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Människorna bakom arkeologin

Genomslaget för fynden i Västra Vång har förmodligen varit det 
största en arkeologisk utgrävning i Blekinge någonsin haft. 
Nyheten togs upp av nästan alla regionala och nationella media, 
inklusive TV och radio. Inslag på Aktuellt och i P1 varvades med 
artiklar i kvällstidningar och på sociala media.

Tre år i Vång beskriver främst det arkeologiska arbetet bakom nyhe-
terna, snarare än förhistorien på platsen. Det är en bildkatalog, tänkt 
att ge en inblick i livet på grävplatsen och lyfta fram människorna 
som hjälpt till att forma den. För en utgrävning är inget utan hän-
givna och kunniga människor! Vi har därför bett olika grupper som 
varit med längs resan att berätta sin historia. 
 Ett arkeologiskt projekt kräver samordning av fler aktörer än 
många anar. I Vång har förutom Blekinge museum också Blekinge 
Fornminnesförening, Kronobergs Arkeologiska Förening, Söder-
törns högskola, Sensus och både amatörarkeologer och museiarkeo-
loger från andra institutioner på olika sätt gjort insatser. Dessutom 
har Ronneby kommun, Karlskrona kommun, Länsstyrelsen, Tra-
fikverket, markägaren familjen Wachtmeister, arrendatorn familjen 
Lindström, föreningar och närboende på olika sätt varit behjälpliga 
med allt från parkeringslösningar till informationsskyltar och pengar 
till konservering. 
 Nu kunde naturligtvis fler än de här grupperna fått vara med, inte 
minst gäller det forskare och specialister som deltagit i arbetet. Tan-
ken är dock att dessa skall få breda ut sig i en kommande skrift med 
arbetstiteln Vång och vetenskapen. 

Stort tack till alla som deltagit på ett eller annat sätt! 
Det finns en berättigad stolthet för det som uträttats hittills 
– och nu ser vi framtiden an!

Marcus Sandekjer
Länsmuseichef, Blekinge museum
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Vångarkeologin

Som det ofta är med fältarkeologi så bestämmer inte arkeologerna 
själva var de skall gräva. Det gör de som planerar motorvägar, köp-
centra, industri- eller villaområden. Eller vattenledningar, som i det 
här fallet! Tack vare Karlskronas kanske inte alltid så goda vatten 
fick Blekinge museum möjlighet att undersöka en del av Johannis-
husåsen. Och det gav utdelning.

Åsen har länge varit känt för sina fornlämningar och vackra natur. 
Faktum är att en av de första grävningarna i länet – på 1880-talet – 
utfördes av den bornholmske skolläraren Jörgenssen på Kasa kulle, 
kullen strax söder om Vångakullarna. Här grävdes det även i mindre 
omfattning på 1970- och 80-talen. Men det var först för tio år sedan 
som Blekinge museum fick en möjlighet att mer noggrant söka efter 
lämningar på åsen. 
 Vattenreningsprojektet och påföljande exploateringar medförde 
att delar av marken kom att undersökas arkeologiskt, eller på annat 
sätt karteras under de följande åren. På så vis kom ytterligare förhis-
toriska ytor att exponeras och bidra till en fördjupad bild av Vångs 
förhistoria.
 Den 13 september 2004, framträdde de arkeologiska konturerna 
av Vångboplatsen för första gången. Året därpå, vid den efterföl-
jande undersökningen, grävdes och dokumenterades omfattande 
spår av mänsklig närvaro; huslämningar, härdar, förråds- och verk-
stadshus. Och det kom rikligt med fynd, alltifrån vardagens keramik 
och redskap, till mer ovanliga föremål. Spåren från platsen öster om 
vägen och kullen kunde ganska snart dateras till perioden mellan 
Kristi födelse och vikingatid, ett brett tidspann, som kommit att gäl-
la för stora delar av boplatsen. Redan tidigt markerade vissa fynd, till 
exempel smidda vapen, rester från bronshantverk och fragment av 
importerade glasbägare, att detta var en speciell boplats. Å andra si-
dan är karaktären av järnåldersbyarna i Blekinge fortfarande mycket 
okända. Oavsett de intressanta fynden på boplatsen så krävdes det 
tre små fynd på den intilliggande kullen väster om vägen för att plat-
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sen verkligen skulle finna en plats i den arkeologiska världen. Uppe 
på kullen, ett femtiotal meter väster om den undersökta boplatsen 
påträffades speciella metallfynd vid detekteringen. 
 Framför allt var det fyndet av en keltisk maskbild av brons som 
underströk ett framtida behov av forskning och utgrävning. Fynd-
omständigheterna på själva kullen måste redas ut. Förutom att förstå 
vad föremålen gjorde på kullens flacka krön, behövdes även förhål-
landet mellan kullen och det nyupptäckta boplatsområdet redas ut. 
Frågorna hopade sig. Vad var det egentligen för en plats? Under de 
kommande åren utfördes en handfull undersökningar omkring kul-
len och byn, men även ute på åkrarna. Resultaten talade ett tydligt 
språk. Vart man än satte spaden eller skopan i marken påträffades 
lämningar från järnåldern. Inte alltid spektakulära, men bilden av Foto Åke Nilsson.
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ett större sammanhängande boplatsområde med lång kontinuitet 
från järnålder till medeltid började ta form. Kullen verkade vara den 
centrala punkten i landskapet. 2012 var museet redo att tillsammans 
med forskare och amatörer ta ett nytt steg i utforskningen. Nu vän-
des blicken åter mot kullen.
 Under de tre senaste åren har fyndplatsen på kullen och områ-
dena närmast däromkring undersökts. Till stor del handlar det om 
efterundersökningar, det vill säga arkeologiska utgrävningar av en 
redan känd plats som av antikvariska skäl bör undersökas. Arbetet 
har dock även haft ett uttalat vetenskapligt och pedagogiskt syfte. 
Därför bestämde sig projektgruppen att involvera amatörarkeologer 
från fornminnesföreningarna i Blekinge och Kronoberg. Dessutom 
har den senaste säsongen präglats av många frivilliga från när och 
fjärran, flera av dem har varit professionella arkeologer som miss-
lyckats med att ta semester! 
 Upptäckarglädjen och känslan av en gradvis bättre förståelse av 
platsens historia har kunnat delas av alla och Vångprojektet befinner 
sig idag på en mer framskjuten position än någon kunnat föreställa 
sig för bara några år sedan.
 Brist på både tid och pengar har till och från präglat tioårsperio-
den. Projektet har tvingats ta formen av en ”slow archaeology.” En 
slags försiktig och eftertänksam arkeologi har så här långt visat sig 
lönsam i Vång. Mot bakgrund av detta, kanske det långsamma ar-
betssättet även bör prägla vårt fortsatta arbete.

