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Bakgrund 
 

Under våren 2007 påtalade Karlskrona kommun behovet av fortsatta markarbeten inom 

ramen för vattenreningsprojektet vid Västra Vångs by i Hjortsberga sn, Ronneby 

kommun (fig.1). Arbetena omfattade ledningsschaktning för en knappt 450 m lång, 

dränerande ledning från ett våtmarksområde till ett befintligt dike (fig.2). Vid grävningar 

under hösten 2004 och vårvintern 2005 delundersökte Blekinge museum en nyfunnen 

järnåldersboplats i närområdet (fig.2, Görman & Henriksson 2006 resp. Henriksson 

2006:8). Resultaten från dessa grävningar föranledde fortsatta antikvariska insatser under 

2007. En utredning kom till stånd under sensommaren, vilken ledde till att en särskild 

undersökning kom att genomföras av länsmuseet hösten 2007. 

Den särskilda utredningen avrapporterades endast genom inrapportering till 

FMIS i form av en slutredovisning av fältarbetsfasen (Henriksson 2007:15). Av denna 

anledning inbegriper föreliggande rapport såväl den särskilda utredningen som den 

särskilda undersökningen. Den särskilda utredningen bekostades av länsstyrelsen via 

28:25-anslaget. Karlskrona kommun stod för samtliga kostnader i samband med den 

särskilda undersökningen med undantag för en pollenanalytisk studie, vilken 

delfinansierades tillsammans med länsstyrelsen. 

 

 

 
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 den Blekingska mellanbygden (fig.1). 

Naturmiljön präglas här i stor utsträckning av en under istidens slutskede bildad 

rullstensås. Åsen, som går under namnet Johannishusåsen, framträder i dag mitt i en 

tämligen flack dalgång. Jordarten domineras av olika fraktioner morän och sand. 

Förutsättningarna för mänsklig existens har varit gynnsamma i området, och en 

bebyggelsehistorisk kontinuitet finns belagd i stort sett från neolitisk tid fram till idag. 

För vidare information kring den aktuella kulturmiljön hänvisas till avrapporteringen för 

2004-2005 års utgrävning (Henriksson 2006:8). 

 

 

 
Fig.2 – Aktuellt utredningsschakt i anslutning till Vångs by. Slutundersökt del av 
schaktet rödmarkerad.I höger bildkant syns ytan för 2004 års slutundersökning. 

 

Fältarbetets genomförande 
 

Den särskilda utredningen utfördes mellan 2007-08-21 och 2007-08-27. Under denna tid 

utfördes schaktning om 1,80 m bredd i hela dräneringsledningens sträckning, under 

ledning av Blekinge museums arkeolog (fig.2). Två huvudschakt drogs, det norra 

benämnt Schakt 1 och det södra Schakt 2. Dessa kom under slutundersökningen att 

förbindas genom ett 20 m långt schakt genom vägen som ledde i västlig riktning, upp till 

Vångs by. 
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Arbetet inom ramen för den särskilda undersökningen inriktades i sin helhet på 

dokumentation och bortgrävning av framschaktade arkeologiska spår. Ett par, mindre 

utvidgningar gjordes av det 280 m långa schakt, vilket hyste ett anläggningsbestånd. Den 

sammanlagda ytan för slutundersökningen uppgick till totalt ca 525 m2 (fig.2 resp bilaga 

1a-i). Digital inmätning gjordes i fält av Blekinge mätservice. Dessa fältdata låg sedan till 

grund för Blekinge museums framtagning och bearbetning av en digital plan i 

datorprogrammet ArcGIS 9. De anläggningsspår som direkt kom att beröras av 2007 års 

exploatering slutundersöktes. Vissa anläggningar inom schaktutvidgningarna 

delundersöktes och andra lämnades helt orörda, efter att inmätning och ytinventering 

skett. 

 
Fig.3 - Kompletterande schaktning i kulturlager i Norra schaktet. 

 

Sammanlagt dokumenterades 162 olika anläggningsspår, och av dessa undersöktes knappt 

150 stycken, helt eller delvis. Då viss risk fanns för sammanblandning mellan numrerade 

kontexter från 2004/2005 resp 2007, erhöll de senast framkomna löpnummer som följde 

direkt efter de i 2006 års fyndtabell. De grävda anläggningarna dokumenterades genom 

digitalfotografering samt sektionsritning i skala 1:20. Det arkeologiska lämningsbeståndet 

handgrävdes och fyndinsamling skedde fortlöpande. Ett urval av kontexter provsållades i 

ett såll med 5 mm maskstorlek. Metoden bedömdes dock inte generera något extra 

fyndmaterial, varför insamlingen även fortsatt skedde genom handplock. Provtagning av 

träkol för 14C-analys skedde i så många kontexter som möjligt, och jordprover för 

makrofossilanalys insamlades ur särskilt utvalda lager och anläggningar. 
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Fig.4 - Björn Gedda förbereder upptagning av borrkärna för pollenanalys. 

