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Inledning med kortfattad sammanfattning 
 
Under andra hälften av 2004 och våren 2005 genomförde Blekinge museum arkeologiska 
fältarbeten invid Johannishusåsen i Hjortsberga socken. En särskild undersökning kom 
till stånd i direkt anslutning till väg 699, strax öster om Västra Vångs by. På ett flackt 
platåläge påträffades här fynd och koncentrationer av boplatsspår från perioden kring 
Kristi födelse och fram i vikingatid. Det omfattande fynd- och anläggningsmaterialet som 
framkom på denna lokal, har på ett påtagligt sätt bidragit till en ökad förståelse för hela 
områdets kulturmiljöer. Ännu kvarvarande rester av boplatsen vid Västra Vång är av stort 
vetenskapligt intresse såväl ur ett regionalt som ett nationellt perspektiv. 
 

 

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

 
 
Bakgrund 
 
Tillförsel av färskt vatten till Karlskrona har varit av fundamental betydelse för stadens 
överlevnad allt sedan dess grundläggning vid 1600-talts slut. I takt med den moderna 
tätortens tillväxt, har behoven av en mer långsiktig lösning på problemet blivit allt mer 
angelägen. Efter några års kommunal projektering under 1990-talet igångsattes en 
försöksverksamhet för vattenrening i Ronneby kommun år 2002, efter att miljödom tagits 
i ärendet. Tillståndet gällde provkörning av infiltration genom ett parti av Johannishus-
åsen i Hjortsberga socken. Projektet förutsatte exploatering längs en drygt 2 kilometer 
lång sträcka av åsen, från Vångs byar i söder till Hillerslätt i norr (bilaga 1). Som ett led i 
ärendets kulturmiljömässiga hantering, fick Blekinge museum yttra sig avseende den 
föreslagna exploateringens eventuella påverkan på antikvariskt intressanta lämningar inom 
planområdet. Med hänvisning till hela områdets status som Riksintresse, kända 
fornlämningar i närmiljön samt vissa topografiskt intressanta exploateringslägen 
rekommenderade Blekinge museum att de förestående markingreppen skulle föregås av 
en kompletterande, arkeologisk utredningsfas. Efter att beslut om särskild utredning 
tagits av länsstyrelsen (Lst Dnr 431-3455-04), genomförde Blekinge museum nämnda 
arbete under sensommaren 2004. De framkomna resultaten låg därefter till grund för en 
utvärdering av exploateringens påverkan på de under mark dolda fornlämningsspåren. 
Länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet resulterade i ett beslut om särskild 
undersökning av del av exploateringsområdet (Lst Dnr 431-5580-04), och även denna 
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arkeologiska insats utfördes av Blekinge museum. Såväl utrednings- som 
undersökningsarbetet bekostades till största del av exploatören, Karlskrona kommun. 
Därutöver tillförde länsstyrelsen i Blekinge län vissa medel för kompletterande 
konserveringskostnader samt provanalyser. Föreliggande avrapportering avser såväl den 
särskilda utredningen som den särskilda undersökningen, och den utgör den sista fasen av 
ärendets kulturmiljömässiga hantering. 
 
 

Topografi och kulturhistoria 
 
Exploateringsområdet är centralt beläget i den blekingska mellanbygden. Naturmiljöerna 
inom i Hjortsberga socken präglas till stor del av sprickdalsterrängen och, i det aktuella 
avsnittet, inte minst av Johannishusåsens existens. I samband med den senaste 
nedisningens avsmältningsskede skapades här en flack dalgång i vars centrum den N-S 
löpande rullstensåsen utgör ett slags ryggrad i terrängen. Ställvis är åsen kraftigt kuperad 
och uppemot 100 m bred, men i andra partier är den betydligt smalare, och närmast i nivå 
med den omkringliggande marken. Den i stor utsträckning uppodlade dalgången 
kringgärdas av mer höglänt terräng, vilken i likhet med stora delar av åsen är 
skogbevuxen. Den mest låglänta marken har tidigare utgjort sankområden, vilka först 
under senare århundraden gjorts tillgängliga för jordbruket genom omfattande 
dräneringar. Närmaste, större vattendrag utgörs av Listerbyån, vilken flyter från 
Listersjön i N-S riktning, en dryg km väster om Vångs by. Höjdmässigt är 
exploateringsområdet beläget mellan 40 och 50 möh. Berggrunden utgörs främst av gnejs 
och gnejsgranit, och jordarten domineras av olika fraktioner morän och sand (se ex 
Carserud 1988). Växtligheten består uteslutande av blandskog med huvudsakliga inslag av 
ek och lind. Johannishusåsens miljöer har klassificerats som varandes av riksintresse för 
såväl natur- som kulturmiljövården. De är dessutom naturreservat samt skyddade inom 
ramen för EU:s Natura 2000-lagstiftning, enligt habitatdirektivet. 
 
