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Björn Nilsson

Här tar en järnåldersplats form

Det finns en del skrivet om de nya järnåldernspåren i Västra Vång. 
Mycket av det är av ganska teknisk och administrativ karaktär: ar-
keologiska rapporter, analysresultat, länsstyrelsemeddelanden med 
mera. Sedan finns mer populära beskrivningar: utställningskataloger, 
småskriften Tre år i Vång och andra populärvetenskapliga artiklar, 
nu senast i den danska tidskriften Skalk (nr 4, 2016). Den intres-
serade kan finna såväl lättsmält som mer svårtuggad information om 
våra undersökningar.
 Strikt vetenskapliga artiklar finns det ännu inte så många, strängt 
taget endast Marianne Görmans och Mikael Henrikssons artikel i 
Fornvännen från 2006 som mer ingående beskriver fyndet av mask-
bilden på kullen 2004. Det betyder inte att forskarna inte har upp-
märksammat eller arbetat med platsen under tiden. De senaste fyra 
årens undersökningar har bearbetas och undersökts av en stor skara 
forskare och studenter. Några av dem publicerar i denna småskrift 
korta beskrivningar av vad de så långt kommit fram till. Särskilt ro-
ligt är det att så många olika vetenskapliga fält, och så många perso-
ner i olika stadier av sin karriär har valt Västra Vång som fokus. Det 
är det bästa betyg en arkeologisk plats kan få. 
 Det har varit intressant att ta del av de olika texterna under det 
senaste året. Även om många känner varandra och träffas då och då, 
så har flera Vångtexter vuxit fram vid sidan om varandra. Det har 
varit vårt syfte att låta dessa olika beskrivningar ta plats utan försök 
att jämka samman en eller annan enhetlig betraktelse. Så har flera av 
forskarna antagligen också ganska olika syn på vad platsen egentli-
gen har betytt under järnåldern och hur den arkeologiskt skall tolkas 
i förhållande till andra kända platser av liknande karaktär.
 Det skall sägas från början; vi vet egentligen inte vad Västra Vång 
är och vad platsen betytt. Arkeologiskt har vi bara skrapat på ytan 
och mycket av den arkeologiska tolkningen bygger på jämförelser 
och liknelser av andra tidigare funna platser i främst Skåne och Dan-
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mark. Man kunde tro att just de ovanliga och delvis unika fynden 
skulle göra platsen lättare att förstå. Så är nog inte fallet. Tvärtom 
minskar plötsligt antalet jämförelseplatser, och flera av dessa har en 
stark ställning och är ”centrala” inom järnåldersforskningen: Upp-
åkra, Sorte Muld, Helgö, Eketorp bland annat.
 Frågan är om arkeologen ”finner” eller ”formar” en sådan plats? I 
samma ögonblick som man lyfter fram guldgubben eller bronsmas-
ken som platsens signa – hamnar lätt andra delar av platsens mate-
riella kultur i bakgrunden. Då får man inte glömma att ”Skatterna 
från Vång” är effekten av något annat, större och mer utbrett både 
tidsmässigt och rumsligt. Kanske skulle man våga påstå att fynden 
på kullen är resultatet av livet i en grå-brun, ganska hård värld som 
luktar plikt, svett, jord och skog.
 Ett sätt att fånga det centrala i den arkeologiska platsen Västra 
Vång – och utan att ringakta det unika, spektakulära – är att ge sig 
ut i periferin. Boken börjar därför med landskapsperspektivet. Tre 
intressanta parallella tolkningar där äldre källmaterial av olika ka-
raktär; runstenar, kartor och ortsnamn, väger tungt. Sedan följer en 
presentation av en del av de föremålskategorier och det fyndmaterial 
som påträffats. Detta parti kan även läsas lite som en arkeologisk 
metodologisk provkarta! Boken avslutas med en diskussion om hur 
platsen bäst tas om hand. Här får vi inblickar från Uppåkraforsk-
ningen, men även en snabbrapport från ett möte tidigare i höst.

Avsökning med metalldetektor i åkermarken söder om kullen våren 2016. Foto Blekinge museum
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Mats Anglert

”Berget där hjortar brukar hålla till”

Längs Johannishusåsen har ett kommunikationsstråk sträckt sig 
mellan östersjökusten och ett bra stycke in i landet upp mot Små-
land. Detta stråk uppvisar en mängd imponerande fornlämningsmil-
jöer från järnåldern, inte minst flera stora gravfält. Här finns också 
ett antal mer eller mindre unika fornlämningar, som Björketorps-
monumentet, med sin imponerande runinskription från 600-talet, 
och den ganska nyligen identifierade kultplatsen på en mindre kulle 
vid Vång, karakteriserad av en mängd statusföremål från olika ti-
der. Trots att endast begränsade undersökningar har gjorts på kullen 
framträder en arkeologisk plats som varit ett viktigt centrum under 
stora delar av det första årtusendet efter Kristi födelse.
 Syftet med denna artikel är att utifrån en landskapsstudie av 
fornlämningar och bebyggelsenamn skissera en bild av hur områ-
det utvecklats under järnålder och medeltid i Listerby, Edestad och 
Hjortsberga socknar. Metoden kan närmast beskrivas som kognitiv 
toponymi det vill säga hur människor har skrivit in platsers betydel-
ser i namn och hur detta påverkat landskapet i ett längre tidsper-
spektiv. Olika strategier har tillämpats för att skapa ordning och göra 
landskapet begripligt (t.ex. Brink 2008). Mindscapes skapades utifrån 
de representationer, projektioner och föreställningar som männis-
korna tillskrev landskapet (Kyhlberg 2012:37f ). Den här presente-
rade analysen baseras framför allt på arkeologi och fornlämningar 
samt äldre kartor vid sidan om ortnamnen.
 Till de äldsta ortnamnen i Blekinge brukar räknas de som slu-
tar på -by, -sta(d), -åkra och -inge, med en dominans av namnen på 
-by (Stenholm 1986:63). Bland dessa återfinns de största byarna 
på 1600-talet, och de med ändelsen -by hade i medeltal 7,6 gårdar 
(Ohlsson 1948). Bland dessa finns dock de riktigt stora byarna på 
Listerlandets jordbruksslätt med omkring 20 gårdar, vilket påverkar 
medeltalet. Till storlek och omfattning uppvisar bebyggelser med 
namn som slutar på -rum stora likheter med by-namnen. De absolut 

Kullen i Västra Vång. 
Foto Blekinge museum.
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vanligaste medeltida ortnamnen i Blekinge är torp- och måla-nam-
nen med ett antal av cirka 100 respektive 200. De utgjordes i hög 
grad av ensamgårdar. Ortnamnsforskningen anser att by-namnen i 
allmänhet kan dateras till vikingatid och torp-namnen till tidig med-
eltid, men att en överlappning har förekommit. Måla-namnens ak-
tiva tillkomsttid anses vara den senare delen av medeltiden.
 Centralt i denna artikel, både i ett geografiskt och innehållsmässigt 
perspektiv, befinner sig Hjortsberga vars betydelse enligt ortnamns-
forskningen har fått utgöra rubrik åt denna korta landskapsanalys. 
Den följer inget kronologiskt förlopp då landskapet har utvecklats 
i ett varierat tempo med styrkeförskjutningar karakteriserat av för-
flyttningar, återbruk och transformeringar av platser.

Johannishusåsens kustnära del
Kyrkorna i Blekinge har en tydlig koncentration till kustbygden. I 
omgivningarna till den södra delen av Johannishusåsen framträder 
en tydlig förtätning av kyrkobyggnader. Detta har medfört att en 
del socknar även blivit mindre (se fig 1.). Bland dessa kyrkbyar do-
minerar namn som tillhör det äldsta namnskicket i Blekinge, och då 
framför allt namnen på -by. Hoby och Ronneby var även förvalt-
ningsorter knutna till den danska kungamakten under tidig medeltid 
så kallad kungalev. Kungaleven har förmodligen haft en koppling till 
häradsindelningen och för Hoby och Ronneby innebar detta Västra 
och Mellersta häradet. För Östra häradet har den kungliga adminis-
trationen varit lokaliserad till Lösen. Dessa förvaltningsgårdar har 
kompletterats med ytterligare två i Vambåsa och Mörrum, som kan 
ha tagit tillvara speciella intressen från kungamaktens sida (Andrén 
1983). Ronneby är dessutom Blekinges äldsta stad från 1200-talet 
(Stenholm 1986). Namnet, såväl som den ursprungliga kyrkan före 
staden, visar på platsens bakgrund i ett bysammanhang. Ronneby är 
en av ytterst få städer där namnet pekar på en äldre existens som by 
före stad (Anglert 2006a). Staden blev även säte för prosten i Medel-
sta härad (LSL II).
 Koncentrationen av kyrkor måste tolkas som att det funnits 
många själar i området att sörja för under äldre medeltid. Storle-
ken på långhusen i kyrkorna, där menigheten samlades, talar även 
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Fig 1. Kustbygden i det centrala Blekinge uppvisar en tydlig bebyggelseförtätning. Anderson (1932).
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för ett stort befolkningsunderlag. Arealen på stenkyrkornas långhus 
i området mätte 100–150 m2, vilket få kyrkor i exempelvis Skåne 
kan uppvisa. De äldsta kyrkorna dateras till 1200-talet med mjuka 
gränser åt båda håll. Dendrokronologisk analys av takstolarna i Ede-
stads stenkyrka ger dock en datering till mitten av 1400-talet. Något 
försök till närmare dateringar kommer inte att göras i detta sam-
manhang. Det finns gemensamma drag bland kyrkorna, men även 
olikheter. Oavsett ålder på själva kyrkorna tycks emellertid grän-
serna för socknarna tillkommit vid ett och samma tillfälle. Socken-
nätet tycks ha uppkommit genom principen att varje lokalitet inom 
en socken ska ligga närmare sin egen än någon annan sockenkyrka 
(Thiessen-polygon). De tre sockenkyrkorna Edestad, Listerby och 
Hjortsberga ligger endast drygt 3 km från varandra och inom denna 
triangel finns Björketorpsmonumentet endast 1 km från punkten 
där de tre socknarna möts.
 Björketorpsmonumentet i Listerby socken består av tre resta 
stenar varav en har en mycket lång runinskription (DR 360; Imer 
2015:17). 

§A Himmelglansrunerækken (hAidRrunoronu) skjulte jeg her, kraftru-
ner (ginArunAR). Med argskab (ArAgeu) uophørlig (hAerAmAlAusR), 
{utiAR} med trolldomsdød (welAdAude), (bliver) den der bryder det 
[mindesmærket]. §B Jeg spår fordærv.

 Monumentet har tillkommit i en helt annan tid och i en annan 
kontext än sockenbildningen, då runristningen dateras till ungefär 
600 år före sockenbildningen. Möjligen har monumentet även spe-
lat en roll för den senare territorialiseringen och sockenindelningen 
av detta begränsade landskapsutsnitt. Monumentet har säkerligen 
spelat en stor roll i sitt landskapssammanhang och genom att laddas 
om med nya betydelser har det även varit aktivt i ett längre tidsper-
spektiv. Det har varit unikt i sin tillkomsttid, runstenar från denna 
tid är ytterst få. Det ligger nära till hands att dra in de tre samtida 
runstenarna från Listerlandet. På Stentoftenstenen har inskriptio-
nen en likalydande formel (DR 357; Imer 2015b:264).
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Med ni bukke (og) ni hingste gav HaÞuwulfR godår. HariwulfR… 
Himmelglansrunerækken skjuler jed her, kraftruner. Uafladelig med 
argskab, troldomsdødens den, der bryder det (mindesmærket).

 Den inristade formeln på de båda stenarna visar på stora likheter 
och med tanke på hur få runstenar som är kända från denna tid bör 
det föreligga ett samband, direkt eller indirekt. Den möjliga namn-
samhörigheten mellan platsnamnet Listerby och områdesnamnet 
Lister har emellertid förkastats av ortnamnsforskingen (Ohlsson 
1948:71f ). Namnen anses ha uppstått oberoende av varandra.

Bebyggelsens utbredning
De äldsta ortnamnen förekommer, liksom i övriga Blekinge, fram-
för allt i kustområdet, det vill säga i Listerby och Edestad socknar. 
Med utgångspunkt i P. Geddas Blekingekarta från 1684 har ort-
namn som slutar på -by, -stad och -rum dominerat från Göhalvön i 
söder till Edestad och Hjortsberga i norr. Till de tidiga ortnamnen 
bör även de som slutar på -berg(a) och -lund(a) räknas (Vikstrand 
2004). Samtliga dessa bebyggelsenamn kan anses ha tillkommit un-
der järnåldern eller möjligen äldsta medeltid. Listerby, Edestad och 
Hjortsberga har även blivit kyrkbyar och sockencentrum. Ronneby, 
som ligger strax väster om det studerade området, har i flera avse-
enden fungerat som ett häradscentrum. Ronneby omtalas som ett 
kungalev, en förvaltningsenhet knuten till den danska kungamakten 
under tidig medeltid, men även som säte för prosten i häradet vid 
slutet av medeltiden. Byar med namn som slutar på -stad är ytterst få 
i Blekinge (4) och de som kan betraktas som ”äkta” finns i Mellersta 
häradet (Ohlsson 1948:66ff ). Förleden i namnen är också svåra att 
bestämma, och utifrån att de i andra delar av landet vanligtvis är 
personnamn har detta även antagits varit fallet i Blekinge. Vad gäller 
bynamnen förekommer aldrig personnamn som förled. 
 Platser som Gärestad och Levalunda har emellertid namn som 
möjligen kan indikera att speciella funktioner har varit knutna till 
platserna. I de skriftliga källorna omtalas platserna tämligen sent, 
för Gärestad skrivs namnet Jerllestadtt cirka 1570, Jernestad 1591 och 
Jerrestadt 1595 (Hallberg 1990:22). Det sena omnämnandet försvå-
rar tolkningen, men en rimlig tolkning av förledet i ortnamnet är 
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’jarl’ (jfr Järrestad i Skåne: Jarllestatha 1322, Jeristædhe 1489). Plat-
sens betydelse manifesteras även av det stora skattfyndet med tpq 
1056 som gjorts i byn 1888 (Hårdh 1976:15). Skatten som vägde 2 
kg bestod av silversmycken och bitsilver samt cirka 1400 mynt, varav 
merparten var tyska. Av övriga mynt kan 275 engelska, 34 danska 
samt 23 arabiska nämnas. Byn Gärestad var dessutom granne till 
Levalunda där efterleden -lunda kan kopplas till kulten under järn-
åldern (Leuo-lundom 1347). I den norröna diktningen framträder 
lunden med en mångfacetterad roll med kopplingar till gudarna, fö-
reställningar om fruktbarhet, envig och livet efter döden (Vikstrand 
2004:326ff ). Förleden kan komma från mansnamnet Levi (Hallberg 
1990:89). Under 1300-talet har biskopen i Växjö ägt egendomar i 
Levalunda.
 Under den äldre medeltiden, omkring 1000–1300 e.Kr., ägde en 
befolkningsökning med tillhörande bebyggelseexpansion rum. Ex-
pansionen kan avläsas i det stora antalet bebyggelser med namn som 
slutar på -torp. Ortnamnsforskningen har länge hävdat att det pri-
märt handlat om nybyggen och utflyttade gårdar från äldre bebyg-
gelser (SOL:322; för det aktuella området se Ohlsson 1948:87ff ). 
Under äldre medeltid förekommer det relativt stora torpbyar, storgår-
dar med torpnamn i byar eller som stora ensamgårdar (Anglert 2003, 
2006b). Personnamn är vanligt som prefix i dessa torpnamn, vilket 
pekar mot ett tydligt aktörskap. De tidiga torpbebyggelserna har varit 
en aktiv aktör vid introducerandet av nya strategier i olika landskaps-
sammanhang. Större lantegendomar från järnåldern har splittrats ge-
nom etableringen av torpbebyggelser i dess absoluta närhet. 
 I Hjortsberga socken omkring Hjortsberga och Vångs byar finns 
ett kluster med torpbyar från medeltiden. Bertil Ohlsson som be-
handlat ortnamnen i Medelsta härad benämner dem Hjortsberga-
gruppen (Ohlsson 1948, se även Hallberg 1990). På 1600-talet har 
flera av dessa varit stora byar som exempelvis Dagstorp med sju går-
dar och Åstorp med sex. Medeltalet för torpbyarna i häradet har 
varit 2,5 gårdar. Kolonisationen som är förknippad med torpbyarna 
visar för första gången i området på ett tydligt aktörskap kopplat 
till bebyggelseetableringarna. I Dagstorp är det Dag och i Åstorp, 
äldst skrivet Åsetorp, kan det vara mansnamnet Åse eller terrängbe-
teckningen ås som ligger bakom namngivningen. I övrigt har Ær-
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wast, Æsger, Giurd och Omar varit aktiva i torpbyarnas tillkomst 
(Ohlsson 1948:82ff ). De äldre ortnamnen i Blekinge tycks däremot 
i hög grad sakna personnamn. I Blekinge saknas även ortnamn som 
slutar på -löv (-lev), vilket betyder ’arvegods’ och tillhör det äldre 
namnskicket (SOL:205). Namngruppen förekommer framför allt i 
Danmark, Skåne, men även i Halland, Småland, Östergötland och 
på Öland. 
 Enligt den geometriska kartan över Dagstorp från 1688 framgår 
att Johannishus och föregångaren Skunkenberg anlagts på denna bys 
ägor (LMS I1:13). 1688 återstod ett kronohemman som blev ”för-
bytt” till frälse. Den siste innehavaren var Gyse Knutsson och gården 
hade åker av 5 tunnland och äng motsvarande 6 lass hö. Christopher 
Cronholm skrev 1757 att ”I Hjortsberga socken, litet från kyrkan, 
är Skunkenbergs sätesgård belägen. Har sitt namn av anläggaren 
Kgl. Sekreteraren och landsdomaren Nils Skunk, som den 24 no-
vember 1670 fått kungligt tillstånd att kullkasta byarna Åstorp och 
Dagstorp, samt att på deras ägor anlägga sig en sätesgård och få 
ikläda den insockne natur och förmåner” (Cronholm, 1976). Hur 
Nils Skunk hade skaffat sig tillgång till de båda byarna framgår inte.
 Ortnamn som slutar på -ryd förefaller i allmänhet vara något yng-
re än torpnamnen och sträcker sig något längre in i det blekingska 
landskapet. I det aktuella området förefaller de inte heller kunna 
knytas till personnamn som exempelvis i byn Mölleryd eller ensam-
gården Ryd. Betydelsen är ’röjning, nyodling’ (SOL:261).