Mikael Henriksson, arkeolog Blekinge museum
Björn Nilsson, fil.dr, arkeolog 
Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia, Lunds Universitet

Tidslinjen över de huvudsakliga insatserna i Vång de senaste tio åren visar 
på både mindre och större arbetsinsatser. De präglas både av förutbe-
stämda ytor för exploatering och av sådana vi själva valt att gräva utifrån 
mer riktade frågeställningar. Till sist speglar den både karteringar och 
teknikanvändning men också ett nogsamt, utforskande, fältarkeologiskt 
hantverk inom boplatsen. Allt tillsammans ger en god grund att stå på 
inför en fortsatt forskningsinsats. 
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Utvärderande grävning av åkermarken söder om kullen.

Inledande utredning för vattenledning 
förbi Östra Vång.

Fortsatt utredning för vattenledning 
förbi Östra Vång. 

Magnetometerundersökning av åkermarken 
i anslutning till Västra Vång.

Efterundersökning samt georadarkartering av fyndplatsen 
på kullen. Uppföljning av magnetometerundersökning i 
den kringliggande åkermarken. Efterundersökning 
av pumpgrop vid våtmarken norr om kullen. 
Slutundersökning förbi Östra Vång.

Utredning av vattenreningsprojektets ledningssträckning 
samt inledande undersökning av Vångboplatsens yta 
öster om Tvingvägen.

Avslutande undersökning av Vång-
boplatsens yta öster om Tvingvägen.

2004

2005

2010

2011

2012

2014

2013Fortsatt efterundersökning av fyndplatsen..

Schaktning och undersökning i 
bygatan inom Vångs bytomt. 2009

Utredning och senare även undersökning 
av ledningsschakt från våtmarken i norr 
till dike söder om dagens by. 

2007
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Ta en titt på kartan!
Det börjar bli många arkeologiska 
titthål kring kullen i Vång! Några större ytor, 
smala linjer och flera små gropar. 
Och dessutom stora områden 
som genomsökts med olika geofysiska metoder: 
metalldetektorer, georadar och magnetometer.

Utredning 2004

Undersökning 2004-2005

Utredning och undersökning 2007

Magnetometerundersökning 2011

Utredning och undersökning 2012

Georadarundersökning 2012

Undersökning 2012

Undersökning 2013

Undersökning 2014
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Järnåldern grävs ut 
och positioneras.
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Tre år i Vång

Det har varit fantastiska och spännande år i Västra Vång. För några 
år sedan var det få som ens visste att byn existerade. Nu har den 
kommit att bli något av arkeologins hjärta i Blekinge, och detta i 
konkurrens med fantastiska vrak och stora arkeologiska undersök-
ningar inför motorvägsbyggen. Och extra roligt är det att landskapet 
längs med Johannishusåsen får den belysning som det är värt!

Ganska plötsligt har en undanskymd och lokal arkeologi blivit cen-
tral, och röner nu intresse långt utanför landskapsgränserna. Man 
kan våga påstå att blekingearkeologin kan ses som central ur ett 
forskningsperspektiv. Vi behöver kunskapen för att bättre förstå an-
dra mer välkända områden, och för att koppla samman andra kända 
arkeologiska världar. 
 Arkeologin och förhistorien i Västra Vång är ett utmärkt exempel 
på detta. Det lilla kustlandet Blekinge ligger mellan välkända järnål-
dersområden: Skåne i väst, Bornholm i syd, de småländska smålan-
den i norr samt Möre och inte minst Öland i öst. Och bara genom 
de få fynd vi hittills stött på de senaste åren ser vi hur saker börjar 
bindas samman. Ta bara guldfoliefigurerna varav vissa, genom sin 
prägling, direkt kan kopplas till Eketorp på Öland och Sorte Muld 
på Bornholm. En fyndkategori, och trots det diffusa spår av 1 500 
år gamla kontakter och möten. Och när det gäller att förstå hur de 
nordiska områdenas kontakter med kontinenten kan flera föremål 
från Vång ge oss helt nya inblickar. Västra Vång sätter Blekinge på 
kartan, både den förhistoriska och den arkeologiska. Det tycker vi 
är på tiden.
 Den här skriften handlar inte om dessa spännande historier. 
Dessa får vi återkomma till under de kommande åren. Årets katalog 
handlar mer om arkeologi än om förhistoria, inte minst handlar den 
om alla de människor som tillsammans delar Vångarkeologin, och 
om upplevelserna längs med den arkeologiska resan, så långt.

Mikael Henriksson och Björn Nilsson
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På våren grävde museet några 
mindre ytor kring kullen som året 
innan undersökts med magneto-
meter som ger utslag på avvikelser 
i jordmagnetismen. Mätningarna 
visade intressanta resultat – det 
fanns flera strukturer under matjor-
den. Ofta behöver man undersöka 
marken genom grävning för att 
förstå vad den magnetiska föränd-
ringen är tecken på. 

Och visst! 
Rester av boplatser söder, väster 
och norr om kullen kunde beläg-
gas. Bland annat påträffades rester 
efter en vikingatida matlagnings-
ugn som här prepareras fram av 
fil.dr. Torbjörn Brorsson.

Några månader senare kom de 
första södertörnsstudenterna ner. 
Avsikten var nu att undersöka två 
områden uppe på kullen. Det ena 
schaktet lades på kullens västliga 
del, i närheten av det område där 
maskbilden påträffats. 