 
De gynnsamma levnadsbetingelserna i 
området har under förhistorisk tid lett till att 
en begynnande kolonisation kommit till stånd 
redan under neolitisk tid. En tydligare 
expansion påbörjas sedan i yngre bronsålder, 
och successivt växer, vad som kan betraktas 
som en kärnbygd fram i direkt anslutning till 
Johannishusåsen (se ex Björkqvist & Persson 
1979 s. 94 ff.). Framför allt är det genom det 
synliga gravbeståndet längs åsen, som bilden 
av den förhistoriska närvaron i området gör 
sig påmint. Inte minst den yngre järnålderns 
gravmiljöer ligger väl samlade (se ex. Svanberg 
2003 s.115 resp. fig. 2 och3), och förefaller ge 
forskningen en representativ bild av den 
samtida bygden. Den gamla häradsvägen löper 
längs med Johannishusåsen, som en viktig 
länk mellan äldre tiders bebodda områden och 
mellan kustband och inland. Tveklöst har 
denna väg, åtminstone delvis, samma 
sträckning som under förhistorisk tid. 

 
 

Fig.2 – Kulturmiljön vid Kasa kulle. 
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Den yttre inramningen av tämligen manifesta gravmiljöer är påtaglig i anslutning till den 
sydligaste delen av exploateringsområdet, i närheten av Västra Vångs by. På ett flertal 
platser i den kringliggande, högre terrängen finns stensättningar och rösen från brons- 
och järnålder, och även den yngre järnåldern är väl företrädd. Omkring 300 m söder om 
undersökningsområdet i Vång ligger ett större gravfält kallat Kasa kulle (RAÄ 45 resp. 
46, Hjortsberga sn, se fig.2 och 3). Delar av denna gravmiljö har påverkats avsevärt 
genom senare tiders sandtäkt och jordbruk, men än idag finns ett drygt hundratal 
olikformade stensättningar, skeppssättningar och högar bevarade. Arkeologiska 
räddningsgrävningar genomfördes 1974 resp. 1978 inför breddning av väg 699 (se 
Björkqvist & Persson 1975 resp. Nagmér 1982). I samband med dessa undersökningar 
avlägsnades ett 70-tal anläggningar, huvudsakligen gravar, på Kasa kulle. Utifrån 
fyndmaterialet kunde gravarna dateras till ett tidsintervall från vendeltid, och fram i sen 
vikingatid. Såväl i samband med 1974 som 1978 års undersökningar påträffades dessutom 
äldre, underliggande boplatsspår vid Kasa kulle, och dessa tolkades stratigrafiskt kunna 
härröra från förromersk järnålder eller rent av yngre bronsålder. 

Blekinges största, vikingatida silverskatt framkom vid jordbruksarbete i Västra Vångs 
absoluta närhet år 1865. Det rör sig i detta fall om en skatt, vilken blivit nedlagd efter 
1120 e.Kr.  Den vägde drygt 6 kilo och bestod av mer än 4000 mynt, diverse hacksilver 
och smycken (Heijne 2004 s.263 resp. Hårdh 1977 s.39 ff.).  
 

 
Fig.3 – Kända fornlämningsspår i anslutning till slutundersökningsområdet. 

 
Under tidighistorisk tid förändras kulturlandskapet kring Johannishusåsen, och det får en 
uppenbar centralpunkt några kilometer söderut längs åsen. En medeltida kyrka byggs, 
sannolikt under andra hälften av 1100-talet, i anslutning till Hjortsberga by, och dess 
vikingatida gravfält. Såväl socken som härad tar nu successivt form. Skriftliga belägg finns 
beträffande landstingets koppling till denna plats, åtminstone under senmedeltid. 
Exempelvis slöts den första kända bondefreden i Norden här år 1505 (se Larsson 1974 s. 
104 ff.). Hur långt tillbaka i tiden juridisk-administrativa funktioner kan knytas till ett 
nyetablerat sockencentra är annars något oklart. 

Vid 1660-talets slut etableras godset Skunckenberg, drygt 1,5 km söder om Vångs by. 
Godset gick relativt snart gått över i släkten Wachtmeisters ägo, och omdöpt till 
Johannishus drivs det sedan som fideikommiss från 1712 och fram till 1900-talets slut (se 
Möller 1990 resp. Torbrand 1963). Stordriftsprägeln på markerna i anslutning till 
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Johannishusåsen kan tydligt studeras i området. Fideikommissets existens har inneburit 
att jordbrukets reformer varit av begränsad omfattning i denna del av socknen, till gagn 
för fornlämningsbeståndet såväl som andra, ålderdomliga drag i landskapet. 

Västra Vång utgör ett gott exempel på en by vars prägel kommit att bevaras relativt 
oförändrad genom tiden. Den utgjorde på 1600-talet en av socknens största byar, med en 
omfattande bebyggelse fördelad på 8 hemman. (Torbrand 1963. s. 18-19 resp. 82-90). 
Ortnamnet Vång har av den äldre forskningen tolkats utgöra en namnrest med 
förhistorisk bakgrund. Som sådan menas den ha haft den äldre betydelsen för ”gräsvall” 
eller ”betesmark” (Ohlsson 1948 s.81). Att byn har platskontinuitet ner i medeltid, eller 
rent av förhistorisk kan tas för sannolikt. Dagens Västra Vång utgörs av ett knappt 20–tal 
byggnader och präglas av en i stor utsträckning opåverkad bymiljö. 
 