Vång och Hjortsberga
Ett bebyggelsenamn i Hjortsberga socken som inte kan inpassas i 
den ovan gjorda beskrivningen är Vång. Platsen är av största intres-
se då Vång visat sig vara en betydande kultplats under järnåldern. 
Vång betyder ’sammanhängande stycke av odlad jord eller äng på 
en gårds eller bys inägor’ eller liknande (SOL:363), vilket innebär 
att det ursprungligen endast varit en benämning på en del av byn 
eller gården. Som namn på platsen omtalas Vång (Wongh) tidigast 
under 1600-talet (jb 1633–34) Med största sannolikhet har bebyg-
gelsen haft ett annat namn tidigare som av någon anledning har gått 
förlorat. Lämningarna på platsen sträcker sig tillbaka till århundra-
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dena kring Kr.f. genom fynden av fyra ansiktsmasker. De rika fynden 
sträcker sig fram i 500–700-talet genom fynden av ”guldgubbar”, 
men troligen kan de från Vång dateras till sen folkvandringstid eller 
tidig vendeltid (Watt 2004:214ff; Henriksson 2016:15). Den fort-
satta utvecklingen på platsen framstår som mer oklar. Keramiken 
från undersökningarna dateras till sen vikingatid och tidig medeltid, 
framför allt 1000- och 1100-talet, samt några skärvor från nyare tid 
(Brorsson 2015). Från denna tid finns även ett större skattfynd från 
trakten med datering 1120 (Hårdh 1976). Det förefaller alltså som 
att platsen har haft ett föränderligt utnyttjande över tid och att den 
möjligen varit övergiven vissa tider. De hittills gjorda undersökning-
arna har emellertid varit begränsade så de formulerade antaganden 
måste betraktas som hypotetiska. 
 Namnet Hjortsberga uppträder både som socken- och bynamn. 
Det äldsta omnämnandet 1471 är i samband med att socknen 
nämns, (j) Hiorsbærgsognh (SOL:127). Betydelsen anses vara ’berg 
där hjortar brukar hålla till’, vilket innebär att namnet kan ges en 
mycket speciell innebörd. Både hjort och berg har spelat en stor roll 
inom den nordiska mytologin. Hjorten förekommer i Beowulf som 
omtalar byggandet av den kungliga hallen i Lejre med namnet Heo-
rot (hjort) och i beskrivningen av Yggdrasil går fyra hjortar och betar 
på världsträdets krona. Heliga träd vid kult- och samlingsplatser har 
inte enbart existerat i skandinavisk mytologi utan även inom flera 
andra kulturer, exempelvis den keltiska (Andrén 2014:38f ). Hjor-
tar, men även en människofigur med hjorthorn, förekommer också 
på föremål som Gundestrupkitteln, vilket ansiktsmaskerna i Vång 
kan associera till. Alexandra Pesch har senast visat på hjortdjurens 
enorma betydelse under mänsklighetens historia på ett övergripande 
plan (Pesch 2015). Hjorten har alltid varit förknippad med positiva 
konnotationer och har associerats med återfödelse, fertilitet och re-
generation. De har sedan lång tid tillbaka också ingått i solsymbo-
liken, och med kristendomens införande under medeltiden kom de 
att symbolisera Kristus.
 Efterledet -berg(a) i ortnamn leder tankarna till större berg eller 
höjder som varit viktiga referenspunkter i människornas landskap. 
Historiskt har dock berg ofta använts för benämningar av olika stora 
kullar, höjder och backar. Namnledet förekommer ofta i samman-
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sättningar med gudanamn som Frö, Njärd, Oden, Tor och Ull och 
har därmed en tydlig koppling till det sakrala landskapet (Vikstrand 
2004:318ff ). Hjortsberga understryker ytterligare betydelsen av or-
det berg(a) i sakrala sammanhang. I dag skrivs by- och sockennam-
net i pluralis genom tillägg av ett a på slutet, men under medeltiden 
förekommer det ofta singulart (se ovan). Detta gäller även samma 
by- och sockennamn i Allbo härad, Kronobergs län ([de]hiortzbyr-
ghom 1287). Den singulara formen tyder på att det är ett specifikt 
berg som åsyftas.
 Mot bakgrund av det förda resonemanget vill jag formulera hy-
potesen att Vång, eller snarare kultplatsen, under äldre järnålder har 
haft namnet Hjortsberga. Det måste betraktas som ett mer passande 
namn på en plats av denna karaktär. Det förekommer visserligen ett 
”Wi åkers ängarne” alldeles norr om kullen eller ”berget” på storskif-
teskartan från 1817 (LMA 10-hjo-21), vilket skulle kunnat vara ett 
annat tänkbart namn på en kultplats (jfr Vä, Viby m.fl.).
 När Hjortsbergas sockenkyrkas egendom tas upp i Lunds stifts 
landebok från omkring 1570 avviker dessa i beskrivningen i relation 
till övriga kyrkor. Uppräkningen av landgillet, som är hämtat från en 
kopia, avslutas med att detta är hämtat från Hjortsbergas ”rette gam-
ble Kirche bogh som endnu är till stæde” (LSL II:494). Den första 
posten i uppräkningen är daterad 1318 och gäller ”en pennings feste 
in Sylua (skogen?) Mölleryd” livet ut för den pensionerade prästen 
med alla sina barn. År 1550 hade prosten i Ronneby för Mellersta 
häradet samlat flera goda män och ”gamble oldinge”, som intygade 
att uppgifterna i kopian var riktiga. De gårdar och egendomar som 
gav landgille till Hjortsberga kyrka var utspridda, i fler fall utanför 
den egna socknen. En gård i Jerllestadtt i Edestads socken och en 
gård i Hyllerstorp i Tvings socken gav en svensk mark vardera. Öv-
riga gårdar erlade landgille i skånsk valuta. I Mölleryd hade prästen 
en gård och en annan gård betalade landgille till kyrkan. Det gällde 
även tre gårdar i Dagstorp, en gård i Förkärla, en gård i Ryd och 
en gård i Listerby. Dessutom var landgillet från Ettebro i Ronneby 
socken två engelska.
 Spridningen av sockenkyrkans egendom tyder på ett avsevärt 
större upptagningsområde för landgillet än den kända socknen. Går-
dar i byar som ligger i Förkärla, Edestad, Listerby Tving och Ron-
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neby socknar har varit knutna till Hjortsberga kyrka. Denna organi-
sation förefaller vara äldre än den sockenindelning vi känner och att 
Hjortsberga troligtvis var den enda sockenkyrkan i området, alltså 
en socken med en storlek i paritet med socknar som Ronneby och 
Hoby. Kyrkan i Hjortsberga omtalades 1665 att den dessutom ”skal 
være den ældste kirche in Blegind” (Anderson 1932:245).

En möjlig tolkning eller en forskningshypotes
Kultplatsen vid Vång, som alternativt kan ha burit namnet Hjorts-
berga, har haft en dominerande position i landskapet kring Johan-
nishusåsen under stor del av järnåldern eller åtminstone de första 
500–600 åren av vår tideräkning. Utifrån flera mer övergripande 
studier förefaller en allmän religiös, politisk och social förändring ha 
genomsyrat samhället under 500-talet (t.ex. Näsman 1991; Højlund 
Nielsen 2005; Andrén 2014). Anders Andrén menar emellertid att 
folkvandringstiden kommer att förbli en gåta, men håller för troligt 
att den sista fasen i den skandinaviska hedniska kulturen började 
550 e.Kr. och inte 400 e.Kr. På flera centralplatser, som Järrestad 
(i Skåne) och Tissø föreligger en social och rituell kontinuitet från 
600-talet och fram i tidig medeltid (Andrén 2014:186). Det är i för-
sta hand kultverksamheten på kullen som tycks upphöra vid denna 
tid; kulten kring ”guldgubbarna” förefaller i allmänhet ha kulminerat 
under 600-talet. 
 Under 600-talet anses även runristningen med sin förbannelse-
formel på Björketorpsstenen ha tillkommit. Monumentet har senast 
tolkats som en nidstång mot bakgrund av bland annat den förbannel-
seformel som utgör en del av inskriptionen (Kyhlberg 2012:102ff ). I 
vilket fall har det varit en starkt uttalad performativ handling där en 
tydlig effekt har eftersträvats. Runinskriften har även ett dolt budskap 
som sannolikt innebar att om man höll sig vän med avsändaren (sten-
resaren) hade man inget att frukta. För att kunna förstå en runsten 
som performativ är det nödvändigt att tolka dess uttalade och outta-
lade budskap utifrån den samlade lokala eller regionala kontexten (jfr 
Koziol 2015 och skriftliga diplom). Runstenen har varit lokaliserad 
till mötet mellan olika viktiga kommunikationsleder, den östvästliga 
vägen genom Blekinges kustbygd och vägen längs Johannishusåsen. 
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På ett eller annat sätt har Björketorpsmonumentet sannolikt relaterat 
till kultplatsen i Vång/Hjortsberga och vad den representerade.
 Flera forskare har pekat på sambandet mellan Björketorpsstenen 
och Stentoftenstenen vid Sölvesborg framför allt utifrån runinskrif-
terna (senast Imer 2015b:264). En övergripande kontextuell analys 
understryker sambandet och då inte minst sett utifrån runstenar-
nas högst begränsade förekomst, närheten till varandra och unge-
fär samtidighet. Runstenarna från Blekinge anses ha sitt ursprung i 
en och samma släkt och samma runstenstradition från övergången 
mellan folkvandringstid och vendeltid ( Jacobsen 1935:24ff; Imer 
2015a:128). På de tre runstenarna från Lister nämns tre personer 
vid namn: HaÞuwulfR, HariwulfR och HaeruwulfR. Med utgångs-
punkt i dessa namn har Olof Sundqvist och Anders Hultgård pre-
senterat en tolkning av dessa personers sammanhang (Sundqvist & 
Hultgård 2004). Namngivningsseden refererar till en krigarideologi 
förknippad med en form av gruppkultur. HaÞuwulfR, HariwulfR 
och HaeruwulfR har tillhört eliten och bör betraktas som hövdingar. 
Dessa så kallade ulfheðnar ’vargskinnsbärare’ eller bärsärkar förefal-
ler ha manifesterat sig genom att resa runstenar både i det centrala 
Blekinge som på Lister.
 En här framförd hypotes är att bebyggelsenamnet Hjortsberga har 
flyttat från Vång till sin nuvarande lokalitet. Bebyggelsen i Vång har 
också ändrat karaktär och funktion från ett starkt uttalat fokus på 
kulten under järnåldern till en större utspridd medeltida by. Under 
tidig medeltid tycks byn haft ett välstånd som avslöjas av det stora 
skattfyndet från trakten (Hårdh 1976:15ff, tpq 1120). Detta gör det 
även möjligt att spekulera i en kyrka från tidig medeltid på platsen, 
vilket även uttrycks i en sägen kring platsen. I den nuvarande kyrkan 
i Hjortsberga finns även inventarier som är äldre än kyrkan (Anglert 
2014:55). Men det finns även andra förhållanden som tyder på att 
kyrkan på sin nuvarande plats inte är den äldsta. Hjortsberga by har 
varit mycket liten till både yta och antalet gårdar på 1600-talet (LSA 
I1:6; Decb 1651:437). Hjortsberga by bestod av endast tre krono-
gårdar och samtliga nio gårdar i Vång var också kronogårdar. Detta 
antyder vem som var aktör och hur en flytt har varit möjlig. Läget 
för gårdarna till Hjortsberga by är även något apart i närheten till 
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Fig. 2. Den södra delen av Hjortsberga socken 1854. 
Wång, Hillerslätt och Liatorp tillhörde då skogbygden, 
medan övriga bebyggelseenheter (byar) räknades till 
mellanbygden. 
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gränsen mot Djurtorp (se fig. 2) vilket även talar för att byområdet 
är en utbrytning ur en äldre byindelning.
 Förändringen förefaller ha ägt rum före mitten av 1200-talet i 
regi av kungamakten och kyrkan. En bidragande orsak till föränd-
ringen har förmodligen tillkomsten av flera torpbyar i området kring 
Hjortsberga by, Hjortsbergagruppen kallade (Ohlsson 1948). Denna 
bebyggelse kom att ligga mer i anslutning till den äldre kustbygden i 
Listerby och Edestads socken. I detta område har förmodligen Gä-
restad och Levalunda utgjort ett centrum under den senare delen av 
järnåldern.
 En hypotes är att de som reste Björketorpsmonumentet har haft 
en anknyting till miljön i Levalunda och Gärestad. Förutom nam-
nen och skattfyndet är den historiska och arkeologiska kunskapen 
om de båda byarna okänd. I omgivningen till de båda byarna har ett 
flertal rösen och stensättningar registrerats.
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Björketorpsmonumentet som det framträder idag. Bilden tagen från söder. 
Foto Martin Hansson 2015.
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Ett par kilometer söder om Vång finns ett välkänt arkeologiskt mo-
nument, runstenen vid Björketorp. Inte minst ur språkvetenskaplig 
synvinkel har Björketorpstenen ägnats mycket tankemöda. Däremot 
har mindre tankekraft ägnats åt att diskutera varför runstensmonu-
mentet restes på just den här platsen. Vad var det som gjorde att 
man valde att resa en av de första runstenarna just här och varför 
fick monumentet just den här utformningen? Är det möjligt att se 
ett samband mellan inhuggandet av runor i Björketorp med det som 
hittats en bit längre norrut i Vång? 
 En runsten är betydelsebärande på flera sätt och innehåller flera 
meningsbärande enheter; det språkliga budskapet, utformningen 
men också stenens placering i landskapet. En runsten är del av en 
social praktik i samhället, en praktik som beroende på när stenen 
tillkommit, kan handla om minnet av en avliden släkting, arv, myto-
logiska förhållanden eller en kombination av flera betydelser. Genom 
ett landskapsarkeologiskt synsätt kan man utifrån fornlämningsbild, 
topografiska förhållanden samt historiska kartor skapa en bild av 
hur landskapet såg ut när runstenen restes, vilket ger möjlighet att 
på mikronivå hypotetiskt diskutera hur en runsten kunde upplevas. 
Därmed kan man även diskutera dess syfte.