 

 Då Karlskrona kommun avsåg att helt eller delvis dränera våtmarken direkt norr om 

boplatsen vid Vång, fanns det skäl att anta att markområdets förändrade förutsättningar 

kunde leda till att viktig information gick om intet. Av denna anledning bedömde 

Länsstyrelsen att provtagning för pollenanalys var särskilt angelägen under  detta skede av 

exploateringen. Förhoppningen var att analysen skulle bidra till en förtydligad bild av 

närområdets naturmässiga utveckling liksom mänsklig expansion i bygden under 

postglacial tid. Den paleoekologiska delen av slutundersökningen utfördes av 

arkeobotaniker Björn Gedda, Lund. Ytterligare ett antal externa konsulter anlitades inom 

ramen för 2007 års undersökning. Konserveringsbehovet begränsades till ett mindre 

järnföremål, och Stiftelsen föremålsvård i Kiruna AB ansvarade för dess konservering. 

Vedanatomisk analys liksom 14C-datering utfördes vid Kvartärgeologiska avdelningen, 

Lunds universitet.  

 

Resultat särskild undersökning 

Anläggningar och kontexter 

Merparten av de drygt 160 dokumenterade arkeologiska spåren utgjordes av större och 

mindre nedgrävningar, sannolika stolphål och härdrester. Även ett fåtal mer omfattande 

kontexter, såsom kulturlager, framkom inom ramen för undersökningen. En viss, 

kontextuell distinktion kunde göras utifrån anläggningarnas karaktär. I schaktet norr om 
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vägen påträffades huvudsakligen 

rester av härdar och mer eller 

mindre sotiga, delvis fynd-

förande lager. Dessutom 

framkom här resterna av en 

järnframställningsugn med en 

underliggande slaggrop (A604) 

(bilaga 3 resp fig.5). Söder om 

vägen vidtog en högre andel 

lämningar från stolphål samt 

andra nedgrävningar av olika 

djup och dimension. Här 

undersöktes även två 

grophus (bilaga 3 resp fig.6). 

Bottenytan i dessa uppgick 

till drygt 12 m2 (A520) resp. 

knappt 9 m2 (A542). 

 

 
Fig.5 - Slaggrop under schaktugn A604. 

 

Fig.6 - Grophus A542 fotograferat mot NV. 

Schaktning genom vägen 

upp till Vångs by resulterade 

inte i att några spår av en 

tydligt förhistorisk eller 

medeltida vägbank framkom. 

Den nedersta delen av vägen 

utgjordes av ett avsatt, ca 

0,15 m tjockt, relativt 

kompakt, gråbrunt, humöst 

sandlager. Detta över-

lagrade enstaka, förhistoriska 

boplatsspår, och sannolikt 

tillkommer denna äldre 

markhorisont under ett 

eftermedeltida skede.   

(fig.7). 

 

Fig.7 - Sektion genom vägbank fotograferat mot Ö. 
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Fyndmaterial 

Det under 2007 års utredning insamlade fyndmaterialet slogs av praktiska skäl samman 

med det från den påföljande slutundersökningen. Den sammantagna fyndmängden kan 

beskrivas som relativt begränsad, och tillsammans omfattar materialet 131 fyndposter 

(bilaga 4). Merparten utgörs av fynd av typisk boplatskaraktär, såsom hushållskeramik, 

brända och obrända djurben, lerklining, järnslagg och fragmentariska vävtyngder.  

Bland fynden finns dock några inslag, som kan sägas bredda möjligheterna till 

uttolkning av Vångkomplexet som helhet. Detta gäller i synnerhet den järnslagg som 

tillvaratogs i schaktugnen A604, inom boplatsens norra del (bilaga 3 resp fig.5). 

Sammanlagt insamlades ca 14 kg slagg från ugnen, uteslutande från anläggningens 

nedersta del, och framställningsfasen har 14C-daterats till perioden kring Kristi födelse. I 

golvnivån för grophuset A542 upphittades ett fynd, vilket genom expertutlåtande visade 

sig utgöra ett stycke tessera (muntligen Johan Callmer). Detta indikerar lokalt hantverk 

med inriktning på förädling av sådan glasmassa till pärlor. Fyndkategorin brukar normalt 

tolkas som belägg för boplatsers handelsfunktioner. Vissa fragment av bränd lera kan tyda 

på förekomst av deglar och gjutformar för lokal framställning av metallföremål (se ex 

bilaga 4; Fyndnr. 12,60, 89 resp 116) 

Endast några få ornerade, eller på annat vis lätt bestämbara keramikskärvor 

påträffades vid 2007 års grävningar. Den mest intressanta av dessa hittades i grophuset 

A520. Det rörde sig här om en vågbandsornerad skärva av ett 10 mm tjockt, grovmagrat, 

gods (bilaga 4; Fyndnr. 97 resp bilaga 8a-b). Enligt en expert utgör denna ett exempel på 

slavisk keramik av typen Menkendorf (muntligen Torbjörn Brorsson). Annan expertis på 

området gör dock gällande att det i detta fall rör sig om en ganska ordinär typ av 

Östersjökeramik (muntligen Mats Roslund).  