 

Utredningens genomförande 
 
Målsättningen med den arkeologiska utredningsfasen var att ta reda på i vilken 
utsträckning Karlskrona kommuns vattenreningsprojekt kunde komma att beröra tidigare 
okända fornlämningar inom exploateringsområdet. Denna första fältarbetsfas inbegrep i 
huvudsak sökschaktningar med grävmaskin på de antikvariskt mest intressanta lägena i 
terrängen (se bilaga 2). Arbetet leddes av museets arkeolog, och digital inmätning av 
samtliga schakt, anläggningar och strukturer gjordes i fält genom assistans från 
kommunens mättekniker. Även slutundersökningens digitala fältmätningar ombesörjdes 
av Karlskrona kommun. Utifrån samtliga inhämtade mätdata skapades slutligen en digital 
plan genom skärmbildsdigitalisering i programmet ArcView 8. 
 
 

 
Fig.4 – Sökschakt 13-16 vid Hillerslätt, fotograferade mot norr. 

 
Tillvaratagna schaktningsfynd från den särskilda utredningen överfördes till fyndlistan för 
slutundersökningens inventarienummer (bilaga 9). Detsamma gällde för anläggningar och 
lager, vilka fick sin slutgiltiga identitet i samband med att kompletterande schaktning och 
framrensning slutförts under slutundersökningen (bilaga 6). 
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Undersökningsresultat AU 
 
Sammanlagt drogs 17 sökschakt i den planerade ledningssträckningen (bilaga 2). 
Resultatet av den särskilda utredningen blev att antikvariskt intressanta spår framkom i 
schakt 2, 3, 4, 5, 7 och 12 (se bilaga 3). Fynd i form av keramik, slagg, enstaka 
järnföremål och en mindre mängd bränt benmaterial tillvaratogs framför allt i schakt 2, 3 
resp. 4. Fynd och anläggningar bedömdes i huvudsak härröra från förhistorisk tid, med 
undantag för spåren efter en troligtvis yngre hägnadsrest i schakt 12. Det till ca 40 m2 
utvidgade schakt 3, hyste de antikvariskt mest lovande anläggningsspåren (fig.5), varför 
dessa täcktes över med en presenning, i väntan på en kommande fältarbetsfas. 
 
 

 
 

Fig.5 – Sökschakt 12 vid Vångakullarna, fotograferat mot norr. 

 

Slutundersökningens genomförande 
 
Utredningens resultat låg under hösten 2004 till grund för de beslut om prioriteringar, 
som togs inför den påföljande särskilda undersökningen. Av uppenbara skäl kom 
kraftansamlingen att ske i anslutning till sökschakt 2, 3 och 4. Utvidgning av dessa schakt 
gjordes till dess att fornlämningsspåren i ledningssträckningen, i anslutning till 
Vångakullarna, var nogsamt framrensade inom ett sammanhängande schakt om knappt 
900 m2. Efter att lager och anläggningar blivit digitalt inmätta, vidtog bortgrävningsfasen. 
Merparten av lämningarna beskrevs, undersöktes för hand och dokumenterades i sektion, 
i skala 1:20. Vid samråd med Länsstyrelsen och Karlskrona kommun under vintern 2005, 
stod det klart att undersökning av samtliga, framschaktade anläggningar ej kunde komma 
till stånd inom ramen för den pågående undersökningen. Av denna anledning 
bortprioriterades grävning av ca 200 anläggningar och lager. Det enbart karterade 
anläggningsbeståndet inom undersökningsytans västra hälft övertäcktes sålunda med 
geotextil och matjord under tidig vår 2005 (se bilaga 5). Därefter restgrävdes den 
återstående ytans arkeologiska spår. 
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Det insamlade fyndmaterialet härrör från 
ytfynd i plöjd åkermark samt fynd insamlade 
vid framschaktning och bortgrävning av 
påträffade anläggningar i anslutning till 
undersökningsytorna. Med syfte att få en 
övergripande bild av de i matjorden 
framkomna lösfynden, delades dessa upp på 
sex fyndinsamlingsområden (se bilaga 4). De 
resterande fynden knöts till respektive 
anläggnings kontext-ID. 

 

 

         Fig.6 – Framschaktning av skärvstenslagret. 
 
Då det i samband med utredningsarbetet tillvaratagits arkeologiskt intressanta slaggrester 
och järnmetallföremål vid Vångakullarna, beslutades det att metalldetektering skulle 
genomföras i samband med slutundersökningsfasen (Lst Dnr: 431-6545-04). Syftet med 
detekteringen blev, att försöka avgränsa fornlämningens geografiska sträckning samt att 
försöka få grepp om hur fynden fördelade sig mellan omrörda lager och det mer orörda 
anläggningsbeståndet. 
  
Uppkomna behov av naturvetenskapliga analyser 
löstes genom externt inköpta tjänster. Analys av 
makrofossil gjordes av Riksantikvarieämbetet 
UV Syd i Lund (bilaga 10). Provanalys av 14C 
utfördes av kvartärgeologiska avdelningen vid 
Lunds universitet (bilaga 11). Konservering av 
de insamlade metallföremålen utfördes av 
Stiftelsen föremålsvård i Kiruna AB samt 
Riksantikvarieämbetet i Stockholm. 
 