Monumentet
Runstenen i Björketorp har varit känd i vetenskapliga sammanhang 
sedan 1627 och den danske fornforskaren Ole Worms arbeten. Till 
skillnad från många andra runstenar står monumentet i Björketorp 
fortfarande på den plats där den en gång restes och runorna knacka-
des in. Vi kan dock inte säkert veta om detta skedde vid en och 
samma tidpunkt, eller om runorna tillfogats senare till ett redan stå-
ende monument. 
 Monumentet i Björketorp består av tre höga resta stenar som till-
samman bildar en spetsvinklig triangel med spetsen i norr och basen 

Martin Hansson 

Björketorpstenen, Vång och en helig förbannelse
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i söder. Stenen med runtexten är cirka fyra meter hög och står i norr, 
medan de andra båda stenarna i söder, som vardera är cirka tre meter 
höga, saknar inskrifter. Avståndet mellan de båda senare stenarna 
är cirka fyra meter, medan avståndet mellan runstenen och de båda 
sekundanterna är cirka sju meter. Det är tydligt att de tre stenarna 
ska ses som ett sammanhängande monument. 
 Runtexten hittas som sagt på den nordliga stenen, både på dess 
norra och södra sida. Runorna är placerade ungefär i ögonhöjd för en 
vuxen människa. På den norra sidan finns en rad med tio runor, på 
den södra sidan en längre inskrift på sex horisontella rader, vilka ska 
läsas nedifrån och upp. Texten är skriven med en typ av runor som 
runologer kallar urnordisk som användes före vikingatid. Riktigt vad 
det står på stenen har gäckat forskare under lång tid. Fornforskaren 
N.H. Sjöborg som 1792 beskrev Blekinges historia var inte impone-
rad. Inskriften torde enligt Sjöborg ”kunna vara nyttigt då man lär 
barn stava. I historien gör det åtminstone ingen uppbyggelse.” Sjö-
borg hade nog fel. Den idag gällande tolkningen av inskriften lyder: 
” Ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet 
[d.v.s. perversitet], död genom list skall den bli som bryter” (text på 
södra sidan) samt ”Jag spår fördärv” (text på norra sidan). Inskriften 
är en så kallad förbannelseformel som förekommer på en del tidiga 
runstenar. En nästan likadan förbannelseformel hittas för övrigt även 
på den samtida Stentoftenstenen på Listerlandet. 
 Att runorna placerats på olika sidor om stenen har lett till speku-
lationer. Texten – Jag spår fördärv – på den norra sidan har av en del 
setts som en överskrift eller rubrik till den text som finns på den an-
dra sidan. Samtidigt är ju inskriften på södra sidan av en sådan art att 
den egentligen inte behöver en inskrift, att den spår fördärv framgår 
ju rätt tydligt. Andra forskare menar snarare att den här textraden 
ska ses som inskriftens avslutning, en sorts kärnfull sammanfattning 
av vad det hela handlar om.
 Inskriften dateras av de flesta forskare till 600-talet och är ristad 
med en typ av runor som utgör en övergångsform mellan den äldre 
och den yngre runraden. Det gör den troligen samtida med exempel-
vis tillverkningen av guldgubbar i Västra Vång. Guldgubbar är svåra 
att datera men uppträder ofta under 500- och 600-tal. 
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Platsen, landskapet och vägarna
För att kunna förstå en runsten är dock inte bara dess text av intres-
se, även platsen den står på är avgörande. Topografin på platsen är 
närmast platt, med en svag sluttning åt väster och öster. Geologiskt 
befinner vi oss på Johannishusåsen som här dock är relativt utplat-
tad, innan den åter blir tydligare längre söderut. Att jordmånen be-
står av sand och grus vittnar de många grustäkterna i området om. 
Platsen där runstenen står kan således inte sägas vara topografiskt 
dominerande på något sätt.
 I historisk tid har runstenen utgjort gränsmärke mellan byarna 
Listerby, Leråkra och Björketorp. Gränsen, som även utgjorde 
sockengräns mellan Listerby och Edestad socknar, gick mittemel-
lan de två södra stenarna fram till runstenen, där den delade sig och 
en bygräns fortsatte åt väster, medan en annan gränslinje fortsatt åt 
norr. Idag kan man se att gränserna åt söder och väster varit mar-
kerade med ett dike samt en låg stenrad. 
 I fornminnesregistret tillhör runstenen i Björketorp fornlämning 
96 i Listerby socken, som förutom själva runstensmonumentet be-
står av två domarringar, en fyrsidig stensättning, fyra resta (mindre) 
stenar samt en möjlig rest av en ramponerad hällkista. Medan den 
senare är en grav från stenåldern är de övriga lämningarna typiska 
gravformer från järnåldern, som både kan vara äldre, yngre eller sam-
tida med runmonumentet. Att runstenen står på ett gravfält gör att 
flera forskare funderat på om texten ska ha varit ett sätt att skydda 
ett gravmonument, det vill säga att de resta stenarna egentligen 
ska ha utgjort ett gravmonument. Så verkar dock inte vara fallet. 
1914 genomförde antikvarien T.J. Arne en arkeologisk undersök-
ning i anslutning till de resta stenarna, dock utan att påträffa några 
fynd. Även en undersökning av en av de närliggande domarringarna 
gjordes, men inte heller här påträffades några fynd. Eftersom det 
är oklart hur omfattande Arnes undersökningar egentligen var, kan 
man inte helt utesluta att det kan finnas gravgömmor i anslutning 
till stenarna.
 Nyligen har det också noterats att det på runstenen även finns en 
skålgrop, fyra centimeter i diameter och en centimeter djup. Denna 
återfinns på stenens östra kortsida ungefär två meter över markytan 
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(RAÄ 325, Listerby sn). Skålgropar är nästan omöjliga att datera, 
men förknippas gärna med bronsålderns samhälle, även om de också 
kan ha tillkommit under järnålder. Kanske kan det indikera att ste-
narna ursprungligen rests redan under bronsålder. Då runorna har 
tillkommit betydligt senare, under 600-talet, har runristaren i så fall 
använt ett redan stående monument för sin inskrift.
 Att stenen står i ett område med gravar är dock tydligt, eftersom 
ytterligare gravar från järnåldern finns och har funnits i närområdet. 
Cirka två hundra meter öster om stenarna hittas ett gravfält (RAÄ 
105:1, Listerby sn), bestående av arton resta stenar, samt en oval 
och en rektangulär stensättning. Ungefär hundra respektive hundra-
femtio meter norr om monumentet har ett par gravar från äldre järn-
ålder undersökts (RAÄ 116:1-2; RAÄ 271 Listerby sn). Två av dessa 
var vapengravar, den ena innehållande en sköldbuckla och en kniv 
(RAÄ 271), den andra en urnegrav innehållande ett eneggat svärd 
och en spjutspets (RAÄ 116, SHM 23665). Ytterligare en domar-
ring finns cirka 200 meter norr om runstenen (RAÄ 97, Listerby 
sn). Eftersom det i området finns spår efter omfattande grustäkt är 
det inte osannolikt att ett stort antal gravar som tidigare funnits i 
runstenens närområde för länge sedan försvunnit. 
 En detaljerad beskrivning av hur det sett ut på platsen ges i en 
rågångsbeskrivning över Leråkra by upprättad 1771 av vice lantmä-
taren Christoph M Nyman. Monumentet i Björketorp utgör här ett 
av flera gränsmärken mellan byarna Leråkra, Björketorp och Lis-
terby. Runstenarna sägs vara belägna ”östan om Biörketorps åker och 
ängsgärde”. Stenarna sägs vara fem till antalet, en del ”helt korta, al-
lenast af 1 1/2 alns höjd (cirka 90 cm) och 4 aln, under omkring vid 
roten” (i omkrets vid markytan). Detta kan avse några av de mindre 
resta stenarna på platsen eller stenar ingående i domarringar. Men 
det kan också avse stenar/gravar som idag är försvunna, eftersom de 
idag bevarade gravarna inte ligger i direkt anslutning till de tre stora 
stenarna. 
 Av den medföljande kartan kan man utläsa att monumentet står 
på utmarken i ett gränsläge mellan de tre byarna. Kartan ger även 
en bild av det dåtida vägnätet. Man kan notera att runstenen, precis 
som idag står ett par hundra meter norr om kustlandsvägen genom 
Blekinge. På 1700-talet gick denna ytterligare en bit söderut jämfört 
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med dagens väg E22. Kustlandsvägens sträckning är säkerligen av 
mycket hög ålder. På flera ställen på sin sträckning genom Blekinge 
anknyter den till fornlämningar från brons- och järnålder. Med 
största sannolikhet har således själva kustlandsvägen aldrig passerat 
förbi monumentet. Avståndet till monumentet är också så stort att 
det nog inte varit synligt för förbipasserande på kustlandsvägen.
 Runstenens läge som gränsmärke framgår tydligt (nr 13). I söder 
syns hur vägen norrut delat sig och hur den östra vägen sökt sig upp 
mot runstenen. 
 1850 års karta över Listerby socken visar också vägnätet i trakten. 
Man ser här tydligt hur en väg tar av norrut från kustlandsvägen 
strax öster om Leråkra by för att passera Björketorp på sin väg norrut 

Utsnitt ur 1771 års gränsbestämnings-
karta över byarna Leråkra, Listerby och 
Björketorp. 
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mot Hjortsberga. I princip är detta samma väg som man än idag 
färdas på när man passerar Björketorp på väg norrut. Denna väg 
går cirka 200 meter väster om monumentet. Kartan visar också hur 
en annan väg från Björketorp går i sydostlig riktning mot Listerby 
och kustlandsvägen cirka hundra meter öster om runstenen. Denna 
väg återfinns även på 1791 års storskifteskarta över Listerbys utmark 
och hittas i landskapet än idag. Ingen av 1800-talets vägar passerade 
således heller invid runstenen. 
 Däremot visar 1771 års rågångskarta hur vägen från Leråkra och 
norrut mot Björketorp en bit söder om runstenen delar sig i två. 
Medan den västra vägen fortsätter norrut på samma sätt som vä-

Utsnitt ur 1850 års sockenkarta över 
Listerby som visar dåtidens vägnät runt 
runstenen. Samma vägar kan i princip 
återfinnas även idag.



29

gen senare gör 1850, viker den östra vägen av och fortsätter norrut, 
för att passera omedelbart väster om monumentet. Vägen fortsät-
ter därefter norrut in på Björketorps ägor, men på storskifteskartan 
över Björketorps by från år 1800, är denna väg inte markerad, utan 
vägen förefaller då ha fallit ur bruk. Hypotetiskt skulle detta kunna 
tolkas som att den östra av båda vägarna är den äldre av de båda och 
att vägen norrut från kustlandsvägen och vidare mot Hjortsberga 
och Vång ursprungligen passerade intill runstensmonumentet och 
gravfältet.
 Monumentet vid Björketorp kunde då, förutom av de kring-
boende, huvudsakligen upplevas av de som rörde sig längs denna 
nordsydliga väg, resenärer till eller från Vång. Riktigt vilken karaktär 
platsen vid Vång hade är ju ännu oklart, men att det har varit en plats 
till vilken handel, produktion och ritualer varit knutna under relativt 
lång tid förefaller sannolikt. Till en sådan plats måste många män-
niskor ha kommit för allehanda ärenden, antingen återkommande 
eller vid enstaka tillfällen. Mot bakgrund av att bygderna norr om 
Vång sannolikt var relativt glest befolkade är den nog ingen vild 
gissning att de flesta besökarna kom från söder. Många av dessa lär 
ha passerat, och i den mån de var runkunniga, kunnat läsa inskriften 
på monumentet. 
 Det gränsläge som under historisk tid präglat platsen, och som 
ofta lyfts fram i forskningen; att runstenen står i gränsen mellan 
byar och socknar bör ses som ett sekundärt medeltida fenomen. 
Socknar etableras ju först efter kristnandet, och fornlämningsbilden 
med alla gravar antyder snarare att platsen under järnålder haft en 
central position i bygden. Att den monumentala runstenen vid en 
senare medeltida gränsläggning används som gränsmärke är inte 
att förvåna. Territoriellt markutnyttjande med på marken fastlagda 
gränser är även i sig främmande för järnålderns samhälle, då makt 
snarare grundades i makt över människor än makt över ett specifikt 
område mark. 
 Med tanke på att större delen av inskriften var vänd åt söder, och 
placerad i ögonhöjd, kan man hypotetiskt anta att det är åt detta håll 
som inskriften huvudsakligen vänder sig. Man får tänka sig att en re-
senär söderifrån såg monumentet med sin inskrift och de omgivande 
gravarna. Om hen var runkunnig lästes säkerligen texten, runstenar 
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var under 600-talet något ovanligt, innan man fortsatte norrut. Man 
bör också notera att de tre monumentala stenarna är placerade i en 
trekant. Den tresidiga formen är något som ofta återkommer under 
järnåldern, både som smycken i form av exempelvis treflikiga spän-
nen under vikingatid och som olika typer av tresidiga gravformer. 
Anders Andrén har tolkat den tresidiga formen som en materiali-
sering av det mytologiska världsträdet Yggdrasil. Asken Yggradasil 
hade tre rötter, där den första gick till Midgård och Asgård, männis-
kornas och gudarnas värld, den andra till Jotunheim, jättarnas värld, 
och den tredje till underjorden Nifelheim. Genom användandet av 
den tresidiga formen anknöt människorna till en mytologisk värld. 
Björketorpsmonumentet med sina tre stående stenar blir med en så-
dan tolkning en påtaglig materialisering på en symbolisk nivå även 
av världsalltet. Det gör att man kan fundera kring vad det är förban-
nelsen ska skydda; monumentet, platsen, eller till och med världsall-
tet? Eller var det rent av Vång?
 Avståndet mellan Björketorp och Vång är cirka åtta kilometer, 
en sträcka som kan vandras på två till tre timmar. Vägen norrut går 
längs med den fornlämningsrika Johannishusåsen. Åsen sträcker sig 
i princip från havet vid Göhalvön och norrut förbi Vång och hyser 
längs nästan hela sträckan ett mycket stort antal gravar från brons- 
och järnålder. Längs åsens krön slingrar sig en väg som sannolikt har 
mycket gamla anor. Åsen har alltid fungerat som ett lättframkomligt 
nordsydligt kommunikationsstråk. Strax söder om monumentet i 
Björketorp möter denna nordsydliga väg den östvästliga kustlands-
vägen. Exakt var denna skärningspunkt låg under järnåldern kan vi 
idag inte avgöra, men det verkar som om vägen norrut passerade 
alldeles intill runstenen. 
 Troligen är det i platsens kommunikativa läge som vi ska söka 
orsaken till att runstenen hamnade just här. Man kan nästan tänka 
sig att runstenen fungerade som portvakt till det bakomliggande 
landskapet som vid den här tiden förefaller ha varit centrerat kring 
verksamheten i Vång. 
 Runstenen var ett mycket ovanligt monument under 600-ta-
let och fungerade som inkörsporten till Vång, en samtida mycket 
ovanlig plats. Besökare till Vång fick via runstenen reda på att detta 
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var en av gudarna skyddad plats, genom sin form symboliskt länkad 
till världsalltet och mytologin. Hela landskapet och verksamheten i 
Vång fick därmed också skydd av förbannelsen på runstenen. Hade 
man väl passerat var man inne i ett heligt landskap, vilket de många 
gravmonumenten längs vägen var påtagliga minnesmärken om, in-
nan man slutligen nådde resans mål i Vång. När man sedan återvän-
de fungerade den norra sidans kort inskrift – Jag spår fördärv – som 
en kärnfull påminnelse om vilket landskap man besökt.
 Ovanstående tolkning är självfallet mycket hypotetisk till sin ka-
raktär. Vad som verkligen låg bakom ristandet av runor i Björketorp, 
som då för övrigt säkerligen hade ett annat namn, lär vi aldrig säkert 
få veta. Men genom att använda ett landskapsarkeologiskt arbets-
sätt kan vi försöka binda ihop platser av olika karaktär och leta efter 
samband. För nog är det kittlande att två så speciella och samtida 
platser som monumentet i Björketorp och Vång ligger längs samma 
vägsträcka. Det vore nästan mer förvånande om de inte ska ses i ett 
sammanhang.
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Fig 1. Runstenar i Blekinge.
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Antonia Hellstam

Gränsöverskridande ulvar? 