2012
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Det andra schaktet lades uppe på 
den platå som utgör kullens krön 
och som i sina utkanter syntes 
terrasserad. Mest anmärkningsvärd 
var den stenpackning eller ”sten-
grund” som påträffades nästan 
direkt under det tunna matjords-
skiktet. Vad var detta? Var det 
resterna efter en grav? Eller någon 
form av konstruktion. Fynden var 
inte många, men intressanta, fram-
förallt en handfull metallrester och 
slagg av brons. Även amatörarkeo-
loger från Blekinge Fornminnesför-
ening och Kronobergs Arkeologiska 
Förening deltog i grävningen. 

På hösten efter grävningen 
utfördes en georadarundersök-
ning på kullen. Radarn ”ser” ner 
genom jorden och ger inte endast 
en översikt av vilka områden som 
är täckta med sten, utan även 
hur djup dessa packningar eller 
grunder är. Det visade sig att de 
tidigare frampreparerade stenkon-
struktionerna verkade fortsätta 
som långa stråk centralt på kullen. 
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Den kalla våren satte käppar i 
hjulet för undersökningsplanerna. 
Fortfarande tjäle, bara någon dag 
innan allt skulle dra igång! 

Vårsolen gjorde sitt bästa och vid 
grävstart kunde en 150 kvadrat-
meter stor yta torvas av. 
Grästorvorna var de tunnaste vi 
sett, bara några centimeter tjocka. 
Kanske var det emellertid en 
lyckoträff. 

I månadsskiftet mellan april och 
maj var både studenter, museifolk 
och amatörarkeologer på plats. 

2013
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Några meter söder om den tidigare grävda ytan visade 
sig konturerna av ytterligare stenläggningar. Av geora-
darundersökningarna att döma så ligger här flera faser 
av byggnader eller anläggningar. En hypotes, som endast 
fortsatta grävningar kan svara på, är att det legat en 
större byggnad uppe på kullen. Denna har sedan brun-
nit, eller rent av avsiktligt bränts ned. 

Markprospekteringen gav vissa svar, men desto 
fler frågor. Arkeologerna Björn Nilsson, Södertörns Hög-
skola, Mikael Henriksson, Blekinge museum och Bertil 
Helgesson, Sydsvensk arkeologi diskuterar. 
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Uppe i matjordens övre skikt 
påträffades snart den första guld-
foliefiguren. En märklig känsla för 
alla. Efter diskussioner med läns-
styrelsen beslöts att arbetet skulle 
fortsätta, och alla ytliga metallföre-
målen skulle säkras.

Inom den nu ganska begränsade 
ytan framkom flera nya guldfynd, 
och dessutom visade metalldetek-
teringen att det fanns flera större 
bronser. 

2013

Foto Mariann Hellberg.
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Arkeologerna gjorde ett lite djupare ”titthål”. Överst ett fint, 
nästan sterilt, jordlager där de flesta metall- och glasfynden 
påträffades. Under detta framträder ett märkligt, mäktigt, sotigt 
lager. Vilka fynd som finns i detta lager, och hur det sträcker 
sig över kullens krön vet vi naturligtvis inte. Titthålet ger ju en 
begränsad information. 

Det inringade partiet visar den romerska bysten innan den 
preparerats fram. 
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2013

En komplicerad grävsituation. 
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Fynd som förvånar, förbryllar och försvårar.

Gula och blå plastbitar så kall-
lade ”fluktor” markera fynd eller 
detektorutslag.
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De små bevisen är också viktiga! 
Från ett större jordprov sållades 
en förkolnad havrekärna fram. 
Kol-14-mätningen gav en ålder på 
runt 700 år före Kristus. Kullens 
äldsta fynd!

Bland de förhistoriska fynden 
utmärker sig några vikingatida 
silvermynt. Ett mynt slaget i Lund 
under den danske kungen Olof 
Hunger (1086-1095) är det yngsta 
fyndet. 

Alla fynden undersöktes och konserverades av konservator Max Jahrehorn.
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Med facit i hand gick allt precis så 
bra som man kan önska, även om 
devisen ”det blir aldrig som man 
tänkt sig” gång på gång överträf-
fade sig själv. 

Resultaten av 2013 års ytundersök-
ning visade på en komplexitet vi inte 
kunnat ana. 

2013

Ytterligare tre masker av brons har hittats i Vång. De dateras till århundradena kring Kristi 
födelse och kan kopplas till den keltiska kultursfären. Masken i mitten kan möjligen vara 
tillverkad lokalt. En av dem har ett bevarat öga av blått glas. Höjd 7,5 -8 cm, bredd 5-6 cm. 
Huvuden/byster av brons. T.v. 8 cm hög, 4 cm bred. T.h. 4,5 cm hög, 3,6 cm bred. 
Foto Åke Nilsson.
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29 guldgubbar, guldtenar, fragment av guldsmycke med filigrandekor och silvermynt. Foto Åke Nilsson.
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I november offentliggjordes fyndplatsen. 
Nyheten väckte uppmärksamhet inte bara 
lokalt och nationellt utan även internationellt! 
Om man googlar ”Skatterna från Vång” 
får man över 9 000 träffar.

Under grävningen rådde fullkomlig sekretess, 
vilket fungerade alldeles utmärkt. Krävande var 
det naturligtvis att inom de vita lögnernas ramar 
berätta för besökande om grävningens resultat 
så långt. 

 

Landshövding Berit Andnor Bylund 
och museichef Marcus Sandekjer på 
presskonferensen.

2013
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Kanske kan man hävda att 2013 
års grävningar förändrade ble-
kingearkeologin. Att fortsätta 
gräva på kullen, det ville vi alla. 
Men innan dess måste ett stabilt 
och genomtänkt projekt finnas på 
plats. Därför samlades en stor del 
av landets järnåldersexpertis vid 
ett seminarium för att tillsammans 
med lokala och regionala krafter 
diskutera ett framtida projekt.

Dagen efter pressvisningen visades 
fynden upp för allmänheten på 
Kulturcentrum i Ronneby. På tre 
timmar kom 1 200 personer!
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Samtidigt som utställningen 
”Skatterna från Vång” visades på 
museet i Karlskrona ville vi finnas 
på plats ute i Vång. 