Medialt uppmärksammades den antikvariska 
insatsen i Västra Vång vid ett antal tillfällen 
under hösten 2004. Framför allt gällde detta 
påträffandet av en s.k. maskbild av brons. 
Fyndet berördes i lokalradion, TV4 Sydost, 
Sydnytt, lokaltidningarna samt på DN:s 
kultursida.  
     Fig.7 – Metalldetektering vid Vångakullarna. 

 

 
 

Undersökningsresultat SU 
 
De av Blekinge museum genomförda arkeologiska arbetena vid Västra Vång 2004 och 
2005 påvisade olikartade spår av en omfattande, förhistorisk närvaro på platsen. Det 
sammanhängande slutundersökningsschaktets totala yta uppgick till knappt 900 m2. 
Schaktningsdjupet varierade mellan 0,25 till 0,60 m. Matjorden var tunnast uppe på det 
flacka platåläget, och tjockast i nordsluttningen. I samband med Johannishusprojektet 
dokumenterades drygt 460 anläggningar och lager. Merparten av dessa påträffades inom 
det ca 550 m2 stora platåläget vid de s.k. Vångakullarna, i den sydligaste delen av det 
ursprungliga utredningsområdet (bilagor 5 och 6 resp. fig.8). 
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Fig.8  – Framschaktat anläggningsbestånd inom huvudytan vi Västra Vång. 
 
 
Anläggningsbeståndet bestod uteslutande av stolphål, härdar och gropar. Den moderna 
plöjningens effekter var påtagliga, och endast ett mindre antal, fyndförande rester av 
fyndförande kulturlager påträffades. En mer omfattande sådant parti utgjorde ett kraftigt 
sotfärgat skärvstenslager, i sluttningen, norr om platåläget (fig.6 och 8 resp. bilagor 4 och 
7). 

Fyndmaterialet från Vång, vilket uppgår till 288 registrerade poster (bilaga 9 resp. 12) 
domineras av oornerad keramik. Från den övre delen av skärvstenslagret insamlades 
merparten av järnföremålen, vilka fanns vara i relativt gott skick. Vidare tillvaratogs fynd i 
form av bränd och obränd lera, skrotbronser, järnslagg, enstaka glaspärlor och fragment av 
glasbägare samt en mindre mängd brända och obrända ben. Utgrävningens mest unika 
och uppseendeväckande fynd utgjordes av en gjuten maskbild av brons (bilaga 12).  

Sammanlagt insamlades träkolsprover ur 88 anläggningar och lager, och jordprov för 
makrofossilanalys tillvaratogs ur 6 arkeologiska kontexter. Av dessa skickades samtliga 
jordprover för analys och fem  14C-dateringar utfördes (bilagor 10 och 11). 

I samband med undersökningen vid Vång utfördes även en övergripande inventering 
av det absoluta närområdet. Vid denna påträffades en sannolik, något oval stensättning 
med måtten 11 x 8 m (se fig.3 resp. 10). Stensättningen var belägen på ett delkrön av en 
höjd, strax väster om undersökningsområdet, och bedömdes enbart i begränsad 
omfattning vara skadad av äldre tiders jordbruk. 
 
De under 2004 och 2005 dokumenterade boplatsspåren vid Västra Vång, har enbart till 
del undersökts. Trots ett relativt omfattande fynd- och dokumentationsmaterial, blir, 
under rådande omständigheter därför kronologiska och kontextuella tolkningar något 
haltande. De utgrävda kontexterna får genom de utförda 14C-analyserna en grov 
kronologisk ram med början kring Kristi födelse och fram i 500-talet e.Kr. Ser man till 
det tillvaratagna fyndmaterialet, liksom det delutgrävda anläggningsbeståndet, styrker 
detta i stort denna bild. Mycket talar dock för en kontinuitet fram i vendel- och möjligen 
även vikingatid. 
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Fig.9 – Utgrävning vid Västra Vång, senhösten 2004. 

 
Diskussion 
 
De delutgrävda huslämningarna och övriga boplatsspåren vid Johannishusåsen, indikerar 
ett intensivt platsutnyttjande under en stor del av förhistoriens slutskede. Spår och fynd 
har härigenom lämnat ytterligare vittnesbörd om Hjortsberga sockens betydande 
kulturmiljöer. 
 
På senare år har järnålderns sydsvenska maktlandskap kommit att intressera forskningen i 
allt större utsträckning. Frågor kring regionala och överregionala centra och olikartade 
maktkonstellationer har belysts ur olika aspekter och utifrån geografiskt vitt åtskilda 
platsexempel (se ex. Hårdh & Larsson 1998). Även hypoteser kring blekingska 
förhållanden har förts fram, vilka visar på betydelsen av en fortsatt fokusering på dessa 
frågor (se ex. Lihammer 2003).  
 
Från romersk järnålder  och några århundraden framåt, tycks Västa Vång ha haft något av 
en särställning i denna del av socknen. Indikationer finns här på en aristokratisk närvaro 
med anspråk på kontroll över olikartade samhällsfunktioner, på lokalt och möjligen även 
regionalt plan, under det första årtusendet e.Kr. Lämningarnas kronologiska spridning 
kan verka något besvärande, men de speglar likväl platsens kontinuerliga betydelse under 
ca 1000 år. 