De fyra vendeltida runstenarna Stentoftenstenen, Gummarps-
stenen och Istabystenen i västra och Björketorpsstenen i mellersta 
Blekinge har med sina inskrifter på urnordiska tilldragit sig särskild 
uppmärksamhet sedan 1800-talet på grund av likheten sinsemellan 
i runskrifternas innehåll (bland annat återkommande personnamn), 
uttryckssätt och användningen av en övergångsform mellan äldre 
och yngre runrad. Flera olika tolkningar av inskrifterna har gjorts, 
men forskarna har i stort varit överens om att de fyra så kallade Lis-
ter- och Listerbystenarna hör ihop och att runstenarna skulle vara 
ett uttryck för en släkts maktanspråk i regionen. Björketorpsstenens 
placering på cirka 6 mil från de andra på Listerlandet (fig. 1) måste 
i så fall innebära att någon gren av denna släkt av någon anledning 
tagit initiativet till en ny bosättning. De senaste årens utgrävningar 
och exceptionella fynd vid Västra Vång i närheten av Björketorps-
stenen (den förmodat yngsta av de fyra runstenarna), sätter återigen 
fokus på järnålderns maktstrukturer i Blekinge. En tvärvetenskaplig 
analys av runstenarnas sociala kontext, av det omgivande landskapet, 
bygden och dess kommunikationsvägar kan ge lite ledtrådar om so-
ciala förändringar under 600-talet.

Runstenarna
Gummarpsstenen (fig 2) har ursprungligen stått på en äng i när-
heten av Sölvesborgs slott, väster om Vesansänkan. Enligt en av-
bildning från 1685 kan inskriften på den nu försvunna stenen läsas: 
”HaþuwolafaR satte dessa stavar, f f f ”, där de tre sista runorna antas 
ha en magisk innebörd avsedda att framkalla rikedom (det vill säga 
boskap).
 Inte långt därifrån, vid Sölve på en upphöjning i Vesansänkan, 
stod Stentoftenstenen (fig. 3 se sid 33) med sin 124 tecken långa 
runskrift. Då den upptäcktes kring 1820 på Sölvesborgs slotts ägor, 
var den förmodligen en del av ett större stenmonument. Inskriften 

Fig 2. Blyertsteckning av Gummarpsstenen 
i Cod. AM. 369 fol. 
Efter kalkering av bibliotekar Kr. Kålund.
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har senast tolkats av Lillemor Santesson och de inledande tre ra-
derna lyder enligt henne: ”Med nio bockar, med nio hingstar gav 
HaþuwulfR gott år”. Fjärde raden är dock fortfarande otolkad, då 
flera runor är söndervittrade, men inleds med personnamnet Hari-
wulfR och bör förstås som en parallell till raden ovanför och uttryck-
er troligen vad HariwulfR ’gav’ och med vad. Runtexten avslutas 
med en förbannelseformel, en så kallad galder: ”Jag runornas mästare 
döljer här kraftfulla runor. Oavbrutet behäftad med arghet hemfal-
len till död genom trolldom är den som bryter detta minnesmärke” .
 På en höjd längre söderut på Listerlandet där nu Istaby ligger, 
stod Istabystenen (fig 4), antagligen intill ett gravfält. Den välbeva-
rade inskriften lyder ”Till minne av HariwulfR. HaþuwulfR, son till 
HeruwulfR, ristade dessa runor” . Här finner man alltså alla tre per-
sonnamnen på en och samma sten, som uppenbarligen är en min-
nessten över en avliden person.
 Den fjärde stenen, Björketorpsstenen (fig. 5), står än idag i rå-
gångsknuten mellan byarna Björketorp, Leråkra och Listerby intill 
ett gravfält tillsammans med två andra höga, resta stenar utan in-
skrift, bildande en triangel (fig. 6). På södra sidan har ristats: ”Detta 
är runornas hemlighet: jag dolde här kraftrunor, för arghet harm-
lösa. Ute är svekdöd den detta bryter” Andra sidans runrad säger: 
”Ofärdsbringande spådom” (enl. v. Friesens tolkning 1918). Förban-
nelseformeln är väldigt lik Stentoftenstenens, fast med tillägget ’ute’ 
vilket har tolkats som ’fjärran från hemmet’ eller ’landsflyktig’, ett i 
dåtida tänkesätt fruktansvärt öde. Inga personnamn finns inristade 
på denna runsten. Intressant är emellertid att de två skålgroparna 
inhuggna i runstenen antyder att monumentet (eller bara stenen?) är 
äldre än inskriften och förr kallades ”Galtes stenar”. Ingen har dock 
hittills betvivlat att runstenen står på sin ursprungsplats.

Maktförhållandena på Listerlandet
En analys av de tre Listerstenarnas inskrifter visar att de har rests 
av en social elit i krigisk miljö någon gång mellan 550-650 e.Kr. In-
skrifternas ditematiska (bestående av två led) personnamn Heruwul-
fR, HariwulfR och HaþuwulfR har förleder som alla är ord med 
associationer till vapen och strid, och efterledet -wulfR, varg, följer 
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Fig 4. Istabystenen.Fig 3. Stentoftenstenen.

Fig 5. Björketorpsstenen. Fig 6. Björketorp översikt.

Illustrationer ur Blekingske Mindesmærker fra Hedenhold av Jens Jacob Assmunsen Worsaae, 1846.
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den forngermanska aristokratiska seden att associera namn på vilda 
djur med krigiska egenskaper. I synnerhet vargen har uråldriga in-
doeuropeiska rötter som ett djur kopplat till krig och död. Släktskap 
inom forngermanska ätter demonstrerades gärna genom ett gemen-
samt efterled, ofta kombinerat med uddljudsrim på förledet (det vill 
säga samma begynnelseljud) och förekommer ofta i forngermanska 
hjältedikter. Man kan alltså anta att dessa tre namngivna krigare är 
släkt, att HeruwulfRs son HaþuwulfR önskat frambesvärja välstånd 
åt sin ätt (eller sitt folk) med hjälp av inristningarna på Gummarps-
stenen, att han med hjälp av HariwulfR, som troligen var hans bror 
(eller hans vapenbroder), har rest Stentoftenstenen till minne av ett 
stort offerblot och som tack till gudarna för god skörd, och att han 
slutligen velat hedra sin avlidne bror med en egen minnessten vid 
Istaby gravfält.
 Att en och samma person kunnat genomföra detta tyder på makt 
och inflytande, åtminstone inom det område som runstenarna do-
minerar. Placeringen av runstenarna är utan tvekan strategisk och 
avsedd att hävda markrätten samt avskräcka från intrång, vilket ju 
förbannelseformeln på Stentoftenstenen tydligt uttrycker. Dessut-
om antyder omnämnandet av en äldre generation att denna rätt är 
av gammal hävd, eller möjligen att ätten länge haft hög status. Två av 
stenarna, Stentoftenstenen och Gummarpsstenen kan ha stått på var 
sin sida om det våtmarksområde eller den möjliga vattenfarled som 
skiljde Listerlandet från fastlandet och på så sätt vakat över infarten 
sjövägen mot en skyddad hamnplats längre upp.
 Längre söderut på Listerlandet har Istabystenen från sin höjd i 
Istaby överblickat det stora området som vid undersökningarna åren 
1975–1978 blottlade lämningar från yngre stenålder, bronsålder och 
förromersk järnålder, gravfält med gravar från äldre romersk järnålder 
och några från folkvandrings/vendeltid, dock inga senare. Här finns 
även en mosse med troliga offerfynd. Denna del av Listerlandet har 
en stark koncentration av ortnamn med ändelsen -by, en av de äldsta 
namntyperna. Av dessa är Hörby särskilt intressant då förledet (av 
fornnord. horgr) anses stamma från folkvandringstid med betydelsen 
’helig plats’ och som enligt järnåldersarkeologen Charlotte Fabech 
ofta förekommer vid elitära boplatser. Ett annat ord med samma 
betydelse, vi, kan möjligen ingå i ortnamnet Sölve.
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 Vid Sölve går den gamla kustlandsvägen som knyter samman 
Skåne med östra Blekinge och östersjökusten tätt förbi Stentof-
tenstenens ursprungsplats innan den fortsätter över Vesansänkan 
norrut mot Norjesund. I torvmarkerna här intill vägen har ett bo-
platsområde påträffats som daterats dels till romersk järnålder, dels 
till folkvandringstid/tidig vendeltid, och en tillyxad träpåle samt ett 
hästben tyder på bosättning i närheten även under vikingatid. Fynd 
av flera stenåldersboplatser visar att platsen haft synnerligen lång 
kontinuitet. Har möjligen våtmarken här länge fungerat som offer-
plats? 
 På sin väg mot Norje går vägen genom Ysane, vars namn anses 
ännu äldre än -by-namnen. Förutom lämningar från äldre tidsperio-
der, har vid Ysane kyrka 2011 på Vesans forna östra strand påträffats 
en gårdsanläggning med flera långhus, grophus och ett båthus C14-
daterade till folkvandringstid eller något senare. Att man vid dessa 
bosättningar förstått att utnyttja jorden mellan våtmarkerna bevisas 
av odlingsytor på moränholmar i Vesansänkan och av fossil åker-
mark längs den östra stranden, som daterats till folkvandringstid/ 
yngre järnålder. Ortnamnet Norje, en sammansättning av nor ’trångt 
sund mellan vattensamlingar’ och pluralform av ö (öarna i Vesan?), 
kan även dölja betydelsen ’skyddad hamnbassäng’.
 Av ovanstående kan man alltså dra slutsatsen att det under folk-
vandringstid och vendeltid funnits flera boplatser i området med 
lång kontinuitet, att man odlat jorden kring våtmarkerna men även 
använt sig av vattenleder för båtfärder och förmodligen även av ett 
visst vägnät som fungerar än idag, att det har funnits flera offer- el-
ler kultplatser i anslutning till mossarna, och slutligen, att det fun-
nits minst en släkt som haft makt över stora delar av området och 
kanske även över en mindre flotta. Denna släkt har i minst två ge-
nerationer tillhört en elit med rötter i forngermansk krigarideologi 
och valt att identifiera sig med ulven, vargen. Kanske de trodde sig 
uppnå osårbarhet och samhörighet med krigsguden Oden genom att 
åkalla skyddsandar i djurform (fylgia). Eller hade de som unga män 
genomgått en initieringsrit med vargsymbolik för att kunna upp-
tas i ett krigiskt brödraskap, enligt forskarna Olof Sundquist och 
Anders Hultgård ett ’Männerbund’ med urgammalt, indoeuropeiskt 
ursprung?
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 Vart tog HaþuwulfR vägen? Var han den siste i sin ätt, eller ville/
kunde hans arvingar inte fortsätta denna tradition av krigarideal? 
Flyttade släkten eller en del av den? En indikation är att gravfältet 
vid Istaby tycks ha övergivits under vendeltid, vilket kan innebära att 
’ulvarna’ lämnade bygden tillsammans med en del av befolkningen. 
Pollenanalyser tyder på att flera bygder under folkvandringstid/ven-
deltid drabbats av en allmän tillbakagång, och kanske måste man 
finna sin utkomst och nya råvaror (järn?) på annat håll.

Björketorpsstenen och Västra Vång
Vad tyder på att ’ulvarna’ bosatte sig vid Västra Vång? Inte mycket. 
Förbannelseformeln på Björketorpsstenen har så stora likheter med 
den på Stentoftenstenen att det är frestande att tänka sig att det är 
samme runristare som ristat den. Men vissa skillnader i bland annat 
stavningen tyder på att så inte är fallet. Givetvis kan beställaren av 
bägge stenar ändå vara samma person och runristarna följa något 
olika skrifttraditioner i de två olika bygderna. Avskräckande formler 
som denna hade dock redan då gamla rötter i antikens Grekland och 
Rom och har stora likheter med urgermanska galdrar. Möjligheten 
finns alltså att en helt annan samtida eller något senare maktinne-
havare har ristat (eller låtit rista) Björketorpsstenen, eventuellt med 
den då kända Stentoftenstenens inskrift som förebild. Den maktha-
vande ättens namn tycks inte ha varit viktigt att nämna. Man kan 
fundera över om benämningen ’Galte stenar’ syftar på en sådan ätt. 
I så fall leds tanken till de tre andra djur av hankön som förekom-
mer på Listerstenarna: hingst, bock och ulv. Och på sagans Ragnar 
Lodbrok som kallade sig ’den gamle galten’...
 Oavsett vem som är upphovsmannen till Björketorpsstenens in-
skrift är det även här en person med makt, som önskat att stenen 
skulle ses tydligt av så många som möjligt. Den står nämligen nära 
korsningen mellan den gamla väst-östgående kustlandvägen och den 
syd-nordgående åsvägen mot Johannishus och Västra Vång med dess 
stråk av cirka 350 registrerade fornlämningar från romersk till yngre 
järnålder. Kustlandsvägen (den så kallade ’Via Regia’) fortsätter mot 
Augerum och vidare mot östersjökusten, medan åsvägen sträcker sig 
söderut till Nötnabben, ett utmärkt läge för en hamnplats vid segel-
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leden genom skärgården. Om stenen var avsedd att läsas av inkräk-
tare söderifrån, har den skyddat inte bara det intilliggande gravfältet 
och fornlämningarna längs åsryggen, utan även boplatsen vid Västra 
Vång med sin kultplats och lämningar med rika fynd från romersk 
till yngre järnålder. Användningen av ett äldre monument har fram-
hållit länken till tidigare generationers bosättningar och gravar, ett 
sätt att åberopa hävdvunnen markrätt.

