarna under mark välbevarade. Fynd 
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indikerar att boplatsen hör till äldre järnålder och boplatser med bevarade kulturlager från 

denna tidsperiod är ovanliga. 

 

Även spåren öster om Nättrabyån förefaller kunna dateras till äldre järnålder. 

Boplatslämningar från denna period har i stort sett aldrig undersökts i Nättraby socken. 

Således finns viktig, ny kunskap att inhämta genom förundersökning av lämningarna 

inom ledningssträckningen vid denna lokal. Lokalens placering vid den närliggande ån 

kan förutom boendemiljöer även hysa spår av hantverk och/eller andra aktiviteter, vilket 

fynd av järnslagg liksom skärvstenskoncentrationen antyder.  

 

Mot bakgrund av de framkomna lämningarnas potential och känslighet är det önskvärt 

att förundersökning kommer att inbegripa det planerade arbetsområdets fulla bredd, 

inklusive upplagsytor för dumpmassor och planerad sträckning för arbetsväg. Vid lokalen 

öster om Nättrabyån bör även ytan för en planerad byggnad ingå i ett eventuellt 

förundersökningsområde. 

 

Ett antal av de antikvariskt intressanta delsträckor som Thomas Persson definierat 

kvarstår i nuläget att utreda/undersöka (Persson 2008). Med hänvisning till en muntlig 

överenskommelse mellan kommun och länsstyrelse har Blekinge museum dock fått 

besked om att grävning på ännu ej tillgängliga, topografiskt intressanta delsträckor skall 

övervakas antikvariskt i samband med grävning för själva ledningen. 

 

 

 

 

 
Figurförteckning 
 
Fig.1 Utredningsområdet markerat på fastighetskartan 
Fig.2-3 Schaktningsbilder särskild utredning 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Ledningssträckning 
Bilaga 2a-f - Schaktplaner 
Bilaga 3 - Schaktbeskrivningar 
Bilaga 4 - Fyndtabell 
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Bilaga 3 - Schaktbeskrivningar särskild utredning 2010-11 
 
 
Östra Vång, maj 2010 
 
Schakt nr 1 
Topografiskt 
läge 

Flack, mot S svagt sluttande åkermark i vall. 

Längd (m) 90,0 
Bredd (m) 1,6 
Lager Matjorden tjocklek varierade mellan 0,35-0,40 m. 
Undergrund I N sand, mot S övergående i siltig sand och slutligen silt.  
Anläggningar Enstaka härdrester/sotfläckar i schaktets nordligaste del 
Fynd Enstaka flintfragment och keramik 
Övrigt Omfattande dräneringsspår i schaktets mellersta och södra del 
 
 
Schakt nr 2 
Topografiskt 
läge 

Mot V sluttande, delvis blockbemängd terräng i kraftledningsgata. 

Längd (m) 16,0 
Bredd (m) 1,6-3,2 
Lager Matjorden tjocklek varierade mellan 0,35-0,40 m. 
Undergrund Sand 
Anläggningar Kulturlager bestående av gråbrun, humös, lätt träkols- och 

skärvstensbemängd sand. 
Fynd Keramik, enstaka flintfragment samt rikligt med bränd lera/lerklining. 
Övrigt Djupschakt grävdes till 0,9 m djup för klarläggande av undergrundens 

beskaffenhet. Störning genom kulturlagret i form av ledningsschakt. 
 
 
Schakt nr 3 
Topografiskt 
läge 

Mot V sluttande, delvis blockbemängd terräng i kraftledningsgata. 

Längd (m) 13,0 
Bredd (m) 3,2 
Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20 och 0,22 m. 
Undergrund Sand 
Anläggningar Kulturlagerrest bestående av gråbrun, humös, lätt träkols- och 

skärvstensbemängd sand. 
Fynd Keramik samt rikligt med bränd lera/lerklining. 
Övrigt Berg i dagen i schaktets västraste del. 
 
Schakt nr 4 
Topografiskt 
läge 

Krönläge i delvis blockbemängd terräng i kraftledningsgata.  