 

Naturvetenskapliga analyser 

I samband med de arkeologiska undersökningarna utfördes analys av växtmakrofossil ur 4 

prover från anläggningar, vilka ansågs speciellt värdefulla att utreda eller datera. Det rörde 

sig här om prover ur golvlagren i grophusen A520 resp A542 samt ur groparna A497 resp 

A606. Mängden växtmakrofossil visade sig dock generellt vara mycket låg. Vid samråd 

efter fältarbetsfasen beslutades därför att fokus skulle läggas på att få fram daterbart 

material snarare än att försöka åstadkomma en arkeobotanisk analys ur materialet. Träkol 

från schaktugnen A604 vedartsbestämdes och visade sig härröra från trädslaget lind 

(bilaga 6). Ytterligare ett prov från samma anläggning utgjordes av bark från lövträd 

(muntligen Hans Linderson). Dessa prover gav vid efterföljande 14C-analys tämligen 
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samstämmiga dateringar till årundradet kring Kristi födelse (bilaga 7a-d). Ur grophusen 

A520 resp A542 14C-daterades fragment som framkommit vid makrofossilanalysen. I det 

första fallet rörde det sig om del av en alkotte, daterad till 720-890 AD. I det senare fallet 

daterades fragment av ett hasselnötskal till intervallet 830-990 AD  (bilaga 7c-d). 

 

 

 
Fig.8 - Provtagna kontexter inom 2007 års schakt. 

 

Borrkärnan från våtmarken norr om boplatsen var på ca en meter, och analysen av denna 

gav en hel del intressanta data (se bilaga 5). Den försumpade miljön i dalgången förefaller 

ha bildats under Atlantisk tid, 4000-3500 f.Kr. De äldsta beläggen för kolonisation syns 

genom odlat korn, vilket dateras till ca 3000 f.Kr. Under detta skede går utvecklingen mot 

ett mer öppet landskap. Datering ligger ganska väl i linje med gängse tolkningar av 

områdets äldsta landnam (se Björkqvist & Persson 1979). En anmärkningsvärd upptäckt i 

pollendiagrammet är ett tillfälligt försvinnande av spår efter odling och öppenmark. Detta 

inträffar omkring 1750 f.Kr, och härefter följer en återkolonisation av miljön efter kanske 

50-100 år. Vidare analys av borrkärnan visade att en del av sekvensen dessvärre var 

förstörd, sannolikt p.g.a. en periodvis uttorkning och därav följande komprimering av 

våtmarken. Grovt sett sträcker sig detta glapp från 700-talet f.Kr till tidig historisk tid. 
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Avslutande diskussion 
 

Utgrävningsarbetet i Västra Vång under 2007 resulterade på flera sätt i att nya kunskaper 

om områdets förhistoria framkom. Det påträffade anläggningsbeståndet har inte minst 

gjort att boplatsområdets förmodade sträckning har vuxit på ett betydande sätt. Ringar  

 

 
Fig.9 - Röd markering avser sannolik sträckning av det centrala boplatsområdet vid Västra Vång, tolkat utifrån 2007 års 

grävningsresultat. Blå punkt markerar provtagningsplats  för pollenanalytisk borrkärna ur våtmark. 

 

man in samtliga, nu kända boplatsspår vid Vångakullarna, får man en sammanhängande 

kontext, vars yta uppgår till omkring 5 ha (fig.9). Liksom 2004/2005 ger de arkeologiska 

spåren intryck av att en tydlig, rumslig uppdelning funnits mellan ett slags bakgård och en 

mer bebodd sydslänt. Skärvstenslagret inom boplatsens nordöstra del låg i en 

nordsluttning, och nyligen dokumenterade, mer eller mindre sotiga spår, inte minst av 

järnhantering, återfinnes likaså i våtmarkens närhet, norr om själva boplatsen. Under 

sommaren 2008 noterades åtminstone ett 20-tal större och mindre crop-marks, vilket 

ytterligare understryker boplatsens höga anläggningsintensitet närmast dagens by. 

Dräneringsschaktets begränsade ingrepp i fornlämningen, omöjliggjorde i princip en 

närmare analys av de bebyggelsespår som framkom. I stort sett kan man i nuläget bara 

konstatera att stolphål från olikartade huskonstruktioner finns representerade på platsen. 
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De två framgrävda grophusen utgör två lysande undantag. Med sannolik datering till 

intervallet 700-900-tal, fyller de ut något av ett tidigare relativt tomrum vad gäller 

boplatsens kontinuitet från järnålder, in i senvikingatid/tidighistorisk tid. 