Ytterligare en publik grävning 
planerades. Denna gång startade 
den med en studiecirkel och en 
kandidatseminariegrävning med 
studenter från Södertörns Hög-
skola! Under sommaren grävde 
Fornminnesföreningarnas medlem-
mar, men även andra ditresta. 

Denna gång var inte kullen målet 
för utgrävningarna, utan boplats-
platån, på åkermarken söder om 
kullen. Den matjord som oftast 
bara schaktas bort blev nu ordent-
ligt genomsökt. Och även här fick 
undersökningen karaktären av 
ytundersökning. 

Under sommaren, en av de hetare, 
undersöktes den omrörda matjor-
den. 150 ton sållades och lades i 
högar. 

2014
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I den framrensade ytan fanns spår av härdar, 
stolphål och ett större sammanhängande 
kulturlager. Upp mot kullen hade plogen 
tagit det mesta, och fårorna syntes tydligt.
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I slutet av säsongen undersökte 
museet och Södertörns högskola 
utvalda delar av kulturspåren. I 
skrivande stund är bara vissa delar 
bearbetade och tolkade. Men 
något kan man säga. Boplatsen 
söder om kullen dateras till flera 
faser, där perioden 500–1 000 år 
e. Kr. verkar framträda som central.

Om vi skall förstå vad som en 
gång hände uppe på kullen, och 
vilken roll just den platsen spelat, 
så måste vi närma oss det hela 
genom mer övergripande arkeolo-
giska studier. De speciella fynden 
där är effekten av en järnålders-
historia vi än så länge vet väldigt 
lite om. För att förstå den måste 
vi nästla ut oss i landskapet. Inte 
minst tror vi att järnhantverket 
och järnutvinningen är något som 
måste studeras närmare. Var det 
kanske den röda metallen som 
gav järnåldersbyn sin guldglans? 
Mycket tyder på det, men än så 
länge kan vi bara göra kvalifice-
rade gissningar.  

2014

Kanske funderar Arwo 
Pajusi, arkeolog på Blekinge 
museum, över den arkeologiska 
devisen: Det blir aldrig riktigt 
som man har tänkt sig!
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Förutom de verkligt speciella fyn-
den ovan, hittades även en större 
arbetsyxa av järn som ger en mer 
vardaglig bild av järnålderslivet i 
Vång. Det tycker vi om. 

Bland keramiken märks en hel del små deglar som 
eventuellt använts vid finare metallhantverk.

Flera fynd pekar på att man man 
även bearbetade ädla metaller på 
boplatsen. Här är resterna av ett 
1 500 år gammalt reliefspänne, en 
exklusivitet under järnåldern.
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Visningar genomfördes under hela juli månad och mer än 2 000 personer 
besökte utgrävningen i Västra Vång under den varma sommaren. 

Mer än 100 personer, både barn och vuxna, passade även på att pröva 
hur det är att vara arkeolog.
. 

Museet producerade en informationsskylt som 
Länsstyrelsen var med och finansierade. 

Familjen Lindström fixade parkeringen och Ronneby 
kommun skyltningen till utgrävningsplatsen.

2014

Vid utgrävningen fanns det ett informationstält.
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Vi tänker tvärtom! 
Stora arkeologiska projekt 
brukar sluta med tjocka böcker 
och museiutställningar. Redan 
under grävdagarna 2013 tänktes 
det i banor på ett snabbt 
utställningsprojekt. Och Blekinge 
museums sommarutställning 
”Skatterna från Vång” blev ett 
utmärkt exempel. Utställningen 
besöktes av över 10 000 personer 
under de tre första månaderna. 

Mikael Henriksson visar utställningen för Kofi Annan, 
FN:s förre generalsekreterare.

Under hösten arrangerade museet 
tillsammans med studieförbundet 
Vuxenskolan fyra föreläsningar om 
fynden från Vång. På bilden före-
läser fil.dr Margrethe Watts från 
Danmark om guldgubbar.
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”Det kan väl inte vara guld, det 
ser ju helt nytt ut! 
Det måste vara en kapsyl…”

En förutsättning för att fältundervisningen skall fungera är inte endast 
grävningens natur. Det är klart att en lagom komplicerad fornlämning 
lämpar sig bäst, och gärna skall det finnas något dolt i jorden. Annars blir 
dagarna längre och längre. Och så skall vädret vara lagom bra. Lite regn 
och lite sol. En förutsättning för att arkeologiundervisningen i fält skall 
fungera är också infrastrukturen: allt från spannar till toaletter.
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Högskolan, museet 
och fältarkeologin 

Arkeologi är svårare än man kan tro. Inte minst gäller det fältarkeo-
login. Där gäller det att både orka flytta tonvis med jord om dagen 
(ja det är sant!), att ha tålamod när inget tycks hända och samtidigt 
vara beredd på det helt oväntade. 