Längd (m) 7,5 
Bredd (m) 1,6-3,2 



Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20 och 0,22 m. 
Undergrund Sand 
Anläggningar Kulturlagerrest bestående av gråbrun, humös, lätt träkols- och 

skärvstensbemängd sand. 
Fynd Keramik samt rikligt med bränd lera/lerklining. 
Övrigt  
 
Schakt nr 5 
Topografiskt 
läge 

Svag östsluttning invid krönläge inom delvis blockbemängd 
kraftledningsgata. 

Längd (m) 4,0 
Bredd (m) 1,6 
Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20 och 0,22 m. 
Undergrund Sand 
Anläggningar Sammanhängande kulturlager bestående av homogent gråbrun, humös, lätt 

träkols- och skärvstensbemängd sand. 
Fynd Keramik och bränd lera 
Övrigt  
 
Schakt nr 6 
Topografiskt 
läge 

Sadellinknande platå öster om krönläge inom delvis blockbemängd 
kraftledningsgata. 

Längd (m) 4,9 
Bredd (m) 1,6 
Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20 och 0,22 m. 
Undergrund Sand 
Anläggningar Sammanhängande kulturlager bestående av homogent gråbrun, humös, lätt 

träkols- och skärvstensbemängd sand. 
Fynd Keramik och bränd lera 
Övrigt  
 
Schakt nr 7 
Topografiskt 
läge 

Sadellinknande platå öster om krönläge inom delvis blockbemängd 
kraftledningsgata. 

Längd (m) 2,5 
Bredd (m) 1,6 
Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20 och 0,22 m. 
Undergrund Sand 
Anläggningar Ränna (0,60-0,70 m bred) med fyllning av ljusgrå, svagt humös, 

träkolsbemängd sand framkom på 0,20 m djup och löpte tvärs över schaktet. 
Fynd Enstaka fynd i form av keramik och bränd lera. 
Övrigt  
 
Schakt nr 8 
Topografiskt 
läge 

Sadellinknande platå öster om krönläge inom delvis blockbemängd 
kraftledningsgata. 

Längd (m) 5,5 
Bredd (m) 1,60 
Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20 och 0,22 m. 



Undergrund Lätt siltig sand 
Anläggningar Anläggning/kulturlagerrest i form av större fläck med ljusgrå, svagt humös, 

träkolsbemängd sand framkom på 0,15 m djup i schaktets SÖ ände. 
Fynd Enstaka fynd i form av keramik och järnslagg 
Övrigt  
 
Schakt nr 9 
Topografiskt 
läge 

Sadellinknande platå öster om krönläge inom delvis blockbemängd 
kraftledningsgata. 

Längd (m) 8,0 
Bredd (m) 1,60 
Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,20 och 0,22 m. 
Undergrund Vitgul silt. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Djupschakt grävdes till 0,70 m djup för klarläggande av undergrundens 

beskaffenhet. 
 
Nättrabyån/Marielund, maj 2010 
 
Schakt nr 10 
Topografiskt 
läge 

Mot V sluttande betesmark Ö om Nättrabyån. 

Längd (m) 31,0 
Bredd (m) 1,70 - 3,40 
Lager Matjordens tjocklek uppgick till 0,30-0,35 m. 
Undergrund Gul till gulgrå lera 
Anläggningar Sotfläckar, härdrester, skärvstenslager 
Fynd Förhistorisk keramik, järnslagg 
Övrigt  
 
Schakt nr 11 
Topografiskt 
läge 

Mot V sluttande betesmark Ö om Nättrabyån. 

Längd (m) 21,0 
Bredd (m) 1,70 
Lager Matjordstjocklek om 0,30-0,35 m. 
Undergrund Gulgrå silt/siltig sand i V övergående i lera 
Anläggningar Enstaka sotfläckar 
Fynd Yngre rödgods, kritpipefragment 
Övrigt  
 
Schakt nr 12 
Topografiskt 
läge 

Platåläge inom betesmark Ö om Nättrabyån 

Längd (m) 33,0 
Bredd (m) 1,70 
Lager  
Undergrund Gulgrå silt/siltig sand 



Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt  
 
 
Schakt nr 13 
Topografiskt 
läge 

Mot V svagt sluttande betesmark Ö om Nättrabyån. 