 

Fyndmaterialet från 2007 kan, trots sin begränsade omfattning sägas komplettera den 

tidigare bilden av boplatsen. Inte minst slaggen från schaktugnen utgör en viktig pusselbit 

för framtida forskning. Lägger man samman vikten för slaggen från schaktugn A604 med 

resterande järnslagg från grävningen 2007 blir summan 14708 g. Tillför man sedan 

motsvarande material från 2004 års grävning blir totalvikten 20990 g.  Frågeställningar 

kring järnhanteringen i stort är naturligtvis av betydelse i sammanhanget. Detta gäller 

inte minst frågor kring malmens ursprung och utvinning liksom järnframställningens 

övriga led samt därpå följande förädling av produkten. Vidare forskning och 

materialstudier skulle möjligen också kunna leda till en ökad förståelse för hur både 

råämnen och slutprodukter distribuerats lokalt och/eller regionalt. Även Vångboplatsens 

fåtal fragment bronsslagg och något mer frekventa skrotbronser bör finnas med i 

sammanhanget om studier av platsens metallhantering någon gång kommer till stånd. 

 

Då ett fragment tessera nu har påträffats i Vång finns det kanske även anledning att i 

framtiden närmare analysera det resterande glasmaterialet. Endast ett par glaspärlor finns 

bland tidigare fynd, men fragment från en eller flera glasbägare, sannolikt av typen 

Snartemo, antyder dock ytterligare, betydelsefulla fynd i åkermarken vid Vångakullarna.  

 

 Östersjökeramik har tidigare endast kunnat konstateras på två lokaler inom länets 

gränser. Ett material finns från Ekebacksgärdet i Augerum, och ett annat, mer begränsat 

sådant, är tillvarataget vid Gärestads by, en bit utanför dagens Ronneby (Roslund 2001 

s.169). Att en enda skärva Östersjökeramik nu har hittats på ytterligare en plats i Östra 

Blekinge är förvisso intressant, men som vetenskapligt underlag är den alltför ensam. 

Fyndet indikerar dock potentialen i ett eventuellt framtida expertutlåtande rörande det 

samlade keramikmaterialet från Vångboplatsen. En sådan genomgång av lokalens 

keramikmaterial bör då även inbegripa studier av brända och obrända lerfragment. Detta 

med huvudsyfte att i materialet försöka identifiera deglar, gjutformar och ugnsrester. 

Även i övrigt är fördjupade föremålsanalyser av stort intresse, och materialgenomgången 

för boplatsen kan i framtiden med fördel kombineras med fyndstudier av 

artefaktbeståndet från gravfältet Kasa Kulle och silverskatten från Västra Vång. 
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Sammantaget understryker såväl anläggningsspår som fyndmaterial från 2007 vikten av 

fortsatta, antikvariska studier av området kring Johannishusåsen i allmänhet och Västra 

Vångs by i synnerhet. Inte minst ur ett bevarandeperspektiv är det önskvärt att få en 

tydlig, rumslig avgränsning av fornlämningen för framtiden. Ett möjligt hjälpmedel i 

detta arbete skulle kunna vara ett resultat av någon typ av icke-förstörande prospektering 

på platsen. Den del av fornlämningen, som i nuläget är minst känd är sydsluttningen. Det 

är här intressant att försöka ta reda på delområdets anläggningsintensitet, lämningarnas 

dignitet och inte minst deras eventuella inbördes förhållanden. Den föreslagna ytan utgör 

ca ett hektar. En geofysisk analys av detta markparti skulle med fördel sedan kunna 

kompletteras med vetenskapligt väl övervägda, likartade arbetsinsatser även uppe på 

krönläget i boplatsens mitt eller i anslutning till Vångs medeltida bykärna. 

  

Riktade inventeringar och olika typer av prospektering och grävande arkeologi kan tillföra 

mängder med ny kunskap, men i takt med att ytterligare data tillförs, tenderar bilden att 

bli alltmer komplex. De nyligen genomförda naturvetenskapliga analyserna av pollen och 

makrofossil gav svar på en del frågor, men i lika stor utsträckning kan de sägas ha gett 

upphov till nya sådana. Vidare studier av landskapets utveckling, dess kolonisation och 

olikartade användning under årtusendena skulle därför sannolikt förse vetenskapen med 

fler, viktiga ledtrådar i sammanhanget. På sikt bör kulturmiljövården fokusera på än mer 

vidgade natur- och kulturhistoriska perspektiv kring byar och boplatser i den aktuella 

bygden. Trovärdiga, framtida forskningsresultat kräver dock stor tvärvetenskaplig bredd 

och genomarbetade, långsiktiga frågeställningar. 
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Bilaga 3 - Särskilda kontexter 
 