Förutsättningar i landskapet
En analys av de naturgeografiska förutsättningarna för bebyggelse 
och kommunikation i 600-talets Blekinge visar ett av nord-sydgåen-
de ådalar och höjdryggar uppdelat landskap med bördiga småområ-
den i dalarnas sydligare sträckningar. Att bebyggelsen koncentrerats 
till den sydligare tredjedelen av landskapet kan ses av fornminnes-
inventeringarna. Forskare inom ortnamns- och dialektforskning, et-
nologi och arkeologi har funnit spärrar för kommunikation mellan 
bygderna som sammanfaller framförallt med Mörrumsån och den 
svårtillgängliga Vierydsplatån, vilka indelar Blekinge i en östlig och 
en västlig del med Listerlandet utanför. Den huvudsakliga kommu-
nikationsleden över dessa gränser har varit den gamla kustlandsvä-
gen som över Vierydsplatån ännu följer sin förhistoriska sträckning. 
I nord-sydlig riktning har åsryggarna erbjudit möjliga ridstigar ge-
nom skogarna och vissa av åarna har varit farbara en bit inåt land. 
Redan på 1920-talet ansåg arkeologen T.J. Arne att det förhistoriska 
Blekinges kulturella och ekonomiska tyngdpunkt låg i landskapets 
mellersta del, det vill säga öster om Vierydsplatån. Här finner vi 
Västra Vång med Björketorpsstenen och Augerum med sin båtgrav 
från 600-talet, samt flera andra indikationer på lokala eliter under 
vendeltid.
 Fynden (t.ex. romerska bronsbyster, keltiska masker, guldgubbar 
och glas) på dessa platser tyder på att kontaktnäten varit väl utveck-
lade och att man utnyttjat de möjliga färd- och transportlederna, 
kanske framförallt till havs, där segelleden genom skärgården varit 
väl skyddad. Arkeolog Anna Lihammer menar att kontrollen över 
dessa färdleder varit av största betydelse för framväxten av ett väl-
stånd grundat på i huvudsak jordbruk. Järnframställningsplatsen 
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i Västra Vång tyder dock på att man även haft tillgång till järn, 
eventuellt från landskapets nordöstliga myrmarker och småländska 
Möre. Detta kan ha varit lockande för invandrare från Listerlandet 
där kanske både järn och bränsle till dess framställning börjat tryta? 
Blev de krigiskt sinnade ’ulvarna’ omvända till fredliga jordbrukare?
 Även om det inte går att fastställa att det är samma ’ulvinga’-ätt 
som låtit rista även den fjärde runstenen, är det klart att möjligheter 
har funnits för både kulturellt och mänskligt utbyte mellan Lister-
landet och mellersta Blekinge, vilket kan förklara runinskrifternas 
likheter.
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Charlotte Fabech

Krig, vapen och Vång

Inledning
Arkeologiskt framträder romersk järnålder och folkvandringstid 
som en mycket krigisk tid i Sydskandinavien. Ingen annan period i 
förhistorien har så många fynd som vittnar om samhällen präglade 
av en martialisk kultur. Vi har mängder av vapenfynd och vi kan 
studera vapenritualer, borgar och andra befästningsverk, nedbrända 
hallar, massakrer m.m. Hot om krig och plundring var ständigt när-
varande och detta präglade samhället. Krigstillstånd och krigarkul-
tur med en utvecklad ideologi blev en viktig del av det sociala livet. 
Unga krigare från Norden förvärvade erfarenheter som legosoldater 
i de många krigen på båda sidor om den romerska gränsen, Limes 
(Fabech 2009).
 De barbariska samhällena i Skandinavien vilade således på kri-
giska ideal. Dessa skulle ständigt legitimeras för befolkningen, vilket 
skedde genom en kultur fylld med militära ritualer och heroiska be-
rättelser. Att genomföra ceremonier strax efter en seger, som kanske 
kostat dyrt i förlorade och förstörda liv, var viktigt, båda som förlö-
sande och samlande kraft.
 Vapen och andra delar av krigsutrustning har hittats offrade i sjöar 
och mossar över hela Sydskandinavien. Fynden består av utrustning 
från hela härar med dräkter, bälten, vapen, hästmundering, verktyg, 
med mera Föremålen blev rituellt förstörda innan de deponerades 
i sjön. Offren tolkas vanligen som resultat av att den segrande si-
dan firat sin triumf genom att offra det material man samlat in på 
slagfältet som ett tackoffer efter en militär seger. De flesta fynden 
dateras till tiden 100–500 e.Kr. (Fabech 1996). Offerplatserna var 
förmodligen heliga sjöar. De kunde användas flera gånger med kor-
tare eller längre mellanrum beroende på var slagen stod och när de 
utkämpades.
 Det viktigaste målet med stora segerritualer är att berättiga upp-
offringar och inge människor en känsla av att vara delaktiga i såväl 
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krig som i seger. Vi bör föreställa oss att alla sociala grupper när-
varade vid dessa segerritualer. Det bidrog till sammanhållningen i 
samhället.
 Andra indikationer på krig är nedbrända hus och ihjälslagna män-
niskor. Till exempel finns nedbrända hus med innebrända männis-
kor på centralplatsen Uppåkra i Skåne (Larsson & Söderberg 2013). 
Och på Öland övergavs ringborgen Sandby borg efter en massaker 
där människor dödats och lämnats kvar på platsen i brinnande hus. 
I pågående utgrävningar har skelett efter flera ihjälslagna män och 
barn påträffats, som visar detta (Victor & Söderström 2015).
 Svärd- och hjälmbeslag från vendeltiden samt patriser till sådana 
pressbleck från Öland har bilder som visar krigare i scener som kan 
ses som rituella vapendanser. Andra bilder visar krigare som deltar 
i processioner eller är i tvekamp. Dessa bilder kompletterar det in-
tryck vi får av vapenfynden och gör att vi kan föreställa oss kompli-
cerade ritualer med processioner, vapendans och vapenfäktning.
 Ett annat exempel som både visar lansens symboliska betydelse 
och illustrerar tidens vapenritualer är den grekiske författaren Pro-
kopius beskrivelse av ett berömt slag mellan en gotisk och en bysan-
tinsk här nära Assisi i Italien år 552 (Prokopius IV:31 s. 298). Innan 
slaget börjat demonstrerade Totila, goternas kung, sin skicklighet 
som ryttare och sina vapenfärdigheter genom att rida fram och till-
baka mellan de uppställda härarna. Ridande på sin häst och iförd en 
gyllene rustning kastade han sin lans upp i luften och grep den igen 
många gånger. Prokopius är oförstående och irriterad, eftersom han 
uppfattar Totilas uppvisning som ett försök att dra ut på tiden. Men 
förmodligen beskriver han en viktig ritual som Totila utförde innan 
striden sattes i gång – för att uppmuntra goterna genom att visa sin 
egen styrka, och kanske spå om utfallet av striden. Men han miss-
lyckades; goterna förlorade.
 Kanske är det en sådan rituell lans som ligger i en av vapenned-
läggningarna i Nydam mosse ( Jørgensen & Vang Petersen 2003). 
Den är 40 cm lång och pryds av inläggningar i bladet i form av ett 
djur i guld på ena sidan och på andra sidan ses ett hakkors i silver. 
Lansen hade samman med svärd stuckits ner kring en stor sam-
ling föremål ur krigares utrustning, bland annat 36 svärdsklingor, 
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90 lansspetsar och 15 spjutspetsar. Dateringen är andra hälften av 
400-talet. Kan det tänkas att just denna lansspets hade en funktion 
som låg utan för det personliga, bäraren kanske hade en särskild mi-
litär eller religiös position?
 Oden som residerade i Valhall, var furstarnas och krigarnas gud, 
den segergivande guden. Skriftliga källor berättar att lansen Gung-
ner var Odins särskilda vapen (Nordberg 2003:120ff med hänv.). 
När en militär ledare önskade död över sina fiender vigde han dem 
till krigsguden Odin genom att kasta en lans över fienden som inled-
ning på striden. Detta kallas en Odensrit eftersom Oden i en myt 
om krig kastade sin lans Gungner över fienden. Lansen var alltså en 
kraftfull symbol för makt och styrka.

Lansspetsar från Vång
Vapen är en karakteristisk fyndkategori på centralplatser från 
200-talet och framåt, men de flesta dateras till 3- och 400-talen. Ett 
exempel är de många spjut- och lansspetsar som deponerats kring 
ett kulthus på skånska centralplatsen Uppåkra (Helgesson 2004; 
Herschend 2009:371-376). Man antar att de är rituellt deponerade 
eller att de kan ha använts i komplicerade ritualer som vapendans, 
rituell tvekamp och återuppförande av ryktbara strider. Men spridda 
fynd av vapen som i Vång kan spegla andra handlingar än ritualer 
förbundna med segerceremonier, till exempel strider på platsen, men 
också helt enkelt att dåtidens människor bar vapen för både försvar 
och anfall samt till jakt.
 Beväpningen bestod av svärd och sköld, lans och spjut samt båge 
och pilar. Skillnaden på en lans och ett spjut är att spjutet är ett 
kastvapen och därför ofta har hullingar, medan lansen är till när-
kamp och utan hullingar. Förnäma krigare hade ridhästar med rikt 
utsmyckade sadlar och betsel. Vid undersökningarna i Vång fram-
kom åtta lansspetsar, nio pilspetsar och två armborstspetsar. Därtill 
kommer något på boplatser så ovanligt som ett fullständigt tränsbett 
till en häst. Vapen och häst hör till de viktigaste statusmarkörerna 
för tidens martialiska elit. Fynden understryker att Vång var en be-
tydelsefull plats inom en värld präglad av krig. All makt vilade på 
förmågan att hävda sin rätt med våld.
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1. Ett system till beskrivning och datering av lans- och spjutspetsar för romersk järnålder 
har utvecklats av den danske arkeologen Jørgen Ilkjær (Ilkjær 1976; 1990). Han ersatte 
lösa definitioner som ”blad med mer eller mindre utsvängd egg”, ”lansettformat blad” 
o.s.v. med ett system som är konsekvent och mätbart. Viktiga kriterier för att beskriva en 
lansspets är en rad mått och former. T.ex. bladets längd, bladets bredd, holkens längd, bla-
dets kontur, holkens tvärsnitt och relativa förhållandet mellan blad och holk. Iakttagelserna 
är avgörande för vilken typ en lansspets hör till och hur den dateras. Systemet har sedan 
utvecklats till att omfatta också folkvandringstid (bl.a. Fabech 1987; Bemmann & Hahne 
1994; Iversen 2010).

 Ett första steg om vi vill förstå den roll vapnen har spelat är att 
datera dem. Spjut- och lansspetsar är inte som många tror enkla att 
typbestämma i fält. Det krävs som oftast rengöring, konservering 
och sedan systematisk uppmätning och noggrann beskrivning. Men 
därmed blir vapnen en källa som kan bidra med en större förståelse 
av fyndplatsen.1 
 Flera av lansspetsarna är dåligt bevarade och en är omöjlig att 
bestämma. En uppmätning och klassificering av lansspetsarna från 
Vång visar att nästan alla kan dateras inom en period på mindre än 
80 år mellan 400–500. De tillhör typer som är kända i vapenoffer-
fynd som bland annat Illerup, Kragehul, Nydam och Skedemosse 

Lansspetsar tillvaratagna på Vångboplatsen 2004–2013.
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2. 14C-dateringen (LuS 6496) gav 1570±35BP, vilket med 95,4% sannolikhet ger en date-
ring till mellan 415 och 565 e.Kr. Inom intervallet faller dateringen med 44,5% sannolikhet 
inom 430AD-495AD och med 23,7% sannolikhet inom 500AD-540AD.

(Ilkjær 1990; Bemmann & Hahne 1994; Iversen 2010). De finns 
även på centralplatser och i vapengravar i Sydskandinavien. Men den 
mycket långa lansspetsen med kort blad är en i Skandinavien ovanlig 
typ, men förekommer i Finland och Balticum där den dateras till ti-
den cirka 500–800 (Salmo 1938:183; Kazakevicius 1988:143). Med 
ett undantag, som är lätt böjt, visar lansspetsarna inga tecken på att 
ha blivit skadade i strid eller rituellt förstörda som flera av lansarna 
från Uppåkra.
 Fem lansspetsar är hittade uppe på kullen och tre kommer från 
boplatsen öster om landsvägen. En av dessa tillvaratogs i fyllnads-
lager ur en större grop (A150 se bild ovan). Denna anläggning blev 
bara delundersökt, och det är oklart om det var en förrådsgrop, kan-
ske tillhörande ett hus eller någon slags grophus i sig. På 0,65 meters 
djup togs ett makroprov av olika sädesslag. En 14C-datering passar 
väl med den typologiska dateringen som placerar lansspetsen i mit-
ten av 400-talet2.
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Pilspetsar från Vång
Nio pilspetsar av järn tillvaratogs, alla är detektorfynd (Alla är blad-
formade; åtta har tånge, bara en har holk. Sju hittades öster om 
landsvägen som lösfynd i schaktmassorna (26090:26 4a-g). Den illa 
medfarna pilspetsen med holk (28583:156) kommer från kullen. En 
hittades strax söder om boplatsen nära Kasakulle.
 Pilspetsarna har olika utformade blad vilket förmodligen speglar 
vad de skulle användas till. De känns från fynd i hela Nordeuropa. 
Typerna är långlivade och en närmare datering är svår. Bladformiga 
pilspetsar med tånge förekommer under ett långt tidsrum från slutet 
på äldre romersk järnålder och långt in i yngre järnålder. Pilspetsen 
från Kasakulle kan möjligen vara från vendel- eller vikingatid. Blad-
formade pilspetsar användes både till jakt och i krig.
 Två armborstspetsar är hittade med detektor uppe på kullen. De är 
båda korta, utan nacke och har holk. Spetsarnas maximala vidd finns 
ovanför bladets mittpunkt. Det talar för en datering till 14-1500-ta-
let (Sandstedt 1998). Armborst blev i loppet av 1300-talet ett viktigt 
skjutvapen både i strid och till jakt och de användes in på 1900-talet 
till jakt på pälsdjur.

Pilspetsar tillvaratagna på Vångboplatsen 2004–2013.

Armborstspetsar tillvaratagna på 
Vångboplatsen 2016.
Foto Max Jahrehorn.
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Tränsbett från Vångboplatsen.

Ett tränsbett från Vång
Ett tränsbett av järn hittades på boplatsen öster om landsvägen 
(26090:265). Det består av ett dubbelledat bett med två tränsringar 
med isittande beslag till tyglar och huvudlag. Det är svårt att datera 
precist, men två liknande fynd ger en ram.
 En komplett träns kommer från en rikt utrustad kammargrav vid 
Högom. I den låg en hövding begravd med alla sina vapen och en 
ridutrustning (ett huvudlag, två olika bett och en sadel) samt en hel 
servis, två dryckesglas samt trä- och metallkärl. Det kompletta trän-
set har beslag av förgylld brons, av det andra tränset är bara bettet 
av järn bevarat. Det är dubbelledat och har mycket stor likhet med 
bettet från Vång. Graven dateras till slutet av 400-talet (Ramqvist 
1992).
 Det andra järnbettet hittades nära Äversta vid Örebro. I samma 
område fann man dessutom många svärd, lans- och pilspetsar, ett 
annat tränsbett och en järnkittel samt ben från människor och häs-
tar. Sannolikt är det tal om ett så kallat vapenofferfynd, offrat till 
gudarna under firandet av en militär triumf. De flesta föremålen da-
teras till tiden kring 200, men det finns också yngre föremål. Träns-
betten ser inte ut som de vi i övrigt känner från romersk järnålder; de 
tillhör snarare tiden från folkvandringstid eller senare.
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Avslutning
Hur skall vi tolka fynden av lansar, pilspetsar och tränsbett i Vång? 
Två lansspetsar hittades uppe på kullen medan de andra tre framkom 
i SO nedanför kullen. Vår kunskap är ännu mycket begränsad om 
fyndmiljön, om kullens funktion, om relationen mellan kulle och 
boplats, om boplatsens karaktär och utbredning. Ett försök till tolk-
ning blir väldigt osäker.
 På flera andra samtida platser finns spridda vapen och vapendelar. 
Även om det ofta är oklart om de är resultat av ritualer, spår efter 
strider eller bara borttappade, så visar de, att vapen var knutna till 
elitens residens. På centralplatsen Uppåkra har omkring 200 spjut- 
och lansspetsar hittats norr och söder om ett kulthus (Helgesson 
2004). På centralplatsen Sorte Muld ligger 38 lans- och spjutspetsar 
spridda över det område där de flesta av platsens tusentals guldgub-
bar hittades (Hansen & Vennersdorf 2008). På båda platserna tolkas 
vapnen som rituella depositioner, i Uppåkra vid ett kulthus, i Sorte 
Muld på en kultplats.
 Jämför man med fyndbilden i Vång kan det inte uteslutas att nå-
got liknande kan ha utspelat sig här. Men ett annat fullt möjligt sce-
nario är att lansspetsarna är spår efter en strid, ett angrepp på Vång i 
andra hälften av 400-talet. Brandspår uppe på kullen antyder att ett 
nedbränt hus kan ha funnits där. I Uppåkra vet vi säkert att residens-
byggnaden har bränts ner, förmodligen efter strid. Också huset med 
flera dödade människor i Sandby borg har brunnit efter massakern. 
I Högom överlagrade hög 3 en brandtomt efter en stor hallbyggnad 
med högsäte/kult. I hallen var minst en kvinna innebränd (Ramqvist 
2016). Nedbrända hallar är belagda i flera skriftliga källor bland an-
nat i ”Finnsborgfragmentet” där kampen mellan friser och daner 
skildras levande (Herschend 1997). Brända hallar visar hur makt-
havarna stred om makten och understryker att tiden präglades av 
ständiga konflikter mellan olika småkungar/krigsherrar/hövdingar. 
Det har därför varit viktigt att försöka säkra residensplatserna från 
angrepp och överfall. Att vara väpnad var nödvändigt.
 Vång är placerat i säkert läge cirka en mil från kusten. Från andra 
lokaliteter som Gudme på Fyn vet vi att hamnplatser var en viktig 
del av ett centralplatskomplex. De spelade en stor roll som platser för 