Längd (m) 5,50 
Bredd (m) 1,70 
Lager Varierande matjordstjocklek på mellan 0,25-0,30 m. 
Undergrund Gulgrå silt/siltig sand 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt  
 
Schakt nr 14 
Topografiskt 
läge 

Mot V svagt sluttande betesmark Ö om Nättrabyån. 

Längd (m) 12,0 
Bredd (m) 2,80 
Lager Matjord om 0,25-0,30 m tjocklek 
Undergrund Gulgrå silt/siltig sand 
Anläggningar Vaga sotspår 
Fynd - 
Övrigt  
 
 
Kärrstorpsvägen, maj 2010 
 
Schakt nr 15 
Topografiskt 
läge 

Kuperad, mot S kraftigt sluttande åkermark i vall. 

Längd (m) 70,0 
Bredd (m) 1,70 
Lager Matjordens tjocklek varierade mellan 0,25 och 0,30 m. 
Undergrund Gulbrun moränsand 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt  
 
 
Östra Vång, september 2011 
 
Schakt nr 1 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, höjdläge strax S om vägen Vång-Liatorp. 

Längd (m) 14 



Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,20 m dj. 
Undergrund Varviga skikt av sand, grus, silt. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Hårt plöjt 
 
 
Schakt nr 2 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, sydsluttning av mindre höjdläge. 

Längd (m) 20 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3 till 0,4 dj. 
Undergrund Sand med inslag av grus. 
Anläggningar Härd med kol och skärvsten (1,2 m diam) två mindre anl, troligen stolphål 

(0,25 m diam). 
Fynd - 
Övrigt Boplatsyta 
 
 
Schakt nr 3 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, sydsluttning ned mot lägre parti. 

Längd (m) 15 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4-0,5 m dj, ackumulerat lager 
Undergrund Sand 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt  
 
Schakt nr 4 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, i låglänt parti. 

Längd (m) 9 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4 m dj, därunder övertäckt ljusare siltlager 0,4 m. dj. 

trol. äldre odlingslager med inslag av kol. 
Undergrund Grå silt 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Sankt område 
 
Schakt nr 5 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, i låglänt parti svagt sluttande mot Ö. 

Längd (m) 10 
Bredd (m) 1,2 



Lager Matjord/ploglager 0,4-0,5 m dj. 
Undergrund Siltig sand. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt - 
 
Schakt nr 6 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, västsluttning av svagt markerat höjdläge intill Ö Vångs gård. 

Längd (m) 10 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4 m dj. 
Undergrund Sandig silt 
Anläggningar  
Fynd  
Övrigt  
 
Schakt nr 7 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svagt markerat höjdläge intill Ö Vångs gård.  

Längd (m) 10 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4 m dj. Underliggande ljusare odlingslager 0,2 m dj. 
Undergrund Sandig silt 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt - 
 
Schakt nr 8 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svagt markerat höjdläge intill Ö Vångs gård. 

Längd (m) 12 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4 m dj. Underliggande ljusare odlingslager 0,2 m dj. 
Undergrund Sandig silt 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Gott om skärvsten i omgivande åkermark 
 
Schakt nr 9 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svagt markerat höjdläge intill Ö Vångs gård. 

Längd (m) 11 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3 m dj. 
Undergrund Sandig silt 
Anläggningar Två härdar med kol och skärvsten i ytan, synlig diam 0,9 resp. 1,0 m. 
Fynd - 
Övrigt Boplatsyta. Gott om skärvsten i omgivande åkermark 



 
Schakt nr 10 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svagt markerat höjdläge intill Ö Vångs gård. 

Längd (m) 7 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,35 m dj. 
Undergrund Sandig silt 
Anläggningar En härd med kol och skärvsten i ytan, synlig del 0,9 m i diam. 
Fynd  
Övrigt Boplatsyta. Gott om skärvsten i omgivande åkermark 
 
Schakt nr 11 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svagt markerat höjdläge intill Ö Vångs gård. 