A520 uppfattades vid schaktningen 
utgöra ett kulturlager, vilket 
motiverade en mindre utvidgning av 
schaktet. Efter hand framstod det 
som tydligt, att det här rörde sig om 
ett grophus. I dess övre begränsning 
mätte den närmast kvadratiska ytan 
3,9 x 3,7 m.  Ett smalt provschakt i 
den SV kvadranten grävdes in till 
anläggningens mitt, och detta 
klarlade dess maximala djup till ca 
0,45 m. Provsållning av fyllningens 
olika nivåer genom 5 mm finmaskigt 
såll gav klent resultat. Av denna anledning schaktades resterande del av kvadranten bort med 
grävmaskin. NV kvadranten grävdes sedan i sin helhet kontextuellt med skärslev. Efter 
avslutat grävarbete föreföll sektionen löpa något snett genom anläggningen, men den 
avlägsnade volymen bedömdes likväl utgöra nästan hälften av fyllningen. Det delundersökta 
grophusets nedre begränsning uppskattades mäta 3,5 x 3,5 m. En sektionsritning skala 1:20 
upprättades över profilen mot SO. En gråbrun, humös grovsand följdes av en kraftigt 
sotfärgad lins. Direkt under denna kom sedan ett lager bestående av en närmast rödbrun 
grovsand med enstaka inslag av upp till 0,20 m stora och delvis skörbrända stenar samt bränd 
lera och träkol. Härunder vidtog så en mer ljusgrå, lätt humös grovsand i vilken åtminstone 
två äldre golvlager kunde skönjas. Den takbärande konstruktionen knöts med stor säkerhet till 
stolphålet A633. Provtagning för makrofossilanalys skedde i den nedersta golvnivån. 

 
Fig. 10 – Plan Grophus A520 

 
A542 antogs redan vid ytrensningen, främst genom sin karaktäristiska storlek och form, 
utgöra resterna av ett grophus. En viss utvidgning av schaktet skedde, och därefter utfördes en 
kontextuell bortgrävning av anläggningens lager i kvadranter. Anläggningen grävdes i sin 
helhet med skärslev. Provsållning av massor genom ett 5 mm såll gav inga ytterligare resultat, 
varför denna noggrannhetsgrad valdes bort för fortsatt fingrävning för hand. Till slut kvarstod 
endast en kryssprofil, vilken dokumenterades genom upprättande av en sektionsritning i skala 
1:20 över profilen mot NNO. Två huvudsakliga fyllnadsfaser noterades,. De sista fem 

centimetrarna av det undre lagret 
tolkades utgöra ursprunglig golvnivå, 
och provtagning för makrofossilanalys 
skedde ur denna horisont. 
Anläggningens totala djup uppgick till 
maximalt 0,36 m. Sammanlagt 
påträffades sex stolphål och en sannolik 
härdrest inom A542. Grophusets nedre 
begränsning uppmättes till 3,20 m x 
2,75 m. Den takbärande konstruk-
tionen knöts med stor säkerhet till 
stolphålen A513 resp A522. Övriga 
nedgrävningar härrörde troligtvis från 
en stödjande funktion. 

 
Fig.11 – Plan Grophus A542



A604 utgjordes av en i ytan lätt sotfärgad 
anläggning i den norra delen av det norra 
huvudschaktet. Endast en del av anläggningen 
låg inom schaktet, men då framförallt fynd av 
järnslagg i denna föreföll intressanta, vidgades 
schaktet här någon halvmeter. A604 var närmast 
rund i ytan, med en diameter på omkring 0,8 m. 
En mindre, till formen något diffus sotfärgning 
fanns i anläggningens SV kant. Vid utgrävning 
vidgades anläggningen till en maximal diameter 
på ca 1,0 m i NV-SO riktning och 0,85-0,90 m 
i diameter i NO-SV. Den i ytan observerade, 
anslutande sotfärgningen utgjordes av en 0,22 x 
0,12 m stor sotfläck i schaktväggens övre, SV 
del. Detta spår liksom rikliga fynd av järnslagg 
och förslaggad lera påvisade att anläggningen 
utgjorde resterna av en järnframställningsugn. 
Schaktugnens underliggande slaggrop tömdes 
systematiskt på sitt innehåll. Fyndmaterialet ner 
till 0,25 m djup var tämligen omrört, varför det 
separerades från de mer kompakta och delvis 
sammanhängande stycken slagg och förslaggad 
lera, som påträffades djupare i gropen. Träkol 
samt förkolnade trärester ur anläggningens 
kraftigt sotiga bottenskikt insamlades för 14C- 
resp vedartsanalys. 
 
L609, L611 resp L612 utgjorde kulturlager, 
vilka påträffades vid framschaktningen av den 
norra ledningssträckningen. Dessa lager var 
tämligen likartade och bestod av en 
matjordsliknande horisont, brungrå, humös, 
siltig sand.  Lagren innehöll bitvis kraftiga 
inslag av sot samt sporadiskt även träkol, 
skörbränd sten och fynd i form av enstaka 
keramikfragment, brända och obrända djurben 
samt järnslagg. Kulturlagrens övergång mot den 
överlagrande matjorden var otydlig, men de var 
överallt något sotigare än denna. Lagrens 
tjocklek visade sig vid sondering och punktvisa 
provgrävningar variera. L609 framschaktades 
över en längd om ca 20 m, och det var 0,10 till 
0,20 m tjockt. L611 sträckte sig 12 m och L 612  
omkring 8 m. Möjligen kan dessa betraktas som 
ett mer eller mindre sammanhängande 0,10 – 
0,15 m tjockt kulturlager. 