Västra Vång ligger centralt i dagens 
Blekinge, och i norra delen av Johannis-
husåsen. En placering som ligger kommu-
nikativt strategiskt och på gränsen mellan 
skogs- och kustbygd.
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kommunikation, som marknadsplatser och som platser för rättskip-
ning. Platser vid kusten har också ingått i det varslings- och försvars-
system som skyddade ingången till bygden (Ringtved 1999:368-73). 
Namnet Kasakulle söder om Vång kanske syftar på en vårdkase i ett 
sådant varslingssystem. En intressant passage om en kustvakt ingår 
i dikten om Beowulf. På sin stridshäst rider kung Hrodgars strand-
vakt ned till stranden. Han visar de sjöfarande vägen till kungens 
hall. Själv återvänder han till utkiken för att hålla vakt. När de sjöfa-
rande kommer fram till hallen ställer de sköldarna och spjuten mot 
husets vägg (Beowulf, raderna 229-335).
 Blekinges skärgård är strategiskt viktig för sjöfart till kontinen-
ten från skandinaviska Östersjön. Farlederna följde kusten under 
järnålder och medeltid. Naturhamnar var avgörande för säker sjöfart 
under förhistorisk såväl som historisk tid. Kustnära platser med möj-
lighet för lä bakom öar och halvöar, i bukter och vikar har varit kom-
munikativa knutpunkter genom decennier. Ofta var sådana platser, 
för att fungera som säkra mötesplatser, fredheliga, det vill säga där 
skulle råda fred. Det är viktigt att söka efter möjliga hamnlägen vid 
kusten utanför Vång. Det är därför intressant att där ligger en ö med 
namnet Helgö – den heliga ön.
 Att segelleden inomskärs längs Blekinges kust var betydelsefull 
framgår på öarna Tjurkö, Sturkö och Senoren. Där har enastående 
fynd från folkvandringstid gjorts; en guldbrakteat på Senoren, en sil-
versölja samt en brakteatskatt på Tjurkö och en svärdsknapp av guld 
med inlagda almandiner på Sturkö (Mackeprang 1952; Arrhenius 
1985, Fabech 1994). Fynden har framkommit nära skyddade vikar 
med sandstrand och visar betydelsen av platser som gav skydd i en 
farlig del av Östersjön.
 Fyrahundratalet var en turbulent tid i Sydskandinavien, ett år-
hundrade av upplösning och förändring då grunden lades för nya 
samhällsformer. Vapenofferfynd speglar strider mellan bygder och 
regioner (fig. sid 51). Blekinge ligger bland olika stridande grupper 
Allianser med andra bygder har varit viktiga om man ville hävda sin 
självständighet.
 Guldbrakteater slagna med samma stämpel visar nära förbindelser 
mellan olika områden under folkvandringstiden, bland annat kan de 
vara gåvor vid bröllop och diplomatiska gåvor (Andrén 1991). De 
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antyder att Blekingeborna under folkvandringstiden kan ha varit al-
lierade med folk i östra Skåne samt på Öland och Gotland. Sådana 
allianser tycks ha fortsatt under vendeltid eftersom guldgubbarna i 
Vång är mycket lika eller slagna med samma patris som guldgub-
bar hittade på Bornholm och Öland (Se Watt i denna skrift). An-
dra fyndkategorier visar andra kontakter, men denna förbindelse är 
verkligt intressant.
 Under vendeltid är spännen typiska för Mälardalen annorlunda 
än de, som är typiska för Sydskandinavien (Nielsen 1991). Sprid-
ningen av de olika typerna visar att inflytandet från Mälardalen 
respektive Sydskandinavien skiftade över tid under vendeltiden. 
Studier av vendeltidens dräktspännen visar hur ett inflytande från 
Mälarområdet sträckte sig ner över Blekinge i början av vendelti-
den, men att inflytandet senare gick från Sydskandinavien långt upp 
längs Öster-sjökusten.
 Makt och avmakt har ständigt skiftat. Det är en svår uppgift att i 
en tid utan skriftliga källor försöka förstå vilken roll olika platser och 
bygder har spelat på det sociala plan där kungar och hövdingar härs-
kade, där allianser ingicks, där krig utspelades. Men arkeologiska 
fynd visar vilka områden som hade en kultur som blev normbildan-
de, som angav tonen för ett större område. De rika fynden från Vång 
är ett viktigt bidrag till en sådan forskning i södra Östersjöområdet.

Vapenofferfynd från äldre järnålder. 
Röd prick = platser med deponeringar från 
folkvandringstid, grön prick = platser utan 
deponeringar från folkvandringstid. 
Efter Fabech 1996.
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Ulf Näsman

Västra Vång: Glasskärvornas vittnesbörd

Glas och makt
De 61 skärvorna av olika glasbägare från undersökningarna i Västra 
Vång skiljer platsen från järnålderns vanliga agrara boplatser. Sedan 
1980-talet har vår kunskap om järnålderns kulturlandskap förbätt-
rats och försöksvis kan nu man med hjälp av gravfynd, fynd från 
boplatser, lösfynd och äldre ortnamn visa hur järnålderns bebyggda 
landskap såg ut och var bosättningarna låg. Flertalet boplatser är 
vanliga bondebebyggelser. Ett fåtal utmärker sig genom större rike-
dom med fynd som kan kopplas till politisk och militär maktutöv-
ning, religiös kult samt till handel och hantverk. Forskarna beteck-
nar dem med ett neutralt begrepp som centralplatser (t.ex. Näsman 
2011). Före upptäckten av bebyggelsen i Västra Vång saknades stort 
sett all kunskap om järnålderns centralplatser i Blekinge. 
 Ställer man samman en karta med fyndplatser för guldbraktea-
ter och guldgubbar, guldföremål som brukar knytas till betydelse-
fulla bebyggelser och kultplatser, och knyter dem till platser med 
sakrala ortnamn som Odense (=Odensvi), Gudhem, Ravlunda och 
Vä, framträder många intressanta platser i Sydskandinavien; i östra 
Blekinge märks guldfynden på öarna Tjurkö och Senoren (Fabech 
1991 fig. 9). 
 Mellan guldfynden i östra Blekinges skärgård och de rika fynden 
kring Vä på Kristianstadslätten utbreder sig ett stort område där så-
dana fynd borde förväntas men där de saknas. Men 2013 presente-
rades fynden från Västra Vång och äntligen hade en länge saknad 
centralplats hittats i Blekinge! Den framträdde markant med fynd av 
bl.a. delar av bronskittlar, guldgubbar och glasskärvor samt ett mark-
namn, som skulle kunna tyda på att här funnits en helig plats, ett vi. 
 Järnålderns bebyggelser kan med hjälp av fynden indelas i tre 
grova nivåer (Fabech & Ringtved 1995). De flesta är vanliga, ofta 
fyndfattiga, boplatser där man bedrivit lantbruk. En mindre grupp 
består av platser med rikare fynd som tyder på centrala funktioner 
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i en omgivande bygd eller regionalt. Och slutligen finns en exklu-
siv grupp platser med exklusiva fynd som antyder centrala uppgifter 
utöver det lokala och regionala. I Vång finns fynd från alla tre nivåer. 
Föremål och andra fynd visar att lantbruk och vanligt hushållshant-
verk bedrivits på den stora boplats som omgav kullen. Vapen och 
guldgubbar samt hantverksavfall tyder på att boplatsen haft en cent-
ral funktion för bygden, medan exklusiva fynd från kullen antyder 
funktioner som haft betydelse för en större del av Blekinge. Fynd-
materialet låter oss alltså anta att det i Vång har bott människor som 
utövat betydande makt i en större region, människor med ansvar för 
delar av samhällsekonomin med handel och hantverk, samt män-
niskor med ledande roller i kulten. 
 De upphittade glasskärvorna är viktiga när vi försöker pussla sam-
man en bild av Vång som central plats. Skärvor av glaskärl är nämli-
gen vanliga på centralplatser och de återfinns ibland i anslutning till 
speciella hus med funktioner av social och rituell karaktär, till exempel 
på Helgö och i Uppåkra (Hansen 2011: 125-126, plate IV:7; Stjern-
quist 2004; Larsson & Söderberg 2013). Sådana hus med dryckeskärl 
tolkas med utgångspunkt i arkeologiska analyser och skriftliga källor 
ibland som ”mjödhallar” men de var så mycket mer. 

Glasbägares sociala betydelse
Vilken funktion hade dryckesglas under järnåldern? Gravfynd visar 
att dryckesglas har haft stor social betydelse under lång tid. I ett kul-
turområde som omfattade större delen av Europa under det första 
årtusende e.Kr. återfinns dryckeskärl i gravar, med stora variationer 
i tid och rum. I områden med rikt gravskick användes glas i den so-
ciala konkurrensen som en tydlig markör av hög status. Gravfynden 
knyter glas till samtidens mäktiga ledare. Att dryckeskärl i gravar 
ofta återfinns i två likadana exemplar tyder på att drickande ingick 
som en viktig handling i dryftelser på tu man hand, till exem-pel 
mellan goda vänner eller när man skålade för att bekräfta ett viktigt 
avtal. Glas tillverkade i romarriket finns långt utanför imperiets grän-
ser och när romarriket ersatts med andra riksbildningar som mero-
vingernas Francia fortsatte glas att framställas i Västeuropa och dist-
ribueras bland annat till Nordeuropa. Glas vittnar alltså om långväga 
kulturförbindelser.
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 Samtida bilder från järnåldern av människor som dricker är ovan-
liga. Intressant är att man på det två centralplatserna Sorte Muld på 
Bornholm och Uppåkra i Skåne har hittat guldgubbar som visar en 
välklädd man som dricker ur ett glas (Watt 2004). Vad detta drick-
ande betyder vet vi inte, men både personen och handlingen bör ha 
varit symboliskt viktiga. På unika gotländska bildstenar ser man män 
i märkliga kläder dricka mjöd eller öl ur horn i en för oss okänd ritual 
(Lärbro Tängelgårda I, IV; Lindqvist 1941 fig. 86, 91). Det finns en 
annan unik scen på en bildsten från Buttle Änge på Gotland som 
visar människor livligt samtalande på tu man hand inne i ett hus; i 
varje fall den ena personen tycks hålla att glas i handen (Lindqvist 
1941 fig. 125). Dessa få bilder visar drickandets stora betydelse i 
ceremonier och ritualer. 
 Ritualiserade dryckesceremonier har uppenbarligen präglat livet i 
Nordeuropa från äldsta tider (Behm-Blancke 1979; Näsström 2002: 
191-195; Solberg 2004; Andersson 2010: 149-154). Skildringar av 
livet i Valhall, Odens hall, speglar uppenbarligen livet i hövdingarnas 
hallar, som de är kända på centralplatserna under yngre järnåldern 
(se t.ex. Nordberg 2003:169-196). Rituellt drickande i hallen spela-
de stor roll och ägde rum i skilda kontexter, sociala och religiösa som 
libationer och kommunionsoffer. Kvinnans sociala roll som fördelare 
av drycken var betydelsefull och är väl beskriven i den angelsaxiska 
dikten Beowulf (Enright 1996; jfr Sundqvist 2007:60-63). Kvinnor 
bryggde ölet eller mjödet. En kvinna förde runt bägaren till både 
hövdingen och männen i krigarföljet samt till eventuella gäster. Up-
penbart var ritualiserat drickande av rusdrycker viktigt för samman-
hållningen i krigarsamhällets kärna, krigarföljet. Det befäste krigar-
nas lojalitet med följets ledare, krigsherren (the warlord) (Neuman 
de Vegvar 1992; Nicolay 2014: 324). 
 Skriftliga källor från medeltiden, framförallt de isländska sagorna, 
ger en bild av nordiska dryckesseder (Lid 1958; Näsström 2002: 
191-195). De visar hur viktigt drickande av starka drycker var i det 
sociala livet, både i kulten och som inslag i sociala förhandlingar. 
Oden skaffade med list mjödet som dvärgar hade bryggt och han 
lärde sedan ut bryggerikonsten till människorna. I sagorna berät-
tas att man vid gemensamma dryckeslag drack till Oden för att få 
seger. För god skörd och fruktbarhet dracks skålar till andra gudar 
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som Njord eller Frö. Den första skålen under ett dryckeslag kunde 
drickas i omgång, det vill säga dryckeskärlet gick laget runt. Sedan 
drack var och en ur eget kärl. Vid barnafödsel drack man barnsöl, vid 
bröllopsfesterna drack man brudöl och vid dödsfall drack man arvöl; 
vid andra dryckesceremonier dracks minnesskålar över de döda. Kan 
glasskärvorna från Vång tolkas mot denna bakgrund?

Om glasskärvor
Glas från järnåldern framställdes vanligen av stabilt sodaglas (Frank 
1982: 70–76), vilket gör att skärvor av sådana glas vanligen ser ”nya” 
ut ännu idag, även efter uppehåll i jorden hundratals år. Risken är 
därför stor att fynd av glasskärvor kastas eftersom både upphittare 
och utgrävare betraktar dem som ”moderna” eller ”recenta”. Flera av 
de undersökta schakten i Vång saknar fynd av glas, men eftersom 
jorden i dessa inte sållades, är det svårt att tolka detta som frånvaro 
av glasskärvor. I upplöjda boplatser ligger de flesta fynden i matjor-
den så vill man hitta glasskärvor bör jorden sållas. Sedan jag sett de 
glasskärvor som hittades under grävningarna i Vång åren 2004–2013 
rekommenderade jag att man framöver sållade och tog tillvara alla 
skärvor, även små och obetydliga. Eftersom jorden sållades under 
utgrävningen 2014, blev resultatet en stor mängd små glasskärvor, 
varav minst 13 kan vara från järnåldern. Flera viktiga fynd gjordes. 
Men många av skärvorna ser verkligen ”recenta” ut och är troligen 
det. 84 utsorterades; några för att de troligen är recenta (plant föns-
terglas, buteljskärvor o.d.), de flesta för att de är så små och/eller 
okarakteristiska att de inte kan bedömas. 
 Glasskärvor är fragment av hela föremål, under järnåldern van-
ligen från dryckesbägare. Det finns en omfattande forskning kring 
hela glaskärl påträffade i obrända gravar (t.ex. Harden 1956; Hunter 
1975; Hansen 1987; Andersson 2010). För hela kärl finns följaktli-
gen väl utarbetade typologier. Därför kan man vanligen datera hela 
kärl och ofta kan man dessutom ha en begrundad uppfattning om 
var de framställts. Under de senaste 70 åren har vi fått många nya 
glasfynd bestående av skärvor från olika slags bebyggelser. Det är 
en följd av att arkeologer har intresserat sig för ekonomin i agrara 
samhällen och att man därför undersökt mängder av boplatser i syfte 
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att få material till en egentlig bosättningshistoria. I rika järnålders-
bygder kan man förvänta fynd av glas på boplatserna, både i orörda 
kulturlager och i upplöjd matjord, men då som skärvor. Centralplat-
ser och särskilt handelsplatser är rika på glasskärvor (t.ex. Holmqvist 
1964; Hougen 1969; Stjernquist 1999). Tyvärr är skärvor ofta svåra 
eller omöjliga att säkert datera och inte heller kan man alltid uttala 
sig om var glaset framställts. Därför är studiet av glasskärvor en giss-
ningarnas konst, men ju fler järnåldersglas man sett, desto säkrare 
blir gissningarna. Så trots många osäkerheter kan det ändå sägas en 
hel del utifrån skärvorna hittade i Västra Vång.