Längd (m) 6 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjordslager 0,4 m dj. 
Undergrund Sandig silt, rikligt med större stenar, 0,3 till 0, 5 m diam. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Gott om skärvsten i omgivande åkermark 
 
Schakt nr 12 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, flackt parti. 

Längd (m) 10 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4 m dj. 
Undergrund Silt med inslag av grus och mindre stenar. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Gott om skärvsten i omgivande åkermark 
 
Schakt nr 13 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, flackt parti. 

Längd (m) 11 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4 m dj. 
Undergrund Silt med inslag av grus och sten, upp till 0,5 m stora i diam. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Gott om skärvsten i omgivande åkermark 
 
Schakt nr 14 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svag sluttning mot låglänt parti i söder. 

Längd (m) 13 



Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,4 m dj, underliggande ljusare odlingslager 0,15 m dj. 
Undergrund Sandig silt, inslag av enstaka större stenar. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt  
 
Schakt nr 15 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svag nordsluttning mot låglänt parti. 

Längd (m) 10 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,25 till 0,4 m, djupast i N. 
Undergrund Sandig silt 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt  
 
Schakt nr 16 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svag nordsluttning mot låglänt parti. 

Längd (m) 9 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3 m dj.  
Undergrund Sandig silt, kolstänk i schaktbotten 
Anläggningar Grop 0,8 m i diam, 0,2 m dj. Oklar anläggning 
Fynd - 
Övrigt  
 
Schakt nr 17 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, nordsluttning av svagt markerad höjd. 

Längd (m) 24 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3 m dj. 
Undergrund Sandig silt 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt  
 
Schakt nr 18 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, svagt markerad höjd. 

Längd (m) 33 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,25-0,30 m dj. 
Undergrund Sandig silt bitvis med inslag av grus, sten (upp till 0,5 m stora) 
Anläggningar Stolphål (?) i schaktets N del, 0,25 m i diam, kol i fyllningen. I schaktets S 

del två härdar, en låg intill stenlyft 0,8 m i diam, något skadad, kol enstaka 



skärvsten. Den andra var 1,4 m i diam med kol, skärvsten i ytan, välbevarad.
Fynd - 
Övrigt Boplatsyta 
 
Schakt nr 19 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, sydsluttning av svagt markerad höjd. 

Längd (m) 35 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,25-0,30 m dj. 
Undergrund Sandig silt bitvis med inslag av större stenar. 
Anläggningar Ett stolphål (?) 0,25 m i diam i schaktets N del. I schaktets mitt en härd med 

kol och skärvsten, 0,7 m i diam, intill borttagen större sten. 
Fynd - 
Övrigt Boplatsyta. Grunda kolfläckar på flera ytor inom schaktet. 
 
Schakt nr 20 
Topografiskt 
läge 

Åkermark, plan yta. 

Längd (m) 74 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3 m djupt. I N delen inslag av sten. 
Undergrund Sandig silt. 
Anläggningar Härd, närmast bortplöjd, i schaktets N del, 0,9 m i diam. 
Fynd Ett flintavslag i schaktets mittdel. 
Övrigt Boplatsyta, kolstänk i schaktbotten 
 
Schakt nr 21 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, sydsluttning strax nedanför krön av höjdparti. 

Längd (m) 6 
Bredd (m) 1,2 
Lager Brunt humöst odlingslager 0,20 m dj. Därunder ljusbrunt måttligt humöst 

fyndförande lager med kol och enstaka skärvsten 0,2 m djupt.  
Undergrund Ljus sandig silt, sten. 
Anläggningar - 
Fynd Keramik, bränd lera, bergartsavslag 
Övrigt Fyndförande lager enbart frilagt, fynd tagna från ytan, grävt på djupet endast 

längst i söder. 
 
Schakt nr 22 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, sydsluttning nedanför krön av höjdparti. 