 
 
 
 

 
Fig.13 – Kulturlager L609 mot NO. 

 
Fig.12 – Schaktugn A604 mot V. Spår av ugnens 

rensöppning syns i bildens övre, vänstra hörn. 
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Västra Vång 
 
Björn Gedda 
 
Västra Vång och det övriga landskapet kring 

Johannishusåsen är en kulturbyggd med långa anor. 
Paleoekologiskt är emellertid dalen sparsamt undersökt och 
möjligheten att utföra den här studien var därför inte bara 
efterlängtad utan även nödvändig för att ge såväl 
paleoekologin som arkeologin i området en stadigare grund 
att stå på vad gäller odlingshistoria och människans 
kontinuitet i landskapet. 

 
Metoder 
Under oktober och november 2007 genomfördes tre stycken 

rekognoscerande undersökningar och provtagningar av ett 
antal olika våtmarker kring Västra Vång. Den aktuella, 
våtmarken valdes för att den låg i omedelbar anslutning till 
undersökningsområdet och därför kunde antas ge en bra bild 
av platsens historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Den paleoekologiska provtagningspunkten i förhållande till Västra Vångs by.
. 

 
Provtagningen gjordes i två sektioner med en meterlång, 70 

mm sedimentprovtagare av typen ryssborr i den delen av 
basängen som bedömdes ha det största sedimentdjupet och 
utanför de områden som blivit störda av dikning och 
telefonstolpar (fig. 1). Uttagning av material för pollenanalys 



gjordes i fem-cm intervall, och förtätades efter hand vid 
speciellt intressanta nivåer. De två sedimentkärnorna 
korrelerades med hjälp av pollenanalys och en mycket god 
korrelation på ca 0-0,5 cm uppnåddes mellan kärnorna. 

Pollenproven preparerades med standard metoder (t ex  
Berglund & Ralska-Jasiewiczowa, 1986 och Moore m fl 1991) 
och inkluderade dekantering av grovt minerogent material, 
silning genom 250µm-nät och kemisk behandling med HCl, 
NaOH, HF, H2SO4 och ättiksyraanhydrid samt slutligen 
inbäddning i lätt rödfärgad glycerin på mikroskopglas. 
Analyserna genomfördes vid 400x-1000x förstoring med 
tillgång till referenssamling och gängse referenslitteratur. 
Taxonomin följer Moore m.fl. (1991). På grund av bristen på 
identifierbara växtmakrofossil utfördes 14C AMS-dateringen 
på bulksediment. Fyra nivåer utvaldes (tab. 1) och lämnades 
till Lunds Universitets laboratorie för 14C datering. 

 
Dateringar 
På grunda av bristen daterbart material utfördes 

dateringarna på bulksediment som under stereomikroskop 
rensats på rottrådar. Tack vare provpunktens position och 
områdets geologi antas emellertid provets egenålder vara 
försumbar. Alla åldrar har kalibrerats (fig. 2) och uttrycks i 
texten som år f Kr om inte annan anges. De fyra prov som 
togs ut på nivåerna 42, 79, 85 och 112 cm djup kan 
ungefärligen sägas representera åldrarna: 

 
42 cm 800 f Kr 
79 cm 1700 f Kr 
82 cm 1800 f Kr 
112 cm 3000 f Kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. En grafisk bild av 14C kalibreringen. 
 
 
 



 
Tabell 1. Kalibrering av 14C dateringar.  

Sample name Lab. no. 14C-age Calibrated age  

Västra Vång 42 cm 
c 800 BC 

LuS 7713 2615 ± 45 68.2% probability 
    825BC (68.2%) 770BC 
95.4% probability 
    900BC (85.9%) 740BC 
    690BC ( 5.0%) 660BC 
    640BC ( 4.6%) 590BC 

Västra Vång 79 cm 
c. 1700 BC 

LuS 7714 3395 ± 50 68.2% probability 
    1750BC (68.2%) 1620BC 
  95.4% probability 
    1880BC ( 5.5%) 1840BC 
    1830BC (82.8%) 1600BC 
    1590BC ( 7.1%) 1530BC 

Västra Vång 85 cm 
c. 1800 BC 

LuS 7715 3465 ± 45 68.2% probability 
    1880BC (64.7%) 1730BC 
    1710BC ( 3.5%) 1690BC 
95.4% probability 
    1910BC (95.4%) 1660BC 

Västra Vång 112 cm 
c. 3000 BC 

LuS 7716 4340 ± 50 68.2% probability 
    3020BC (68.2%) 2900BC 
  95.4% probability 
    3100BC (95.4%) 2880BC 

 
 
Dagens vegetation 

Vegetation i områdena kring Västra Vång är idag 
varierande med stora skogspartier som omgärdar det långa 
åkermarkspartiet som sträcker sig längs stora delar av 
Johannishusdalen. Bland de äldsta vegetationstyperna i 
området är de på Kasa kulle och Alma kulle där vi har två 
ekhagar. Där står stora, månghundraåriga ekar, vittnande om 
svunna tider och ett äldre jordbrukslandskap. Ekarna är 
grova med breda kronor och har således vuxit öppet utan 
andra konkurrerande trädslag. Vegetationen har under 
århundraden hållits kort runt dessa träd genom bete och 
annan hävd. På dessa kullar har vi en rest av en 
flerhundraårig naturtyp som idag är mycket ovanlig (Person 
& Ekholm 2001). 