De som väljer den arkeologiska banan är oftast mycket entusiastiska 
och intresserade av att lära. Efter ett år av studier framför böcker och 
datorer kommer det efterlängtade elddopet: den första grävningen. 
Och den blir inte alltid som man har tänkt sig. Vi lärare märker gan-
ska snabbt att vissa studenter – redan innan spadarna börjat använ-
das – får något lite glasartat i blicken. Var det detta som var arkeo-
logi? Det gäller naturligtvis inte alla. De flesta får blodad tand och 
skolas långsamt in i fältarbetets kroppsliga och intellektuella värld. 
 Frågorna är från början många: vad skall sparas och vad skall 
slängas på dumphögen, hur skall man dokumentera hundratals ste-
nar eller otydliga lagergränser i schaktväggarna. Och vad gör man 
med ömtåliga ben, och vilka analyser kräver extra försiktighet i prov-
tagningen? Dessutom kräver fältarbetet fysik, gruppkänsla och själv-
insikt. Och kanske måste man omvärdera sig själv rent av; den som 
har skarpast penna i seminariegruppen måste måhända finna sig i 
att inte snabbast förstå jordlagrens förhållanden. Skillnaderna mel-
lan teori och praktik blir tydliga, samtidigt är det ju just detta som vi 
skall försöka överbrygga. Vi som är lektorer i arkeologi är naturligt-
vis beredda på detta och försöker ta det med ro. 
 På Södertörns högskola arbetar vi allra helst tillsammans med 
länsmuseer och andra grävande institutioner. De står för en regio-
nal och detaljerad kunskap, och museets arkeologer är ofta bevand-
rade i flera olika perioder och lämningstyper. Dessutom så får stu-
denterna en inblick i hur ”riktig” arkeologi utövas, vilka krav som 
finns vad gäller struktur, rapportering, fyndhantering och så vidare. 
Högskolan kan bidra på annat sätt, lärare och studenter ifrågasät-
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Studenter och lärare från Södertörns 
högskola börjar bli vana att åka till Vång. 
Förhoppningsvis kan seminariegrävningarna 
Blekinge bli en långlivad tradition.
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ter, diskuterar och argumenterar för olika sätt att arbeta och tolka 
det arkeologiska källmaterialet. Och dessutom knyter museum och 
studenter kontakt, något som i slutänden kan komma att resultera i 
anställningar och arbete. 
 Egentligen är väl Vång en dålig plats att börja sin arkeologiska 
bana med. Fyndlistan från 2013 räknade silvermynt, guldgubbar, 
glasbägare, bronskittlar, importerade bronsbyster etc, etc. Det är 
svårt att leva upp till något sådant. Nästa grävning kan vara en 7 000-
årig boplats med 15 kvartsavslag som främsta fynd. Det behöver inte 
nödvändigtvis betyda att stenåldersplatsen är av mindre vetenskap-
ligt värde. Men för de flesta arkeologistudenter framstår fortfarande 
arkeologin som något av en skattjakt, eller i alla fall spårningstävlan.
 Att för studenter på guldkantade undersökningar börja tala om 
jordsedimentens kunskapspotential är en pedagogisk utmaning. 
Men Vångundersökningarna är så mycket mer än guldgubbar och 
romerska byster. För platsen har den utgångspunkt som är lektorns 
räddningsplanka och möjlighet att göra arkeologin jordnära och mer 
generell: de tydliga och komplexa landskapssammanhangen.
 För oss högskolelärare är Vång inte en guldkulle utan snarast ett 
arkeologiskt och förhistoriskt landskap med oanade pedagogiska 
och vetenskapliga möjligheter. Här kan man anlägga perspektiv på 
allt från istidens avsmältningsprocesser till medeltida järnhantering, 
här kan man studera förhållandet mellan moderna infrastrukturella 
beslut och arkeologisk regional kunskapsuppbyggnad. Allt detta in-
går i en modern arkeologisk högskoleutbildning.
 Att som forskare och lärare få arbeta med ett museum, och att få 
arbeta med ett spännande landskapsutsnitt, betyder väldigt mycket. 
På så vis kan vi ge våra studenter en bra grund att stå på, och på så 
sätt upprätthåller vi själva vår kunskap om arkeologin, såsom den 
bedrivs i fält.

Hans Bolin, Kerstin Cassel och Björn Nilsson 
Södertörns högskola

”Vårt samarbete med Blekinge 
museum har fungerat precis så 
bra som man kan önska. Allt det 
arkeologiska har fungerat som 
planerat, i den mån man nu kan 
förutse arkeologi. Det blir ju som vi 
vet aldrig som man tänkt sig.”
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Det var med stor respekt och nog-
grannhet vi grävde oss djupare ner 
i schaktet. Kanske var vi lite för 
noggranna då vår handledare upp-
lyste oss om att: ”Ni är jättedukti-
ga, men alldeles för långsamma!”. 
När lokaltidningen kom på besök 
fick herrarna rycka in. Möjligtvis var 
det mer intressant att dokumentera 
”riktiga” arkeologer i arbete.
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Södertörns högskola gräver

Att platsen vi skulle till var mycket speciell visste vi redan långt inn-
an vi åkte ner. Trots försök att dämpa förväntningarna var det ändå 
tydligt på vår lärare och senare även våra handledare att platsen vi 
skulle gräva under vår praktik var mycket speciell. Om det var våra 
eller deras förväntningar de försökte dämpa är svårt att säga. 

Vi visste ju att vi medvetet hade placerats på en plats där man inte 
förväntade sig samma fyndmängd som på kullen där föregående års 
Södertörnsstudenter hade gjort spektakulära fynd. Men visst hade vi 
förväntningar när vi åkte ner.
 På väg till vår första grävdag kände vi nog oss alla lite osäkra på 
var som skulle hända. Rustade till tänderna i stövlar, arbetsbyxor och 
regnkläder gick vi den korta biten ner till schaktet nedanför kullen 
för att få en introduktion om platsen av våra handledare. Till vår 
förvåning hade de varken varselkläder eller arbetshandskar som vi 
nog hade förväntat oss, utan de var rätt vardagligt klädda. Något 
vi tog efter allt mer under veckans gång. Överlag var arbetet inte 
som vi hade tänkt. Inför veckan hade vi läst en detaljerad handbok 
i fältarbete som hade bidragit till att bygga upp en bild av ett strikt 
arbetsflöde med många komplicerade moment. Dessa förväntningar 
tonades ner ju längre ner i schaktet våra skärslevar tog oss. Vi hade 
föreställt oss mer fysiskt krävande arbete och oroade oss för hur vi 
skulle orka en hel vecka, men de ovana arbetsställningarna tog mer 
på krafterna än tunga arbetsuppgifter.
 Det relevanta fyndmaterialet som kom fram under veckans gång 
bestod till stor del av små fragment av olika slag, bland annat glas 
och keramik. Utöver det hittade vi också ett snusdoslock, en gam-
mal isolator i porslin och en del till en plog. Att materialet var så 
blandat fick oss att förstå hur omrörd jorden är i en åker. Den största 
mängden fynd bestod dock av småsten vilket våra handledare fick 
bekräfta gång på gång. Under veckans gång förstod vi mer och mer 
värdet i det material vi hittade och på vår lärare förstod vi också att 
det var en relativt fyndtät plats i förhållande till andra järnålders-
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platser. I början var vi extremt noggranna i allt vi gjorde, något våra 
handledare konstaterade. Men efterhand som arbetet förflöt blev vi 
mer och mer säkra på vad vi skulle göra och vid veckans slut kände vi 
oss kanske inte som fullfjädrade arkeologer men nära nog! Samtidigt 
som vi är medvetna om att vår upplevelse inte till fullo motsvarar 
den arkeologi som bedrivs i Sverige har den definitivt gett både en 
inblick och mersmak!