Längd (m) 4 
Bredd (m) 1,2 
Lager Brunt humöst odlingslager 0,20 m dj. Därunder ljusbrunt måttligt humöst 

fyndförande lager med kol och enstaka skärvsten 0,2 m djupt.  
Undergrund Ljus sandig silt,sten. 
Anläggningar - 



Fynd Br. lera, lerklining, slaggfragment, keramik 
Övrigt Fyndförande lager enbart frilagt, fynd tagna från ytan. 
 
Schakt nr 23 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, sydsluttning av höjdparti. 

Längd (m) 3 
Bredd (m) 1,2 
Lager Brunt humöst odlingslager 0,20 m dj. Därunder ljusbrunt måttligt humöst 

fyndförande lager med kol och enstaka skärvsten.  
Undergrund Ljus sandig silt,sten. 
Anläggningar - 
Fynd Keramik, br ben. 
Övrigt Fyndförande lager enbart frilagt, fynd tagna från ytan. 
 
Schakt nr 24 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, sydsluttning av höjdparti, i mindre svacka 

Längd (m) 3 
Bredd (m) 1,2 
Lager Brunt humöst odlingslager 0,20 m dj. Tunt lager av grå silt med 

sankmarkskaraktär. Därunder ljusbrunt måttligt humöst fyndförande lager 
med kol och enstaka skärvsten 0,1 m dj. 

Undergrund Ljus sandig silt, sten. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Lagrets yta handrensades med skärslev 
 
Schakt nr 25 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, sydsluttning, mindre höjd nära övergång till våtare mark i S. 

Längd (m) 3 
Bredd (m) 1,2 
Lager Brunt humöst odlingslager 0,20 m dj. Därunder ljusbrunt måttligt humöst 

fyndförande lager med kol och enstaka skärvsten 0,15 m dj. 
Undergrund Ljus sandig silt, sten. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Lagrets yta handrensades med skärslev 
 
Schakt nr 26 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, sydsluttning, mindre höjd nära övergång till våtare mark i S. 

Längd (m) 4 
Bredd (m) 1,2 
Lager Brunt humöst odlingslager 0,20 m dj. Därunder ljusbrunt måttligt humöst 

fyndförande lager med kol och enstaka skärvsten. 
Undergrund Ljus sandig silt, sten. 
Anläggningar - 



Fynd Skärva av tunnväggig stämpelornerad keramik 
Övrigt Lagrets yta handrensades med skärslev 
 
Schakt nr 27 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, sydsluttning, mindre höjd vid direkt övergång till våtare mark i 
S. 

Längd (m) 3 
Bredd (m) 1,2 
Lager Brunt humöst odlingslager 0,10 m dj. Därunder ljusbrunt måttligt humöst 

fyndförande lager med kol och enstaka skärvsten 0,05 m dj. 
Undergrund Ljus sandig silt, mycket sten. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Liten yta, fyndförande lager genomgrävt med maskin. 
 
 
Schakt nr 28 
Topografiskt 
läge 

I skogsmark, plan låglänt yta S om höjdparti. 

Längd (m) 5 
Bredd (m) 1,2 
Lager Direkt under förna fanns ljus orörd silt. 
Undergrund Ljus silt 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Låglänt skogsdikad sankmark. 
 
 
Allatorp, september 2011 
 
Schakt nr 1 
Topografiskt 
läge 

I hagmark, svag östsluttning. 

Längd (m) 15 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3, övergångslager mot steril 0,1. 
Undergrund Ljus lera 
Anläggningar - 
Fynd Två flintavslag, senon respektive kristianstadsflinta. 
Övrigt I matjord tegel, y rödgods, stenkol, flintgods mm. Övergångslagret kvar vid 

schaktning, 75% av schaktytan handrensades.  
 
Schakt nr 2 
Topografiskt 
läge 

I hagmark, svag östsluttning. 

Längd (m) 16 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3, övergångslager mot steril med enstaka skärvsten, 



kolstänk, br lera, 0,1 m djupt. 
Undergrund Ljus lera 
Anläggningar - 
Fynd Tre flintavslag varav en kristianstadflinta. 
Övrigt I matjord tegel, y rödgods, flintgods mm. Övergångslagret togs bort i halva 

schaktet, 75% av schaktytan handrensades.  
 