Boplatsen vid Vång får sägas vara strategiskt belägen i området. Den låg i direkt 
anslutning till Johannishusåsen i dalgångens mitt, invid ett diagonalt löpande våtmarks-
område. Vikten av den gamla häradsvägens sträckning, mellan Småland i norr och 
betydelsefulla punkter vid havet såsom Hjortahammar, Gö och Angelskog i söder, bör 
inte underskattas. Knutpunkten vid Vång kan därför rimligtvis ha haft både militära och 
handelsmässiga funktioner. Bevis för ett utvecklat metallhantverk finner vi genom 
smidesspår samt förekomst av både slagg och järnföremål. Även fynd av skrotbronser och 
enstaka fragment av bronsslagg, tyder på en sådan, ytterst specialiserad hantverks-
skicklighet. Tecken på en krigisk beredskap, sannolikt kopplad till en lokal framställning, 
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syns inte minst genom diverse vapenfynd i form av olikartade spjut- och pilspetsar 
(bilagor 9 resp. 12). 

Av tradition förknippas förhistoriska, aristokratiska miljöer med manifesta 
byggnadsspår i form av hallbyggnader. Även i Vång finns indikationer på sådana 
lämningar. Den största, framschaktade strukturen utgörs av en minst 20 meter lång och 
uppemot 6 meter bred byggnad (bilagor 7 resp. 8). 

Enstaka, funna glasbägarfragment stämmer också in i den typiska fyndbilden från 
stormannamiljöer under yngre järnålder, vilket även gäller den under 1800-talet funna 
silverskatten. Den vikingatida skattens sammansättning speglar tydligt det dåtida 
lokalsamhällets rikedom, men också dess kontaktnät, långt bortom den egna kärnbygden 
(Hårdh 1977 s.40). Inte minst 2004 års fynd av en maskbild understryker ytterligare 
bilden av påtagliga kulturimpulser utifrån, redan i ett tidigt skede av järnåldern. Detta 
praktfynd av brons (bilaga 12) har tolkats sammanhöra med en keltisk kulturkontext. En 
datering till tiden kring Kristi födelse tas för sannolik av de flesta experter i ämnet. Fyndet 
kan med stor sannolikhet knytas till ett religiöst sammanhang, rimligen som en rituell 
prydnad på en större kittel, en byggnad, en vagn eller rent av en gudabild. (se Görman & 
Henriksson 2006 samt Henriksson 2005:1 resp. 2005:2). 
 
 
Arkeologisk potential  
 
Gravfältet Kasa kulle och silverskatten från Vång är sedan långt tillbaka förknippade med 
ett slags populärbild av en blekingsk vikingabygd kring Västra Vång. De under 2004 och 
2005 utförda utgrävningarna vid Vångakullarna har dock tydligt visat på platsens stora 
betydelse i bygden, även under äldre skeden av järnåldern. En hävdvunnen 
maktkontinuitet med början i romersk järnålder och fram i vendel- och vikingatid, kan nu 
skönjas tack vare de arkeologiska spåren vid Vång. Genom specifika frågeställningar och 
riktade, framtida forskningsinsatser, bör det dessutom finnas goda förutsättningar, att 
ytterligare belysa dessa kulturmiljöers roll i järnålderns Blekinge.    
 
Den tidigare vägsträckningen förbi Västra Vång ändrades i samband med AK-arbeten 
under 1920-talet. Under denna tid försvann sannolikt betydande delar av de förhistoriska 
boplatsspåren. Hur mycket av boplatsen, som än idag finns bevarad på den västra sidan av 
vägen, går i nuläget inte att säga. Lösfynd i den plöjda åkermarken ger dock indikationer 
på en potentiell sträckning (fig.10). För framtiden är det önskvärt, att en avgränsning av 
de nyfunna fornlämningarna vid Vång kommer till stånd. Begränsade sökschaktningar 
skulle sannolikt relativt omgående ge svar på lämningarnas omfattning och utseende, 
såväl på höjdplatån som i den kringliggande åkermarken. 
 
I samband med vidare provundersökningar, bör även kompletterande metalldetekteringar 
genomföras. Frågeställningar kring tidig järnframställning samt järnets vidare förädling 
och eventuella distribution är av stort intresse då vi försöker belysa järnålderns samhälle ur 
olika aspekter.  Endast i begränsad omfattning har utgrävningar utförts på 
järnframställningsplatser i Blekinge. Ett sådant exempel utgör dock en undersökning av 
en slaggvarp vid Hillerslätt, ca 2 km norr om Västra Vång. Denna varp daterades med 
hjälp av 14C till 1200-tal (Nilsson 1981 s.34 ff.). Metallurgiska analyser av slagg från Vång 
skulle tveklöst resultera i ett intressant underlag för fortsatta studier kring framväxten av 
både lokal och regional järnhantering. 
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Fig.10 – Hypotetisk, fortsatt sträckning av boplatsens centrala del. 
 