Annat är det i det omgivande skogslandskapet som till 
största delen består av första generationens skog. I väst och 
öst finner man stora granplanteringar och även en 
lärkplantering på de gamla inägorna. i öst finner vi också 
sammanhängande bestånd av lind samt kraftiga 
hasselbuskar, båda med spår av hamling. I områdena 
sydväst och nordost förekommer ren bokskog men i övrigt är 
trädflora ganska heterogen med, förutom ovan nämda 
trädslag, bland annat avenbok, ask, björk och lönn på de 



torrare partierna och klibbal, björk och asp i de fuktigare. 
Miljön i den våtmark som undersökts i den här studien är 

idag en starr och gräsäng med stora partier av knapptåg och 
veketåg. Under torra sommarmånader kan den här marken 
helt torka upp, för att under blöta höstmånader stå under 
meterdjupt vattnen. 

 
 
Resultat 

Att människan redan under neolitisk tid påverkade 
vegetationen i södra Sverige genom jordbruk och 
boskapsskötsel är väl känt och belagt sedan länge (t.ex. 
Berglund & Gustavsson 1980, Berglund 1991) . De första 
undersökningarna, (t.ex. Iversen, 1941) kunde visa att åkrar 
öppnats upp, skogen röjts och betesmarkerna börjar 
expandera. Pollenanalys visade sig då, liksom nu, vara det 
mest praktiska redskapet för att få en bild över 
kulturlandskapets förändring över tiden (även Berglund mfl 
2002). 

 
Den paleoekologiska undersökningen av våtmarken vid 

Västra Vångs by har varit synnerligen lyckad. En upptagen 
kärna på ca en meter har analyserats på pollen och daterats 
för att få en bättre klarhet om områdets vegetations och 
odlingshistoria. Resultaten som beskrivs i det producerade 
pollendiagrammet (bilaga 1) visar i stort på när odlingen 
kom igång i området, under vilka tider vissa lövträd 
migrerade in i området och när våtmarken bildades. Den 
visar också att den mänskliga närvaron verkar ha varit i det 
närmaste konstant under alla dessa år. 

 
Vid den tiden då de första analyserade delarna av 

lagerföljden började bildas var större delen av dalen där 
Västra Vång idag ligger nästan helt täkt av en skog med 
björk, tall, al, ek, hassel och lind. I denna skog hade vi en 
öppen vattenspegel med skogen växande intill stranden där 
ormbunkar dominerade undervegatationen. Andelen örter är 
nästan försumbara i den täta skogen. Mängden 
träkolspartiklar kan i en lövskogsmiljö användas som mått 
på mänsklig närvaro beroende på att lövskog till en mycket 
liten del brinner spontant. Det är faktiskt nästan omöjligt att 
starta en skogsbrand i en lövskog. I den nedersta delen av 
diagrammet ser vi emellertid att tallen dominerar och tall 



brinner utmärkt även när den står och växer (det här är en av 
anledningarna till att det är så viktigt att vedartsanalysera 
träkol som man ska 14C-datera, man vill inte av misstag 
datera spontan träkol som legat i jorden i flera tusen år 
längre än det man vill datera). Det kol vi ser i de nedersta 
proverna kommer därför troligen från spontana snarare än 
från mänskligt anlagda bränder. 

Med tiden vandrar fler lövträd, som ask, bok och avenbok 
in i landskapet. Emellertid går det inte så snabbt som det 
verkar i diagrammet. Den extremt snabba ökningen av ek är 
en mycket tydlig indikator på att vi haft antingen en mycket 
långsam avsättning eller ett avbrott i sedimentationen. Runt 
år 3 000 f Kr, i den mellersta delen av yngre stenåldern, ser vi 
att miljön har förändrats. Den lilla sjön har växt igen och ett 
vattensjukt kärr bildades. Eken är på frammars och linden 
går tillbaka. Ungefär samtidigt ger pollendiagrammet de 
första indikationerna på att odling ska ha förekommit genom 
fynd av korn (Hordeum).  

Här finns emellertid en felkälla som gör att man måste vara 
försiktig; en del av de sädesslagen som syns i diagrammet är 
troligen en våtmarksväxt som kallas Glyceria. Nogranna 
studier av enskilda pollenkorn har bekräftat att sädesslagen 
förekommit, men signalen är troligen ej riktigt så stark som 
den synes vara i diagrammet. Det är i varje fall tydligt att 
markerna öppnas och skogen trängs tillbaka. Andelen 
örtpollen blir större och flera indikatorer på bete och 
mänsklig närvaro, tex skallra (Rhinantus) och gråbo/malört 
(Artemisia), syns i diagrammet (fig. 3 och bilaga 1. Vi har även 
Plantago lanceolata, vilken anses vara en pålitlig indikator på 
bete och kanske även att man har bärgat hö (Gaillard m.fl. 
1992, Hjelle 1999). P. lanceollata fortsätter att vara närvarande 
i diagrammet, i stort sett kontinuerligt ända till dess slut, och 
visar därmed på en mycket långvarig mänsklig närvaro vid 
Västra Vångs by. Även blåmunkar (Jasione montana) och 
bergssyra och ängssyra (Rumex acetosa/acetosella) som 
uppträder något senare är bra betesmarksindikatorer. 