Schakt nr 3 
Topografiskt 
läge 

I hagmark, krönparti i sadelläge. 

Längd (m) 19 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3, övergångslager mot steril med enstaka skärvsten, 

kolstänk, br lera, 0,05 m djupt. 
Undergrund Ljus lera 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt I matjord tegel, y rödgods, flintgods mm. Övergångslagret togs bort i hela 

schaktet.  
 
Schakt nr 4 
Topografiskt 
läge 

I hagmark, krönparti i sadelläge. 

Längd (m) 17 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,25, övergångslager mot steril med enstaka skärvsten, 

kolstänk, 0,15 m djupt. 
Undergrund Ljus lera 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Sentida fynd i matjord. Schaktning skiktvis ned till orörd nivå. 
 
Schakt nr 5 
Topografiskt 
läge 

I hagmark, västsluttning nära krönläge. 

Längd (m) 11 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3, övergångslager av grå lera mot steril med enstaka 

kolstänk, 0,30 m djupt. Stenigt parti i Ö delen av schaktet. 
Undergrund Ljus lera 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Sentida fynd i matjord. Schaktning skiktvis ned till orörd nivå. Stenen ej i 

stenpackning. 
 
 
 
 
 



Schakt nr 6 
Topografiskt 
läge 

I hagmark, västsluttning. 

Längd (m) 19 
Bredd (m) 1,2 
Lager Matjord/ploglager 0,3, övergångslager av grå lera mot steril med enstaka 

kolstänk, 0,1 m djupt. 
Undergrund Ljus lera. 
Anläggningar - 
Fynd - 
Övrigt Sentida fynd i matjord. Schaktning skiktvis ned till orörd nivå. 
 



Bilaga 4 - Fyndtabell särskild utredning steg 2 vattenledning Västra Vång - Lyckeby 
2010-11 
 
Östra Vång, maj 2010 
Fnr Kontext Fyndmaterial Vikt (g) Antal FältID Anmärkning 

       
1 Schakt 2 Järnslagg 24 1 F16 Tillvarataget i kulturlagrets översta rensningshorisont. 

2 Schakt 5 
 

Järnslagg 7 1 F17 Tillvarataget i kulturlagrets översta rensningshorisont. 