Glasskärvorna från Vång 
Skärvorna representerar sönderslagna dryckesbägare av olika former. 
Det saknas skärvor som säkert är äldre än folkvandringstid, det vill 
säga före cirka 400 e.Kr. Inte en enda skärva har spår av dekor i form 
av inslipade ovaler eller facetter, något som var mycket vanligt på 
glas under yngre romersk järnålder och långt in i folkvandringstid 
(Näsman 1984: 49-66; Straume 1987). Flera typer av slipade glas 
finns till exempel på centralplatsen Uppåkra i Skåne (Stjernquist 
1999; 2004 samt ett stort opublicerat material under bearbetning). 
Flertalet skärvor från Vång är dekorerade med pålagda trådar av glas 
i kärlets egen färg. De är troligen från folkvandringstid och äldre 
vendeltid (cirka 400-700 e.Kr.). Mer osäkert är om det finns skärvor 
från sen vendeltid och vikingatid (ca 700-1000 e.Kr.). Skärvorna re-
presenterar glaskärl som är införda utifrån. De visar att bebyggelsen 
i Vång var länkad till Västeuropa via Danmark och Frisland. Glasen 
har troligen kommit från både Merovingerriket på kontinenten och 
det angelsaxiska England. 

Folkvandringstida glas i Vång
Säkert representeras folkvandringstiden i Vång endast av skärvor i 
olika gulgrågröna toner som kommer från höga bägare dekorerade 
med pålagda trådar av samma färg. De tillhör folkvandringstidens 
vanligaste glastyper. Det är höga, mer eller mindre koniska bägare 
dekorerade med vågrätt pålagda trådar under mynningen och lodrätt 
pålaga öglor av tjockare tråd på buken. Den typ som är vanligast 
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i Skandinavien benämns Snartemo-glas efter en norsk fyndplats 
(Hougen 1936). De är kraftiga höga glas med avsatt fot och tjock 
kärlvägg. Två små skärvor från boplatsen söder om kullen kan vara 
Snartemo-bägare (se Näsman, Rapport Blm 2016:9, Glasfynden 
från Västra Vång). 
 Den andra glastypen är en i Skandinavien mindre vanlig form av 
konisk bägare, efter en engelsk fyndplats benämnd Kempston-bäga-
re (Evison 1972). Typen är utpräglat konisk, tunnväggig och fotlös. 
Tre skärvor från boplatsen söder om kullen och fyra skärvor från 
boplatsen sydost om kullen skulle med reservation kunna antas vara 
Kempston-glas (se Näsman, Rapport Blm 2016:9, Glasfynden från 
Västra Vång), men kan givetvis komma från tunnväggiga Snartemo-
glas. Var i Västeuropa dessa kärl framställdes är omdiskuterat, men 
troligen har en del Kempston-glas producerats i England. De kärl 
som återfinns i Sverige har sannolikt kommit via Frisland och Dan-
mark. 

Vendeltida glas i Vång 
Till de särskilt betydelsefulla fynden från Vång hör skärvor av glas 
som kan dateras till vendeltid. Få vendeltida gravar i Skandinavien 
innehåller glas; 1975 kände man bara till 83 fynd mot 254 från ro-
mersk järnålder och 134 från folkvandringstid (Hunter 1975; Näs-
man 1984: 8-9; 1986: 56-57). Flest vendeltida gravar med glas finns 
på Gotland och i Mellansverige. Från vikingatid finns glas i 89 gra-
var, alla i stort sett från Mellansverige. Men med senare års många 
boplatsutgrävningar har antalet skärvor av vendeltida glas ökat men 
en sammanställning saknas. 
 De glasskärvor från Vång som kan dateras till vendeltid kommer 
alla från kulturlagren på kullen och representerar flera olika kärl (se 
Näsman, Rapport Blm 2016:9, Glasfynden från Västra Vång). Av en 
bägare hittades så många som 29–35 skärvor av ljust grågrönt glas. 
Kärlet har haft en hög hals med utsvängd mynning och har varit 
dekorerat med en glastråd i spiral runt halsen och lodräta öglor av 
tjockare tråd på den kraftigt utsvängda buken. Typen kan benämnas 
klotbägare och är en i Norden relativt ovanlig glastyp. Den är däre-
mot välkänd i angelsaxiska gravfynd, där de ofta uppträder två och 
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Av dessa 32 skärvor kommer 29 från en 
enda glasbägare, tre från en liknande.
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två (Evison 2008:16). Det är därför intressant att minst sex skärvor 
av ljust grågrönt glas från kullen kan representerar en andra liknande 
klotbägare; några av dessa skärvor är brända och försmälta. 
 Från kullen kommer dessutom en enstaka tråddekorerad skärva 
av ovanligt gulorange glas. Även den skulle kunna komma från en 
klotbägare. En bägare från d’Avernas-le-Bauduin, Belgien ger en idé 
om vad slags glas Vång-skärvan kunde komma från (Alénus-Lecerf 
1993: 42, cat. 30). Starka färger är utmärkande för en del vendeltida 
glas.
 På kontinenten är klotbägare mindre vanliga varför många an-
tar att tillverkningen skedde i hyttor i Kent (Evison 2008: 16-19). 
De tråddekorerade typer som här är aktuella dateras till sent 500-tal 
och till 600-talet, det vill säga en äldre del av vendeltiden. Det är 
sannolikt att klotbägarna från kullen ytterst kommer från Västeu-
ropa, möjligen främst från det anglosaxiska England och troligen via 
Danmark och Frisland (Harden 1956; Näsman 1986: 84-91; Evison 
2008: 7, 16-19). 

Vikingatida glas i Vång 
Det finns endast tre små skärvor, varav en mynningsbit, som har en 
glasmassa med färg och karaktär som kan associeras med den sena 
vendeltidens och vikingatidens vanliga dryckesglas: trattumlare el-
ler trattbägare. De kommer alla från boplatsen söder om kullen (se 

Från kullen kommer dessutom en 
enstaka tråddekorerad skärva av 
ovanligt gulorange glas.
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Näsman, Rapport Blm 2016:9, Glasfynden från Västra Vång). Flera 
hela trattbägare kommer från gravar i Birka (Andersson 2010: 120-
136). Senast har dessa glas diskuterats utifrån stora skärvmaterial 
från Hedeby, Ribe och Kaupang (Steppuhn 1998: 59-60; Feveile 
2006:209-211; Gaut 2011: 186-189). Dateringsramen är lika vid 
som osäkerheten är stor i bestämningen av de tre skärvorna. Tumlare 
finns från 600-talet och typen förlängs under 700-talet till så kallad 
trattumlare, som i sin tur leder vidare till vikingatidens trattbägare. 
De antas vanligen vara framställda i Västeuropa, men reellt vet man 
inte och bör i stället räkna med att en så enkel glastyp kan ha fram-
ställts i flera olika områden. 
 Man bör inte bortse från dessa skärvor eftersom det finns andra 
indikationer på vikingatida aktivitet i Vång. En av glaspärlorna (se 
Näsman, Rapport Blm 2016:9, Glasfynden från Västra Vång.) till-
hör nämligen en typ som representerar Skandinaviens vikingatida 
förbindelser med Medelhavsområdet. Endast 200 meter sydväst om 
kullen påträffades ett 14C-daterat (LuS7881) vikingatida grophus 
(A542), i vilket bland annat fanns ett orange mosaikstift, en tesserae 
(se Näsman, Rapport Blm 2016:9, Glasfynden från Västra Vång). 

Kontexter och glasskärvor
Gravfynd visar att glas främst återfinns i rika gravar. Men under 
folkvandringstid finns glas även i tämligen ordinära gravar. Bland 
53 hus i Eketorps borg på Öland, använda under folkvandringstid 
och äldre vendeltid, utmärker de 15 husen med glasskärvor sig inte 
speciellt (Näsman 1984: 21–22, 37–40). En studie av alemanniska 
gravfynd i Sydvästtyskland visar att just under folkvandringstiden 
förekom glas även i många normala gravar (Christlein 1979: 96-98). 
Glasskärvorna från Vång speglar således en välstående bebyggelse 
som omgett kullen. En skärva kommer från kulturlager knutet till 
ett långhus sydost om kullen. Inget antyder annat än att de folk-
vandringstida glasen på Vång var dryckeskärl i vanliga hushåll. Men 
våra källor om dryckesseder antyder att glasen inte användes dagli-
gen; de hade sin särskilda mer eller mindre ritualiserade roll i sam-
band med viktiga sociala händelser och religiösa ritualer (se ovan). 
 De flesta skärvorna från Vång kan förklaras med att glaskärl odra-
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matiskt tappats och gått sönder. Efter uppstädningen har endast 
någon enstaka skärva blivit kvar (jfr en skärva i ett hus medan 16 
skärvor av kärlet återfanns utanför; Herschend 1974 fig. 2; Näsman 
1984: 39, 45). Ett markant undantag är i Vång de många skärvorna 
av en eller eventuellt två vendeltida klotbägare från kullen. Här har 
ett kärl krossats utan att någon samlat upp skärvorna efteråt. Flera 
är dessutom ovanligt stora. I Vång är 16 procent av skärvorna längre 
än 29 mm och alla är från klotbägaren. Det kan jämföras med 18 
procent på Uppåkra där krossade glaskärl lämnades kvar i en brand-
tomt (opublicerat). Att skärvor över 29 mm endast utgör 5 procent 
på handelsplatsen Kaupang visar att skärvor där samlades upp och 
att de som blev kvar trampats sönder (Gaut 2011: 181). På kullen 
i Vång har dessutom minst ett kärl på kullen blivit bränt och skär-
vorna är delvis försmälta. 
 Det krossade kärlet och de försmälta skärvorna tyder således på 
att en dramatisk händelse medfört att dessa glas förstörts. Brons-
smältor och ett delvis försmält guldbleck kanske passar in i bilden. 
På kullen har hittats många andra märkliga föremål som fragmen-
terade bronskittlar och guldgubbar vilket tyder på att kullen använts 
för ritualer centrala för ett större område. I de begränsade schakten 
har påträffats markanta konstruktioner och andra antyds av geora-
darundersökningarna. Man kan därför anta att påfallande konstruk-
tioner funnits på kullen och att dessa hade med ritualer att göra. Om 
det är fundament till byggnader eller någon annan form av kultan-
läggning vet vi inte ännu. Vi kan inte heller avgöra om det stod 

Tre brända skärvor vittnar om brand.
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kultbyggnader eller residensbyggnader på kullen eller både ock som 
i Uppåkra. I Uppåkra brändes residensbyggnaderna ner medan kult-
huset intill lämnades obränt (Larsson & Söderberg 2013). Förstörda 
och nedbrända hallar och residens är ett väl känt fenomen från mel-
lersta järnåldern (Herschend 2009: 405). Attacker på centralplatser 
och förstörelse av representativa byggnader kan ses som uttryck för 
maktstrider på lokalt och regionalt plan. 
 Vad som hänt på kullen får för närvarande lämnas obesvarat, men 
säkert anser jag det vara att dryckesglasen på platsen använts både 
till socialt ceremoniellt drickande i boplatsens långhus och uppe på 
kullen i samband med libation eller kommunionsoffer. Drickandet 
syftade till att stärka sammanhållningen i samhället, särskilt inom 
det för elitens maktutövning viktiga krigarföljet. Drickandet i hal-
len leddes av ledaren och hans husfru och syftade till att befästa 
krigarnas lojalitet med krigsherren och hans familj. Således är glas-
skärvorna från Vång viktiga för förståelsen av boplatsens funktion 
som centralplats.
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Præg 1
Blm 28583:31

Præg 2
Blm 28583:33

Præg 3
Blm 28583:51

Præg 3 
Blm 28583:50

Præg 3 
Blm 28583:59

Præg 3 
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Præg 3
Blm 28583:41

Præg 3 
Blm 28583:38

Præg 3 
Blm 28583:40

Præg 3 
Blm 28583:36

Præg 4 
Blm 28583:53

Præg 4 
Blm 28583:49

Præg 4 
Blm 28583:58

Præg 4 
Blm 28583:57

Præg 4
Blm 28583:47

Præg 5 
Blm 28583:42

Præg 6 
Blm 28583:44

Præg 6 
Blm 28583:46

Præg 7
Blm 28583:56

Præg 8 
Blm 28583:48

Præg 9 
Blm 28583:37

Eketorp B
Blm 28583:32

Eketorp B
Blm 28583:35

Eketorp C
Blm 28583:43

Eketorp C
Blm 28583:54

Eketorp C
Blm 28583:55

Eketorp C
Blm 28583:34

Sorte Muld 195
Blm 28583:52

Fragment
Blm 28583:45

Fig. 1. Guldgubberne fra Vång, 
arrangeret efter præg. 
(Ej skalenligt återgivna.)
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Margarethe Watt 

Gullgubbar i Vång 

Blandt fundene fra Västra Vång er 29 guldgubber, hvoraf 27 er hele 
og to er stærkt fragmenterede (fig. 1). De små figurer måler typisk 
ca. 2 cm i højden og 6–7 mm i bredden; enkelte er lidt mindre. Til-
sammen vejer figurerne 2,96 gram; d.v.s. at de har en gennemsnitlig 
vægt på 0,1 gram, hvilket svarer til prægede guldgubber fra andre 
lokaliteter.
 Alle figurerne fra Vång er prægede ved hjælp af et stempel på 
tyndt, tilsyneladende meget lødigt og ensartet guldblik. Skønt flere 
af figurerne ved fremkomsten var lettere forbukkede eller krøllede 
– men i øvrigt velbevarede, betød netop kvaliteten af det tynde guld-
blik, at det var muligt at rette figurerne ud.
 Sammenlignet med f.eks. guldgubberne fra Sorte Muld på Born-
holm, er samtlige figurer fra Vång usædvanlig tydelige i præget, hvil-
ket sikkert skyldes både det lødige guldblik og formentlig også, at 
stemplerne var relativt nye, da stykkerne blev fremstillet. Næsten alle 
eksemplarer er omhyggeligt tilskåret langs kanterne – mange langs 
figurens kontur, hvilket kan få de enkelte eksemplarer til at fremstå 
lidt forskelligt.
 Guldgubber er en genstandsgruppe, der er vanskelig at datere 
arkæologisk, da de så godt som aldrig er fundet i daterbar grav-
kontekst, men næsten udelukkende i bopladslag, hvor risikoen for 
sammenblanding af fund fra flere perioder er stor. Det sidste synes 
også at gælde for Vång. Dateringerne, der bl.a. hviler på stilmæssige 
kriterier, svinger derfor fra 6.til 8/9. århundrede (Stenberger 1973, 
218; Lundqvist 2003, 56 ff.; Lamm 2004, 131; Larsson og Lenntorp 
2004, 13 f.; Watt 2008, 43; Henriksson 2013, 21 ff ).

Stempelidentitet og prægfamilier
Guldgubberne fra Vång, der alle forestiller enkeltfigurer, repræsen-
terer 11 forskellige stempler (motiver). Af disse er tre kendt i forve-
jen: to fra Eketorp på Öland og et, der sandsynligvis er stempeliden-

Begrebet ”gullgubbe” stammer fra 
1791, hvor N.H. Sjöborg beskriver 
små figurer, typisk 1-2 cm i højden, 
af guldblik, der ”blæste rundt i san-
det” ved Ravlunda i Skåne (Sjöborg 
1791). 