 
Med fördel skulle metalldetekteringar kunna kombineras med karteringar med hjälp av 
magnetometer. Även våtmarksområdet i norr är av stort intresse i sammanhanget. 
Provtagning för pollenanalytiska studier skulle här skulle kunna generera viktiga data 
beträffande områdets miljömässiga utveckling genom tiden. Slutligen bör skyddsåtgärder 
vidtas, vilka är godtagbara för alla inblandade parter, såväl inom natur- och 
kulturmiljövård som jordbruket. 

Även dagens Västra Vångs by bör på sikt undersökas arkeologiskt, inte minst med 
syfte att fånga upp det förmodade medeltida skedet på platsen. Frågan om en absolut 
platskontinuitet är högintressant, och grävningarna vid Vångakullarna har knappast 
minskat förväntningarna kring denna frågas lösning. 
 
Kompletterande inventeringar av de kringliggande gravmiljöerna är önskvärda, i hopp om 
att detta skall ge en än mer komplett bild av hela kulturmiljön. Detsamma gäller kartering 
och nivellering av närområdets topografi, med syfte att kunna lägga grunden till en bättre 
förståelse för platsen i pedagogiska sammanhang. Den påträffade maskbilden kan på 
rimliga grunder betraktas som ett brottstycke ur järnålderssamhällets kultiska kontext. 
Ansiktets betydelse för bygdens innevånare kan vi enbart spekulera kring. Dess blotta 
existens öppnar dock upp för nya, fascinerande projekt i framtiden.  Förhållandet mellan 
de dödas gravar och de levandes boendemiljöer kan här formligen studeras sida vid sida. 
Västra Vång uppvisar därför en stor potential, vad avser analys av såväl profana som 
ideologisk-religiösa maktpositioner i landskapet. 
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Figurförteckning 
 
Fig.1 – Kartutsnitt med Västra Vång i förhållande till Ronneby och Karlskrona tätorter. 
Fig.2 – Del av gravmiljön vid Kasa kulle. 
Fig.3 – Fornlämningsspår i anslutning till slutundersökningsområdet. 
Fig.4 – Utredningsschakt 13-16 vid Hillerslätt, fotograferat mot norr. 
Fig.5 – Utredningsschakt 2 vid Vångakullarna, fotograferat mot norr. 
Fig.6 – Framschaktning av skärvstenslagret A29, fotograferat mot sydost. 
Fig.7 – Metalldetektering av ytan vid Vångakullarna, fotograferat mot norr.  
Fig.8 – Framschaktat anläggningsbestånd vid Vångakullarna fotograferat mot nordost. 
Fig.9 – Manuell utgrävning av anläggningar vid Vångakullarna, fotograferat mot väster. 
Fig.10 – Utsnitt av fastighetskartan med den centrala delen av boplatsen markerad. 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 – Exploateringens sträckning i förhållande till Johannishusåsen. 
Bilaga 2 – Sökschakt, särskild utredning. 
Bilaga 3 – Schaktbeskrivningar AU. 
Bilaga 4 – Slutundersökningsområde med fyndinsamlingsområden.  
Bilaga 5 – Detaljplan anläggningsbestånd. 
Bilaga 6 – Anläggningslista 
Bilaga 7 – Hypotetiska konstruktioner samt komplexa anläggningar och lager. 
Bilaga 8 – Plan över hypotetiska konstruktionsspår. 
Bilaga 9 – Fyndlista AU/SU 
Bilaga 10 – Makrofossilanalys 
Bilaga 11 – Provanalys kol-14 
Bilaga 12 – Bilder av fyndmaterial i urval 
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Bilaga 3 – Schaktbeskrivningar särskild utredning. 
 

 
Schakt 1: NO-SV löpande sökschakt, 1,7 m brett och 5,5 meter långt. Schaktdjupet 
uppgick till 0,30m. Inga anläggningar eller fynd påträffades. 
 
 
Schakt 2: N-S löpande sökschakt, 1,7 m brett och 60 meter långt. Schaktdjupet 
varierade mellan 0,30 och 1,0m. I norra delen var marken kraftigt fuktpåverkad, vilket 
konstaterades efter en utvidgning om 5 x 8 m. Därefter hävde terrängen sig 
successivt och i sluttningen påträffades ett sotigt skärvstenslager. Schaktningsfynd i 
form av en mindre mängd flinta, keramik och brända ben tillvaratagna. 
 
 
Schakt 3: Nord/sydligt löpande sökschakt, 1,7 m brett och 7 m långt. Schaktdjupet 
uppgick till 0,35m. Vidgat till drygt 7x5 meter stor yta. Cirka 30 anläggningar i form av 
gropar, härdar och stolphål framrensade och markerade. En mindre mängd 
schaktningsfynd i form av flinta, keramik och brända ben tillvaratagna. 
 
 
Schakt 4: NV-SO löpande sökschakt, 1,7 m brett och 50 m långt. NV delen vidgad till 
5 x 9 m stor yta. Cirka -- anläggningar framrensade och markerade. Lätt sotigt, delvis 
fyndförande lager konstaterat i SV delen av schaktet. Lösfynd i form av slaggbitar, 
flinta, keramik och brända ben. 
 