3 Schakt 8 Järnslagg 37 1 F18 Tillvarataget i kulturlagrets översta rensningshorisont. 

4 Schakt 1 Flinta <1 1 F1 Schaktfynd, avslag av kristianstadflinta 

5 Schakt 1 Flinta 1 1 F2 Schaktfynd, avslag av senonflinta 

6 Schakt 1 Järnslagg 22 1 F3 Schaktfynd 

7 Schakt 1 Flinta 2 1 F4 Schaktfynd, avslag av senonflinta 

8 Schakt 1 Keramik 1 1 F5 Schaktfynd 

9 Schakt 1 Keramik 3 1 F6 Schaktfynd 

22 Schakt 1 Flinta 10 1 F7 Schaktfynd, avslag av kristianstadflinta 

23 Schakt 2 Bränd lera 4 3 F8 Schaktfynd, hårt cintrad 

24 Schakt 2 Bränd lera 4 2 F9 Schaktfynd 

25 Schakt 2 Bränd lera 2 1 F10 Schaktfynd, hårt cintrad 

26 Schakt 2 Keramik 1 1 F11 Schaktfynd 

27 Schakt 2 Bränd lera 2 1 F12 Schaktfynd, vissa med grenavtryck 

28 Schakt 2 Bränt ben 1 1 F13 Schaktfynd 

29 Schakt 2 Keramik 3 1 F14 Schaktfynd 

30 Schakt 2 Flinta 2 1 F15 Schaktfynd, avslag av senonflinta 

31 Schakt 2 Bränd lera 31 6  Rensfynd anläggningshorisont 

32 Schakt 2 Bränt ben <1 1  Rensfynd anläggningshorisont 

33 Schakt 3 Bränd lera 226 123  Rensfynd överyta k-lager 

34 Schakt 3 Keramik 29 4  Rensfynd överyta k-lager 

35 Schakt 3 Flinta 3 2  Rensfynd överyta k-lager, avslag senon- resp. kr.flinta 

36 Schakt 4 Bränd lera/ 
lerklining 

41 14  Rensfynd överyta k-lager 

37 Schakt 4 Keramik 23 8  Rensfynd överyta k-lager 

38 Schakt 5 Bränd lera/ 
lerklining 

72 32  Rensfynd överyta k-lager 

39 Schakt 5  Keramik 4 3  Rensfynd överyta k-lager 

40 Schakt 5 Kvarts 8 1  Rensfynd överyta k-lager, avslag? 

41 Schakt 6 Bränd lera/ 
lerklining 

21 10  Rensfynd överyta k-lager 

42 Schakt 6 Keramik 2 2  Rensfynd överyta k-lager 

43 Schakt 7 Bränd lera <1 1  Rensfynd överyta anläggning (ränna/dike?) 

44 Schakt 8 Keramik 1 1  Rensfynd anläggningshorisont 

45 Schakt 8 Kvarts 14 1  Rensfynd anläggningshorisont, avslag? 

 
 
Nättrabyån/Marielund, maj 2010 
Fnr Kontext Fyndmaterial Vikt (g) Antal FältID Anmärkning 
46 Schakt 10 Keramik 14 2 F19 Rensfynd anläggningshorisont, 2 delar av samma mynning, 

svartglättat gods 
47 Schakt 10 Keramik 2 3 F20 Rensfynd anläggningshorisont 
48 Schakt 10 Keramik 7 1 F21 Rensfynd anläggningshorisont 
49 Schakt 10 Keramik 6 2 F22 Rensfynd anläggningshorisont 
50 Schakt 10 Bränd lera/ 

lerklining 
4 2 F23 Rensfynd anläggningshorisont 

51 Schakt 10 Bränd lera/ 
lerklining 

2 1 F24 Rensfynd anläggningshorisont 

52 Schakt 10 Bränd lera/ 
lerklining 

4 1 F25 Rensfynd anläggningshorisont 

53 Schakt 10 Keramik 3 1 F25 Rensfynd anläggningshorisont 
54 Schakt 10 Järnslagg 12 1 F26 Rensfynd anläggningshorisont 
55 Schakt 11 Kritpipa 2 1  Schaktfynd, fragment av skaft 
56 Schakt 11 Keramik 35 1  Schaktfynd, mynning, glacerad från kruka av yngre 

rödgods 



 
 
Östra Vång september 2011 
Fnr Kontext Fyndmaterial Vikt (g) Antal FältID Anmärkning 

       
10 Schakt 20 Flinta 2,7 1  Schaktfynd, senonflinta med cortex. 

11 Schakt 21 Keramik 15,2 3  Plockade från ytan av k-lager. 

12 Schakt 21 Bergartsavslag 11,8 1  Plockad från ytan av k-lager. 

13 Schakt 21 Br lera, 
lerklining 

2,7 1  Plockad från ytan av k-lager. 

14 Schakt 22 Slagg 23,4 1  Plockad från ytan av k-lager. 

15 Schakt 22 Keramik 2,8 3  Plockad från ytan av k-lager. 

16 Schakt 22 Br lera, 
lerklining 

7,7 2  Plockad från ytan av k-lager. 

17 Schakt 23 Keramik 4,3 1  Plockad från ytan av k-lager. 

18 Schakt 23 Br. ben 1,1   Plockad från ytan av k-lager. 

19 Schakt 26 Keramik 2,2 1  Vid handrensning av k-lager, skärva med stämpeldekor 

 
Allatorp september 2011 
Fnr Kontext Fyndmaterial Vikt (g) Antal FältID Anmärkning 

       
20 Schakt 1 Flinta 6 2  En senon- och en kristianstadflinta. Vid handrensning.  

21 Schakt 2 Flinta 10,3 3  Två senon- och en kristianstadflinta. Vid handrensning 
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