 



 
Fig 3. Förkortat pollendiagram med de för den här diskussionen mes 

relevanta pollenslagen. 

 
Ungefär 1750 f kr inträffar något exceptionellt. Av någon 

anledning försvinner, under en mycket kort period, nästan 
alla spår av odling och öppenmark. På denna nivå finns 
heller inget spår av något mikroskopiskt träkol som visar att 
människor funnits i närheten med sina eldstäder. Det verkar 
som om området under en kort period på 50-100 år helt växt 
igen och skogen har återerövrat dalen. Vad detta kan ha 
berott på kan man i nuläget bara spekulera över men det ser 
ut som om den långvariga mänskliga närvaron för en kort tid 
bryts. Man kan ha drabbats av någon allvarlig epidemi, gått 
under i något lokalt krig eller kanske helt enkelt bestämt sig 
för att flytta på sina åkrar och betesmarker. 

Snart efter 800 f Kr har vi en tidslucka, hiatus, i 
diagrammet. Av någon anledning så är det en tidslucka här. 
Detta beror troligen på att kärret under ett antal hundra år 
torkat ut. När uttorkning drabbar en torvlagerföljd kommer 
den del av avlagringen som torkar att oxidera och 
komprimeras. Även pollenkornen kommer att förändras och 
till och med att förstöras. Dessa förändringar i lagerföljden 
kommer även att avspeglas i diagrammet eftersom olika 



pollen- och sportyper påverkas olika mycket av uttorkning 
och oxidation. Härdiga typer kommer att bevaras bättre och 
lättigenkänneliga typer kommer att få ett högre procentvärde 
än sådana som även i det bästa tillståndet är svåra att 
identifiera. I det här tillfället är det troligt att flera hundra år 
av lagerföljden försvunnit och ett tydligt tecken på att så är 
fallet är de väldigt höga kolvärdena. Kol förändras nämligen 
inte av oxidation och därmed bevaras alla kolpartiklar som 
inte blir transporterade bort och kol blir överrepresenterat.  

När kärret platsen återigen blir ett kärr är vi troligen 
framme i medeltiden eller senare. Vi ser att såväl gräset som 
syrorna ökar vilket visar på ökat boskapsdrift och åkerbruk. 
Vi ser också att ljungen ökar vilket tyder på att vissa 
områden betats så pass länge att markerna där börjat 
utarmas. Eftersom inte träkolet ökar nämnvärt går det inte att 
säkert säga att svedjedrift pågått i dessa områden, även om 
det är en möjlighet.  Rågen (Secale) har under den här tiden 
till stora delar tagit över som viktigaste sädesslag och 
möjligen är det så att vi faktiskt ser införandet av råg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4. Viscum - mistel är en parasitväxt som troligen var ganska vanlig i 

skogarna i Blekinge under varmare tidsperioder. Den förekommer idag  
på Gotland och Öland och även uppe i mälardalen men förekomsterna 
kan betraktas som relikta. I skogarna kring Johannishus gjordes fynd så 
sent som på 1700-talet. Till höger om Viscum ligger ett välbevarat 
Cyperaceae-pollen (halvgräs). 
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Bilaga 6 – Vedartsanalys 
 
 

 
 



 
Bilaga 7a – Provanalys 14C. 
 

 



 
Bilaga 7b – Provanalys 14C. 

 



Bilaga 7c – Provanalys 14C. 
 

 



Bilaga 7d – Provanalys 14C. 
 

 
 



Bilaga 8a-d - Fyndurval 
 
 
 
  

 
Bilaga 8a - Skärvan Östersjökeramik ur A520 

 

 
Bilaga 8b - Skärvan Östersjökeramik ur A520 

 

 
Bilaga 8c - Tessera ur A542 

 

 
Bilaga 8d - Hängbryne ur A542 


	Västra Vång.pdf
	Bakgrund 
	Topografi och kulturhistoria 
	Fältarbetets genomförande 
	Resultat särskild undersökning 
	Anläggningar och kontexter 
	Fyndmaterial 
	Naturvetenskapliga analyser 
	Avslutande diskussion 
	Figurförteckning 
	Bilagor 
	Referenser 
	Tryckta källor: 
	Otryckta källor 
	Övriga källor 
	Administrativa uppgifter 



	Bilagor2.pdf
	Bilaga 3 - Särskilda kontexter 
	Bilaga 6 – Vedartsanalys 