 
Schakt 5: VSV-ONO löpande sökschakt, 1,7 m brett och 90 m långt. Utvidgning om 
5-6 meter vardera skede på ett par punkter i schaktets mittdel. Enstaka anläggningar 
i form av härdar dokumenterade, inga fynd påträffade. 
 
 
Schakt 6: SO-NV löpande sökschakt, 1,7 m brett och 100 m långt. Efter halva 
schaktets längd byttes riktningen mot NO med en enstaka utvidgning om fem m i 
schaktets nordligaste del. Enstaka anläggningar i form av härdar och gropar 
dokumenterade, inga fynd påträffade. 
 
 
Schakt 7: SV-NO löpande sökschakt, 1,7 m brett och 80 m långt. Schaktets mitt 
sammanföll med en svacka, strax nedanför en svag sluttning. Schaktdjupet varierade 
mellan 0,30 och 1,0 m. Ett antal breddningar till 5 m gjorda. Enstaka anläggningar i 
form av svaga sotfläckar dokumenterade, inga fynd påträffade. 
 
 
Schakt 8: N-S löpande sökschakt, 1,7 m brett och 20 m långt. Schaktdjupet varierade 
mellan 0,30 och 0,40 m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av anläggningar 
eller fynd påträffades i samband med schaktningen. 
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Schakt 9: NV-SO löpande sökschakt, 1,7 m brett och 40 m långt. Schaktdjupet 
uppgick till 0,30m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av anläggningar eller fynd 
påträffades i samband med schaktningen. 
Schakt 10: N-S löpande sökschakt, 1,7 m brett och 8 m långt. Schaktdjupet varierade 
mellan 0,25 och 0,30 m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av anläggningar 
eller fynd påträffades i samband med schaktningen. 
 
 
Schakt 11: N-S löpande sökschakt, 1,7 m brett och 80 m långt. Schaktdjupet 
varierade mellan 0,25 och 0,30 m. Bitvis vidgades schaktet till 4 m bredd. Inga 
antikvariskt intressanta spår i form av anläggningar eller fynd påträffades i samband 
med schaktningen. 
 
 
Schakt 12: NV-SO löpande sökschakt, 1,7 m brett och 175 m långt. Schaktdjupet 
varierade mellan 0,30 och 0,50 m. Ett antal vidgningar gjordes till dubbel respektive 
tredubbel schaktbredd vid ett par punkter, framför allt i anslutning till schaktslutet i 
NO. Enstaka anläggningsspår noterades i form av mer eller mindre urlakade stolphål 
i sluttningen mot NO och en enstaka härd påträffades i schaktets mitt. Ett par stycken 
Kristianstadflinta tillvaratogs i samband med schaktningen. 
 
 
Schakt 13: VNV-OSO löpande sökschakt 1,7 m brett och 35 m långt. Schaktdjupet 
varierade mellan 0,35 och 0,40 m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av 
anläggningar eller fynd påträffades i samband med schaktningen. 
 
 
Schakt 14: Ö-V löpande sökschakt 1,7 m brett och 45 m långt. Schaktdjupet 
varierade mellan 0,35 och 0,40 m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av 
anläggningar eller fynd påträffades i samband med schaktningen. 
 
 
Schakt 15: Ö-V löpande sökschakt 1,7 m brett och 35 m långt. Det maximala 
schaktdjupet uppgick till 0,40 m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av 
anläggningar eller fynd påträffades i samband med schaktningen. 
 
 
Schakt 16: Ö-V löpande sökschakt 1,7 m brett och 40 m långt. Schaktdjupet 
varierade mellan 0,35 och 0,40 m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av 
anläggningar eller fynd påträffades i samband med schaktningen. 
 
 
Schakt 17: Ö-V löpande sökschakt 1,7 m brett och 30 m långt. Det maximala 
schaktdjupet uppgick till 0,40 m. Inga antikvariskt intressanta spår i form av 
anläggningar eller fynd påträffades i samband med schaktningen. 
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Bilaga 6 – Anläggningar och kontexter. 
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Bilaga 7 – Hypotetiska konstruktioner samt mer komplexa lager och anläggningar. 
 
A29/A466 – Skärvstenslager 
Tre kompletterande provschakt handgrävdes genom skärvstenen, i den nordligaste delen av 
undersökningsområdet (bilaga 4). Lagrets maximala tjocklek uppgick till 0,6 m. Under 
skärvstenen påträffades sedan vad som tolkades utgöra en äldre markhorisont. De 
påträffade fynden var påtagligt koncentrerade till skärvstenens översta, kraftigt sotbemängda 
0,15 m.  Även i den underliggande, äldre markhorisonten framkom dock ett fåtal fynd i form 
av keramikfragment. 
 
Kompletteringsschakt 1 
1,0 meter långt, 0,4 meter brett. Under ett 0,4 m tjockt matjordslager framkom ett 0,15 m tjockt lager kraftigt 
sotfärgad skärvsten. Därefter vidtog en grå, humös sand med sporadiska inslag av träkol och ett fåtal fynd i form 
av keramik. Den opåverkade sanden påträffades slutligen på 1,4 m djup. 
 