Text och foto: 
Anton Hägglund, Sophie Karlsson, Agnes Lindblad, 
Axel Löfving, Olle Södergren och Linnea Wessberg.

Under veckan hade vi tre pedago-
giska handledare till vår hjälp. Här 
fick vi lära oss om koordinatsystem 
och inmätning, vilket krävde stor 
koncentration.
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När mörkret föll över Vång tog vi med oss arbetet hem till stugan. 
Fynden skulle typbestämmas och dokumenteras i en fyndlista.
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Kulturmiljö och arkeologi
– en studiecirkel 

Den första kontakten började som ett samtal mellan Blekinge 
museum och Sensus för cirka två år sedan. Samtalet utmynnade i 
en kurs för intresserad allmänhet och för organisationer med 
naturlig kontakt med ämnet. Att det skulle bli nya, sensationella 
fynd i Västra Vång var det ingen som kunde ana vid de inledande 
samtalen 2012. Tänk vilken tur att Karlskrona ville rena sitt vatten 
från Johannishusåsen!

Att lära sig se sitt närområde med arkeologiska ögon är inte bara ett 
sätt att bli medveten om sin egen historia utan också med omvärl-
dens. Det skapar förståelse för hur vi människor har förflyttat oss 
och hur våra kulturer avlöst varandra på en och samma plats sedan 
urminnes tider. De nya fynden från Vång lägger tidigare teorier på 
hyllan och vi blir tvungna att omvärdera och förändra vår kunskap 
och vår syn på Blekinges förhistoria. Vi har annars en stor snedför-
delning av uppdragsarkeologin där expansiva storstadsregioner har 
en stor och accelererande kunskapsuppbyggnad medan glesbygd och 
landsbygd blir lämnad i periferin.
 Folkbildningens uppgift inom arkeologin är att visa människor 
hur de kan se sin omgivning med arkeologens ögon. Förhoppnings-
vis väcks intresset för nya arkeologiska undersökningar och för ny 
forskning.
 Intresset från allmänheten för arkeologins ämnesområde är oer-
hört stort. Förståelsen för förhistorisk tid ger oss ett mångfaldsper-
spektiv och en ökad kunskap om livsfrågor. Syftet med kursen var 
att förmedla kunskap om närområdets betydelse. En kunskap som 
deltagarna i sin tur kan sprida och förmedla genom guidningar, med 
mera. 
 Samarbetet med personalen på Blekinge museum har gjort ar-
keologiresan till en höjdpunkt. Deras engagemang och kunskap har 
hjälpt oss att putsa våra ”tidsglasögon”! Vi har lärt oss att se landska-

Teman som vi arbetade 
med i studiecirkeln: 

Arkeologi och förhistoria 
– ett sätt att förstå människan 
och hennes omvärld.

Arkeologiska redskap 
och antikvariska förutsättningar.

Att läsa landskap 
och berätta en historia.

Två besök i Blekinge museums 
föremålsmagasin. 

Exkursion: Spåren i landskapet 
– en tidsresa.

Praktiskt fältarbete.
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pet på ett nytt sätt, fått nya perspektiv på och förklaringar om våra 
fornlämningar, hur samhället var planerat och vilka maktstrukturer 
som fanns. Det har varit folkbildning i ordets rätta bemärkelse. Men 
fortfarande har vi många frågor som vi vill ha svar på och därför vill 
vi fortsätta ta del av mer kunskap inom arkeologins område. Sam-
mantaget fick vi en fantastisk historisk överblick. Både teori och 
praktik gjorde oss medvetna om omgivningens historia.
 När vi låg sida vid sida nedanför kullen i Västra Vång som för-
sta gäng vid vårens utgrävningar (2014) kände vi oss som pionjärer. 
Samarbetet gjorde gruppen homogen och det var med lite vemod vi 
avslutade utgrävningen.
 Utställningsbesöket inne på Blekinge museum som sista träff för 
kursen blev en hedervärd avslutning. Cirkeln slöts på ett fint sätt. 
Om ett av Blekinge museums mål med kursen var att skapa ambas-
sadörer för arkeologi, utställning och guidning, kan vi påstå att målet 
är uppfyllt.

Ett stort tack till Blekinge museum och alla som deltog. 

Pia Marcolin och Danne Carlson
Sensus Skåne-Blekinge
www.sensus.se
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Från ivrigt gräsborttagande till sållning av jorden.
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Alltid hittar man något!

Mikael Henriksson från Blekinge museum instruerar Sensus 
deltagare inför det första spadtaget i Västra Vång.

Foto Sensus.
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Blekinge Fornminnesförening 
i spadtagen 

När höstmörkret sänker sig över Blekinge sitter ett antal människor 
hemma på sin kammare och trots att dagarna blir kortare, trots regn 
och kyla, kan de inte sluta dra på smilbanden. De minns sommarens 
soliga och varma dagar djupt i Vångs mylla. 