Kompletteringsschakt 2 
2,5 meter långt, 0,4 meter brett. Under ett 0,3 m tjockt matjordslager framkom ett 0,10 till 0,15 m tjockt skikt 
kraftigt sotfärgad skärvsten. Detta övergick sedan i ett kompakt lager skärvsten med en tjocklek på omkring 0,5 
m. Under detta vidtog en grå, humös sand med sporadiska inslag av träkol och ett fåtal fynd i form av keramik. 
Den opåverkade sanden framkom på 1,4 m djup. 
 
Kompletteringsschakt 3 
1,5 meter långt, 0,4 meter brett. Under ett 0,4 m tjockt matjordslager framkom ett 0,15 m tjockt och kraftigt 
sotfärgat skärvstensbemängt lager. Detta följdes av ett skikt gråbrun, humös sand med sporadiska inslag av upp 
till 0,10 m stora stenar och enstaka träkol. Den opåverkade sanden påträffades slutligen på 1,3 m djup. 
 
A52 – Provrensad, något oklar lagerrest bestående av brungrå, humös sand. Påträffade 
rensfynd registrerade under fyndinsamlingsområde 3. 
 
A150 –  Delundersökt nedgrävning, tolkad som verksamhetsyta eller förvaringsutrymme. 
Möjligen utgjorde den en källargrop i en huskonstruktion. 
 
A298 – Sotigt sandlager av okänd tjocklek. Den framrensade delen var belägen på den 
flacka platåns nordligaste del, i anslutning till skärvstenslagret A23.   
 
Hus 1 
Takbärande stolphål: A39, A103, A44, A97, A51, A84, A56, A81,  
Härd: A87 
 
Hus 2 
Takbärande stolphål: A106, A113, A99, A121, A82/83, A130. 
Sannolikt hör även stolphålen A76 och A139 till denna konstruktion liksom ett fyndförande 
golvlager (A239) och spår av diverse, mindre väggstolpar. 
 
Hus 3 
Väggrännor: A230, A366 
Golvlager: A225 
 
Hus 4 
Takbärande stolphål: A165, A169, A183, A160, 158, samt ytterligare ett bortgrävt stolphål i 
A192. Den eventuella källargropen A150 skulle kunna ingå i denna huskonstruktion. 
 
A323 Undersökt, oval nedgrävning. Ingen tydlig golvyta påträffades, men däremot ett antal 
stolphål och en sannolik härdrest. Merparten av fynden framkom i fyllningslagret, med 
undantag för några obrända vävtyngder, som påträffades på botten av gropen. Trots att 
ingen tydlig konstruktion kunde uttolkas av stolphålens inbördes placering talar det mesta för 
att A323 varit ett grophus. 
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Bilaga 9 – Fynd från särskild utredning/särskild undersökning 
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Bilaga 10 – Makrofossilanalyser särskild undersökning. 
 
 
Analyser utförda av paleoekolog Björn Gedda, RAÄ UV Syd 
Under perioden juni - augusti 2005. 

 
 

Makrofossilrapport 
2 juni 2005 
 
A 442 
Avena sativa  Havre  21 
Hordeum (vulgare?) (Bröd?-)Korn 6 
Cerealia sp. Säd  3 
Persicaria lapathifolia Pilört  9 
 
Förkolnade organiska klumpar av okänt slag samt slagg. 
  
(Provet senare förkommet i postgången.) 
 
 
Makrofossilrapport 
den 19 augusti 2005 
 
A 83   
Chenopodium sp. (svin-)målla  10* 
Caryophyllaceae sp.   5* 
Blomkalk?    3* 
 
A 86 (botten) 
Juniperus communis Enbarr  1* 
Rubus sp.  Hallon/björnbär 1* 
Chenopodium sp. (svin-)målla  1* 
 
A 121 (45 cm djup) 
Cerealia sp. Sädeskorn (korn?) 1 
Kolklump    1 
 
A 193 (bottenskikt) 
Juniperus communis Enbarr  1* 
(Keramikbit   1) 
 
A 150 (65 cm djup) 
Avena sativa  Havre  6 
Hordeum sp. Korn  28 
Hordeum vulgare Skalkorn  3 
Triticum sp. Vete  4 
Cerealia sp. Säd  6 
Corylus  Hasselnöt  1 
Arrhenatherum elatius Knylhavre?  1 
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Bilaga 11a – Dateringsattest 14C-datering. 
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Bilaga 11b – Kalibrerade 14C-dateringar. 
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Bilaga 12 – Urval av bilder på föremål från Västra Vång. 
 
 
 
 

            
 

BlM 26090:250 Gjuten maskbild av brons 
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        Ornerad keramik BlM 26090:137 Eldslagningssten BlM 26090:95 
 

        
               Glaspärla BlM 26090:163      Glaspärla BlM 26090:149 
 

 
Fragment av glasbägare BlM 26090:125 
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Diverse verktyg         Betsel BlM 26090:265 

 

  
                  Länk BlM 26090:286        Kniv BlM 26090:266 
 
 
 

                       
       Diverse pilspetsar av järn          Diverse knivblad av järn 
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BlM 26090:284 

 
Spjut- och lansspetsar 

 
 

 
BlM 26090:262 

 

            
 BlM 26090:251                BlM 26090:252 
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