Somliga tillbringade en hel del av sommaren grävandes och sållan-
des otaliga liter matjord, andra deltog en dag eller två. Gemensamt 
för alla som var med är minnet av den fantastiska känsla av glädje 
och gemenskap som aldrig lämnade det både svettiga och smutsiga 
schaktet. De ler när de minns fikastunderna i tältet, när de minns 
hur all aktivitet på grävningen plötsligt stannade upp när någon ut-
brast ”här, här är något, vänta, det är, det är ju något av metall!” 
eller vad det nu var som kom fram ur jorden. För vissa var årets 
arkeologiska undersökning vid Västra Vång det allra första mötet 
med fältarkeologi, andra har varit med alla tre säsongerna på Västra 
Vång och har fått känna på både isande vindar och heta sommar-
dagar. De som smilar och minns är alla frivilliga amatörer som har 
fått möjlighet att delta i Vånggrävningarna under de tre säsongerna 
som projektet har löpt. Det stod tidigt klart från Blekinge museums 
sida att undersökningarna i Västra Vång så långt som möjligt skulle 
genomföras som delvis publika grävningar, alltså med frivilliga ama-
törer under handledning av utbildade arkeologer. Sedan ett antal år 
tillbaka finns i Blekinge ett nätverk av arkeologiintresserade som i 
år har blivit Blekinge Fornminnesförening. Många av de som har 
deltagit har fått information och inbjudan att delta via de mail som 
föreningen har distribuerat. Och många har även under åren deltagit 
vid exkursioner och föreläsningar som föreningen har ordnat.  
 Vångprojektet så här långt har visat på hur mycket gott som kan 
komma ut av samarbete mellan amatörer och institutioner. Blekinge 
är ett litet landskap, Blekinge museum är ett litet museum och ar-
keologiska institutionen vid Södertörns högskola är en förhållande-
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vis liten institution. Alla har begränsade resurser och Västra Vång 
var, när detta projekt inleddes, i stort sett inte mer än en spännande 
kulle med stor potential. Det hade helt enkelt inte varit möjligt att 
åstadkomma de här resultaten på så kort tid om inte många krafter 
hade samverkat. Åtminstone delvis tack vare de många grävdagarna 
som alla frivilliga har bidragit med är nu Västra Vång en plats som 
kommer att förändra den arkeologiska kartan! Och tack vare de eta-
blerade arkeologernas entusiasm och aldrig sinande tålamod har ett 
stort antal privatpersoner blivit inte bara en upplevelse rikare utan 
även dedikerade ambassadörer för vårt gemensamma kulturarv. Vi 
från den intresserade allmänheten hoppas såklart på fortsatt samar-
bete och lovar ställa upp med hårt arbete, glada tillrop och en och 
annan kaka till kaffet!

Jörgen Lindblad 
Blekinge Fornminnesförening
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Blekinge Fornminnesförening är ett nätverk 
som välkomnar arkeologiskt sinnade män-
niskor i alla åldrar och med olika bakgrund. 

Övergripande syfte är att vara en länk 
mellan kulturmiljövården och den 
intresserade allmänheten. 

Via nyhetsbrev får nätverkets 
medlemmar fortlöpande information om 
aktiviteter eller gemensamma projekt. 

Vill du veta mer eller vill du 
prenumerera på nyhetsbrevet? 
Skicka ett mejl med ditt namn till: 
blekinge.fornminnesforening@hotmail.com

Foto Blekinge Fornminnesförening.il.com
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Kronobergs Arkeologiska Förening gräver i Blekinge!

I mitten av maj 2012 kom en 
förfrågan från Växjö-arkeologen 
Andreas Emilsson om vi en vecka 
senare kunde hjälpa till på en 
grävning i Vång i Blekinge? Ja!!! 
ropade vi och fick med kort varsel 
ihop medlemmar till 30 grävda-
gar under de sista fem dagarna 
av  grävningen. Så började vårt 
Blekinge-äventyr! 

Foto Per Andrén.

I Östra Vång fick vi bland annat följa arkeolog Arwo Pajusis 
utgrävning av en järnframställningsugn... 

... medan vi grävde rutor.
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I Västra Vång deltog några av 
oss i framrensningen av vad som 
verkade vara två sammanstrålande, 
stensatta ”processionsvägar” uppe 
på den plats som därefter av oss 
fått gå under namnet ”kultkullen”. 
På denna kulle hade 2004 hittats 
en keltisk maskbild av brons. Dessa 
mystiska ”processionsvägar” däm-
pade inte förväntningarna! Efter 
detta var vi fast! Vi kunde inte slita 
oss från platsen. 

Några besökte till och med kullen 
mitt i kallaste vintern! Och nu hade 
vi även börjat knyta kontakt med 
Blekinge Fornminnesförening och 
med Lars Sternefält som då även 
arbetade på museet i Karlskrona.
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Under åtta dagar 2013 beräknades 
att man skulle kunna få grepp om 
kullens funktion och de anlägg-
ningar som skymtat förra året samt 
några ytterligare anläggningar 
som georadarn visat. Vi skulle få 
vara med! Och till en början fick vi 
hjälpa våren på traven, då det var 
tjäle kvar i marken! Men ändå gör 
vi fynd. 

Första dagen, vid ett-tiden, hittar 
Nadja från Blekinge något litet, 
gulaktigt glänsande – ”ungefär 
som en ”flärp” till att hålla ihop 
plastpåsar” – säger Christina från 
Kronoberg  – ”men fråga Lars vad 
han tror”. Lars tittar och vrider och 
vrider och tittar och säger: ”Jag 
tror fan det är en guldgubbe!!!” 
Lars brukar inte svära. Och det var 
en guldgubbe!

Den andra dagen hittar Solveig från Kronoberg en”guldgumma” med 
långt hår, och Nadja hittar ytterligare en guldgubbe!
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Och mot slutet av den dagen hittar 
Sven-Inge den fjärde guldgubben!

Tredje grävdagen skymtar något annat i jordytan…              ...bronsmasken från 2004 får en kamrat.

När vi en gång berättade för en 
arkeolog vad vi varit med om fräste 
arkeologen till svar: 
”Ni vet inte vad det är att vara 
arkeolog! Sådant här får många 
arkeologer aldrig vara med om!”
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Det blir onsdag och dag fyra. Vi får 
besök från Kalmar läns museum av 
arkeologerna Helena Victor och Per 
Lekberg. Och vad kommer då fram 
ur jorden? Jo, en vacker bronsbyst!
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Torsdag kväll. Något nytt spän-
nande skymtar i grävytan. Är det 
ett krus? Arkeolog Arwo Pajusi 
jobbar sent den kvällen och närmar 
sig försiktigt det uppstickande 
föremålet. 

”Kruset” visar sig vara ännu en ny 
byst av brons som är ”vackrare” 
än den förra.
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På slutet av dag sju såg de fram-
rensade två så kallade ”proces-
sionsvägarna” ganska annorlunda 
ut, och det är fortfarande oklart 
vad stensättningarna haft för 
funktion. Men ”kultkullen” är en 
kultkulle! 

Fint glas fann vi också, nästan en 
hel bägare i flera små bitar.
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Här ses en del av gänget som tillbringade våren 2013 på kullen i 
Västra Vång. Kronoberg bidrog sammanlagt med 51 grävdagar. 
Grävningen som skulle avslutas efter åtta dagar pågick 
istället en månad.

I november var en del av oss med på det seminarium som hölls i 
Ronneby, Vång och Karlskrona, och där hemligheten om fynden of-
fentliggjordes. Då fick vi återse en del av ”våra vänner” i konserve-
rat skick. Och uppleva uppståndelsen över fynden!
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Arkeologin i Vång fick en ytterli-
gare fortsättning året därpå. Från 
mitten av maj till och med slutet 
av juli grävde vi med Blekinge 
museum inte på kullen, utan på 
åkern söder om. 

Vi finner stolphål och mycket 
keramik. Även tecken på textil-
tillverkning i form av vävtyngder 
och sländtrissor. 

Även nere på åkern hittas flera 
glasfragment och två bärnstens-
pärlor samt en 18 cm stor holkyxa 
av järn. Dessutom en liten del av 
bågen till ett reliefspänne! Vång 
håller vad det lovar! 

Vi hittar tecken på metallsmide i 
form av många små deglar och 
härdar. Vilken metall har man 
arbetat med? 
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2014 bidrog vi med 91 grävdagar. En del av oss blev till och med tillfälliga 
Vångbor eftersom vi bodde i det hus i byn som Blekinge museum 
disponerade. 

Det har varit roligt och trevligt att möta de cirka 2 000 besökare 
som kommit till grävningen och att gräva tillsammans med likasin-
nade entusiaster från Blekinge och Kronoberg. Våra band har knu-
tits starkare och starkare och föreningarna i våra två län samverkar 
alltmer och utbyter program med varandra. En del av föreningens 
utflyktsverksamhet har vi nu också lagt till Blekinge där tidigare 1:e 
antikvarie Thomas Persson guidat vår förening på dagsresor både 
2013 och 2014. 
 Vi är tacksamma för den generösa attityd och förmågan att ta till 
vara vårt intresse som Blekinge museum har visat och med arkeolo-
gerna Mikael Henriksson, Björn Nilsson och Arwo Pajusi i spetsen. 
Lars Sternefälts positiva, trogna närvaro och kunnande har haft stor 
betydelse. Vi känner oss välkomna, delaktiga och får ställa alla våra 
frågor och delta i diskussioner och spekulationer. Utställningen om 
”Skatterna från Vång” på Blekinge museum är fantastisk och gör 
också oss stolta. Vi var med!  

Per Andrén
Kronobergs Arkeologiska Förening
www.hembygd.se/kronobergs-arkeologiska

Kronobergs Arkeologiska Förening 
bildades 2001. Föreningen arrangerar 
föreläsningar, studiecirklar, berät-
taraktiviteter och utflykter. Medlemmar 
i föreningen har deltagit i ett flertal 
arkeologiska utgrävningar i Småland, 
Blekinge och på Öland. 
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Vångarkeologin och framtiden

En långsam arkeologi och tio år av undersökningar. 
En publik kulmen de senaste tre åren. 
Hur går man vidare härifrån?

Hittills har det arkeologiska vetenskapliga arbetet präglats av entusi-
asm och en stark vilja att undersöka något ”nytt” från det arkeologis-
ka Blekinge. Kopplingen till ett växande amatörarkeologiskt intresse 
har varit stark och viktig. Sedan 2012 har vi även börjat bygga upp 
ett vetenskapligt och pedagogiskt nätverk. Våra premisser har varit 
att så många intresserade som möjligt skall kunna få ta del av Vång. 
Vi har försökt att skapa ett så öppet förhållande som möjligt. Vång-
projektet är därför ganska löst i konturerna. Med en tydlig kärna 
i både det museala och det akademiska vill vi verka för olika syn- 
och arbetssätt. Vi ser gärna våra arkeologiska resultat som en open 
source, vi tror på creative commons och crowd sourcing, för att prata 
IT-språk. När det kommer till själva ”grävandet” är vi tydliga: nya 
insatser på eller omkring kullen måste ha en tydlig och långsiktig 
finansiering! En arkeologisk undersökning av det slag vi står inför är 
inte mycket mindre komplext än ett vattenledningsprojekt. 
 Det finns flera vägar att gå. Man kan försöka sig på de stora na-
tionella forskningsfonderna. Att få medel till regelrätta arkeologiska 
undersökningar kommer visa sig vara svårt (av någon anledning), 
men däremot kunde man kanske finna medel till doktorander, spe-
cialistkompetens eller inköp av viss utrustning. Ett annat alterna-
tiv är att försöka få tillgång till offentliga regionala eller mer lokala 
medel. Kopplingen mellan arkeologi och kulturturism är stark. Även 
privata finansiärer av olika slag är mycket intressanta. Här kan näm-
nas att storasystern i Skåne – Uppåkraundersökningarna – till stor 
del finansierat av privata företag och enskilda individer. En variant 
är att söka allmänhetens intresse genom crowd funding. Det mest 
troliga är att vi kommer behöva balansera mellan alla dessa olika for-
mer. Kanske skulle just en sådan mosaik av finansiering ge en tydlig 
signal utåt. Arkeologin och förhistorien delas av oss alla. Likväl som 
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vi bär ett gemensamt ansvar, har vi också alla rätt att komma den 
nära. Arkeologin har mycket att lära av världen utanför museet och 
akademin. Och utan tvivel, arkeologin kan bidra till mer än vad man 
i förstone kan tro. 
 Vi vill tro att kullen i Vång kan ge tankeväckande nästan exis-
tensiella perspektiv. Lite retoriskt kan man påstå att vångarkeologin 
både vill ställa frågan, och sedan försöka svara: Vilka är vi egentligen? 
Ja, vilka är vi, och vilka var de? Det är den riktigt viktiga frågan.

Mikael Henriksson och Björn Nilsson

Kullen i Vång sedd från norr.
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