Guldgubber kan både være prægede 
ved hjælp af et stempel (”patrice”) 
af bronze eller udskåret og eventuelt 
indridset på en lidt tykkere guld-
plade. Figurerne kan være relativt 
naturtro eller stærkt forenklede.
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Fig. 3. Udvalgte guldgubber fra ”prægfamilie 5”. Tegninger: Eva Koch. 

a: Sorte Muld-35 b: Sorte Muld-69  c: Vång Blm 28583:42

Fig. 2. ”Prægfamilie 63” (se teksten) består fra venstre af figurerne Eketorp-A, 
Eketorp-B = Vång Blm 28583:35, Vång Blm 28583:43 og Vång Blm 28583:40. 
Foto: Eketorp A, B Statens historiska museum.

Figuren 28583:42 er et eksempel på 
tolkningen af detaljerne i et præg (fig. 
3c). Tydeligst er det profilsete hoved 
med et stort øje, næse, en stor, åben 
mund og en markant fremstående 
hage (skæg?), hvis spids dog er fjernet 
ved tilskæringen af guldblikket. Figu-
rens ”knælange” klædedragt består 
af 5 lodrette ribber eller ”folder”. Det 
nederste af benene og fødderne er 
meget beskadigede, men anes neden-
for dragten. Figurens venstre overarm 
er markeret som en lidt bredere ribbe i 
højre side af kroppen, mens den vand-
rette underarm ses ved ”bæltestedet”. 
Hånden har 3 fingre, hvoraf den store, 
bøjede tommel vender opad. Baseret 
på sammenligning med mere de 
tydeligere præg fra især Sorte Muld 
(fig. 3a-b) er det sandsynligt, at hån-
den – også på Vång-figuren – holder 
omkring en stav, der ses (i venstre side 
af præget) som en lodret ribbe, der er 
lidt bredere end ”folderne” i dragten. 
Toppen af staven når kun til figurens 
hage, mens den nedre ende ses lidt 
nedenfor dragtkanten.

Vång 
Blm 28583:42.

Sorte Muld præg 1 
Foto: NMK (John Lee)
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tisk med Sorte Muld præg 195. Dog er det bornholmske eksemplar 
stærkt beskadiget og desuden ikke komplet, hvilket gør, at identifi-
kationen er behæftet med en lille usikkerhed. Det skal for en ordens 
skyld tilføjes, at der ikke blandt de kun ca. 20 bevarede bronzepatri-
cer til guldgubber fra Sydskandinavien findes nogen, der har været 
anvendt ved fremstillingen af guldgubberne fra Vång.
 En gennemgang af samtlige guldgubber i Skandinavien har vist, 
at det er muligt at opdele de forskellige præg (stempler) i ”familier” 
på samme måde, som det også er tilfældet med de lidt ældre guld-
brakteater (Pesch 2007; Watt in prep.). Ved en prægfamilie forstås 
figurer med en indbyrdes billedmæssig afhængighed, der ikke kan 
skyldes tilfældigheder. I de fleste tilfælde betyder det, at stemplerne 
(patricerne) i en familie enten må være fremstillet af samme per-
son, således som det formentlig er tilfældet med figurer, som Vång 
5 (Blm 28583:42) samt Eketorp-b og c; eller de kan være mere eller 
mindre vellykkede efterligninger af et ”primær-stempel”.
 Foruden 62 i forvejen etablerede familier (Watt in prep.) udgør 
Eketorp-A, Eketorp-B og Vång Blm 28583:40 1 en ny prægfamilie 
63 (fig. 2). Vång Blm 28583:42 betragtes som en (spejlvendt) variant 
af prægfamilie 5, der foreløbig har 7 andre medlemmer, alle fra Sorte 
Muld (fig. 3). Det er for øvrigt sandsynligt, at samme guldsmed kan 
have været ophavsmand til flere prægfamilier.

Ikonografi
Der er foretaget en omfattende statistisk analyse af detaljer på samt-
lige 725 kendte stempelmotiver (foruden 100 udskårne og/eller ind-
ridsede figurer), der repræsenterer de i alt ca. 3120 bevarede guld-
gubber fra Skandinavien (Watt in prep.). Analysen fokuserer på fire 
hovedtemaer: 1. Figurernes fysiske detaljer (hoved, krop, lemmer, 
eventuel primær kønsmarkering og hår/frisure). 2. Påklædning. 3. 
Attributter samt 4. Gestus og positur. Ved at kombinere forskellige 
ikonografiske elementer og detaljer indenfor de enkelte grupper – 
f.eks. indenfor påklædning eller gestus – har det vist sig, at guldgub-
berne (udover familier) også danner mere overordnede ”motivgrup-
per”, hvor udformningen af de enkelte præg følger bestemte kriterier 
(Watt 2011b; Watt 2015, 155 ff. og fig. 4a-c).
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 Analysen har vist, at systematisk gentagelse (eller overdimensio-
nering) af visse detaljer har betydning for forståelsen af figurernes 
billedindhold. Pladsen tillader ikke at komme nærmere ind på disse 
motivgrupper; dog kan man konstatere, at guldgubberne fra Vång 
uden problemer lader sig fordele indenfor samme motivgrupper som 
andre sydskandinaviske guldgubber, d.v.s. at de følger samme ikono-
grafiske mønster (nemlig motivgrupper A1, B, C, D1 og D2).
 Når det gælder noget så grundlæggende som at bestemme figu-
rernes køn, kan det være svært at abstrahere fra moderne kønsidealer. 
Den nævnte analyse har dog vist, at frisure og klædedragt i kombina-
tion er de bedste kønsindikatorer men samtidig også, at nogle figurer 
ikke lader sig kønsbestemme. Vång Blm 28583:43 og Blm 28583:53 
med den lange kjole og typiske kappe samt (for Vång Blm 28583:56 
og Blm 28583:53) desuden den karakteristiske hårknude – er ikke 
overraskende kvinder. Det samme gælder Vång Blm 28583:33 med 
tydeligt markerede bryster (fig. 4). De øvrige figurer er sandsynligvis 
mænd (uanset f. eks. hårlængde!) eller tilhører kategorien ”kønsløse”.
 Specielt for Vång-guldgubberne er, at de bærer dragter eller dragt-
dele, fortrinsvis kapper, med et mønster, der med stor sandsynlighed 
forestiller pelsværk. Det gælder hele 24 af de 29 eksemplarer (fordelt 
på 7 præg). Fra skriftlige kilder (fra vikingetid) ved man, at pelsværk 
var prestigefyldt og samtidig en vigtig handelsvare i Skandinavien 
(f.eks. Müller 2001, 243).
 Normalt har figurernes ”frie gestus” (arm/håndstilling) og ”att-
ributter” (f.eks. stav, bæger, halsring) betydning for tolkningen. 
Men en påfaldende fællesnævner for såvel den nye prægfamilie 63 
(Eketorp – Vång) som for den beslægtede familie 27 (Sorte Muld 
– Uppåkra) er netop, at figurerne her savner markering af arme og 
samtidig bærer dragter, der ikke er særlig kønsspecifikke. Når figu-
rerne i den lille prægfamilie 63 alligevel skal opfattes som mænd, 
skyldes det især frisuren, der i andre guldgubbefund (statistisk set) 
er typisk for mænd.
 Attributter ses kun på Vång Blm 28583:52/Sorte Muld præg 
195 (stav – armring) (fig. 5) og Vång Blm 28583:42 (stav) (fig. 3:c). 
Typemæssigt slutter begge disse figurer sig til den store gruppe af 
guldgubber (Motivgruppe A1), der holder en stav i den ene hånd 
(Se textruta sid 66.). I tilfældet Vång Blm 28583:52/Sorte Muld 

Fig. 4. Kvindefigur fra Vång 
Blm 28583:33 med tydeligt 
markerede bryster, men 
uden frisure. 

Fig. 5. De stempelidentiske figurer 
Vång Blm 28583:52 2 (til venstre) og 
Sorte Muld-195. Præget forestiller en 
kaftanklædt mand, som holder en ribbet 
stav på skrå foran kroppen. 
Tegning: Eva Koch.
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præg 195 holdes staven på skrå. Nogle ribber, der danner en V-form 
nedenfor halsen samt borten nederst på dragten viser, at denne figur 
er klædt i en knælang kaftan. Desuden bærer den en overarmsring. 
Disse ikonografiske elementer antyder, at der er tale om en fornem 
person, måske en krigerhøvding eller fyrste – jordisk eller guddom-
melig?

Anvendelse og perspektiver
Et af de vigtigste belæg for anvendelsen af guldgubber i den førkrist-
ne kult er, at de i Uppåkra er fundet i den meget specielle bygning, 
der – sikkert med rette – skal tolkes som kulthus (Larsson & Lenn-
torp 2004). Også deres forekomst indenfor den centrale del af Sorte 
Muld-komplekset på Bornholm samt på en række andre centrale 
bopladser knytter dem antagelig til regionale magthavere, der sam-
tidig må formodes at have været ansvarlige for kulten ( Helgesson, 
2002; Steuer 2007; Pesch 2011; Watt 2011a). Bosættelsesområdet 
ved Vång kan meget vel have haft en lignende funktion.
 Jo flere lokaliteter med nye guldgubber der dukker op – med nye 
ikonografiske detaljer, desto bedre bliver mulighederne for at bidra-
ge til at vurdere ikke blot aktionsradius for individuelle guldsmede, 
men også handelsruter og mere vidtrækkende faktorer som kulturelt 
fællesskab og politiske forbindelser. I denne sammenhæng er Vång 
med sine andre spektakulære fund placeret strategisk for handelen 
både med Kontinentet (eventuelt via Bornholm eller Uppåkra) samt 
til Nord- og Østskandinavien via Öland og Østersøen. Dette afspej-
les ikke mindst i guldgubbernes ”familierelationer”.
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Torbjörn Brorsson 

Tio år av keramikfynd i Vång
från Kristi födelse till kristen tid

De första skärvorna från keramikkärl som påträffades i Västra Vång 
år 2004 var mycket enkla till sin karaktär och bestämdes som vanli-
ga hushållskärl avsedda för matlagning och förvaring och dessutom 
fanns det ett mindre inslag av koppar av lergods. Utifrån dess form, 
dekor samt dess kärlgods daterades keramiken till förromersk- och 
romersk järnålder (Fig. 1). Det samlade keramikmaterialet på drygt 
100 skärvor tolkades som ett ordinärt hushållsinventarium och det 
fanns ingenting som antydde platsens karaktär eller potential. Kera-
miken från det året hade påträffats i de norra delarna av byn och det 
var dels långt från kullen och dels ett antal år innan de enastående 
metallfynden påträffades. Dock fanns det ett flertal olika indikatio-
ner på platsen potential och det var bland annat fyndet av en brons-
mask, metallhantverk, silverskatten från 1800-talet och inte minst 
platsens strategiska läge. 

Fig. 1. Keramik från romersk järnålder funnen i Vång. 
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 Åren efter fortsatte den arkeologiska verksamheten i Västra Vång 
och år 2007 undersökte man ett antal grophus och keramiken från 
detta år daterades till romersk järnålder men även till vikingatid. 
Återigen påträffades ett relativt vanligt keramikmaterial och det 
fanns egentligen ingenting som antydde varken att någon eller några 
personer av högre status hade uppehållit sig i området under ro-
mersk järnålder eller att det skulle ha funnits något inslag av impor-
terade keramikkärl från denna tid, utan materialet var ordinärt till 
sin karaktär. Dock var det två skärvor som daterades till vikingatid 
som skapade förvåning. I ett grophus påträffades en skärva av mel-
lan-slavisk Menkendorfkeramik (Fig. 2) som ornerats med vågband 
(F97), och i ett kulturlager fanns en annan skärva som bedömts vara 
tidigslavisk Feldbergkeramik med en dekor i form av intryck (F58). 
Båda skärvorna har sitt ursprung på slaviskt område i norra Polen el-
ler Tyskland och de kan dateras till vikingatid. Feldbergkeramik da-
teras normalt från mitten av 700-talet till senare delen av 800-talet, 
medan Menkendorf huvudsakligen är från 800 till mitten av 900-ta-
let. Är fynden samtida bör de vara från första hälften av 800-talet. 
 Det är synnerligen ovanligt med denna typ av keramik i Skandi-
navien, och den påträffas uteslutande på platser av internationell ka-
raktär. Några platser med fynd av slavisk keramik är Birka i Uppland, 

Fig 2. Menkendorfkeramik från Vång. 
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Åhus, Järrestad, Löddeköpinge och Trelleborg i Skåne. På samtliga 
platser i Skåne, utom Järrestad, har de slaviska godstyperna Feldberg 
och Fresendorf påträffats och dessa platser låg upp till 2 km från ha-
vet och de har tolkats som handels- eller marknadsplatser. Däremot 
är Järrestad den enda orten med fynd av Menkedorfkeramik, och 
denna plats låg längre från havet (Brorsson 2003). Det är troligt att 
Järrestad haft en annan funktion än enbart handel, utan platsen har 
varit en centralplats och ett säte för den lokala jarlen. Samma typ av 
keramik som fanns i Järrestad har identifierats i Västra Vång.
 Fyndet av slavisk keramik på en så ordinär plats som Vång var inte 
helt okontroversiellt utan det var en diskussion om skärvorna istället 
var 200 år yngre och att då istället var så kallad skandinavisk öster-
sjökeramik, men slutligen bestämdes skärvorna som slaviska från 
andra hälften av 700-talet och till 800-talet. Denna bestämning fick 
så småningom stöd i en kol 14-datering av hasselnötsskal i grop-
huset och dateringen blev inom perioden 720–890. Det påträffades 
fler grophus i Västra Vång och dessa innehöll förhållandevis mycket 
vikingatida keramik, men här fanns enbart så kallad skandinavisk 
AIV-keramik, samt fynd av obränd vävtyngd, järnslagg, klinelera 
med mera.
 De två skärvorna av slavisk keramik utgjorde därmed de första 
tydliga indikationerna på att Västra Vång haft kontakter utanför 
Blekinge men det var svårt att tolka och förstå dess innebörd. Ett 
mycket intressant fynd som skulle komplettera Vångkeramiken 
framkom år 2014 i Mörby i Sölvesborgs kommun. Här påträffades 
slavisk Feldberg- och Fresendorfkeramik i vikingatida grophus och 
förekomsten av dessa skärvor visar sannolikt att man idkat handel 
direkt mellan olika delar av Blekinge och norra Polen eller Tyskland 
under vikingatid men även att platser som Västra Vång och Mörby 
varit betydelsefulla för en större grupp människor. 
 År 2004 påträffades bronsmasken och detta fynd skulle följas av 
en stor mängd andra intressanta metallföremål ett antal år senare 
och nu kom det även importerat glas som påvisade tydliga kontakter 
med Medelhavet och/eller Svarta havet. Det var inte bara nya fynd 
som framkom i Vång och nu fick både allmänheten och inte minst 
arkeologin upp ögonen för Vång och intresset ökade lavinartat. Helt 
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plötsligt förändrades inriktningen på undersökningarna i Vång och 
från att ha varit en relativt okänd plats i mellersta Blekinge så för-
stod alla inblandade att vi hade att göra med en alldeles speciell 
plats med inslag av allt från hövdingamakten till kult, men samtidigt 
förstod vi att det även hade funnits vanliga människor i Vång. Dessa 
människor levde en del av sitt liv på platsen och de skulle ha någon-
stans att bo, de behövde något att tillaga sin mat i eller förvara den 
i och trots att ett sådant material som keramikkärl inte anses intres-
santa för alla, så förstod vi att keramikkärlen var ett av de få föremå-
len som skulle användas för att identifiera de vanliga människorna i 
Vång. Dessutom är keramiken viktig eftersom skärvorna bevaras väl 
i jorden och de är mycket bra som hjälp vid dateringar. 
 År 2012 genomfördes en mindre undersökning i åkern nordväst 
om kullen och bland annat påträffades en större ugn med fynd av 
bland annat östersjökeramik (Fig. 3). Östersjökeramiken liknar den 
slaviska keramiken med inslag av bland annat vågband som dekor, 
men kärlformen var skandinavisk och denna typ av keramik var 
framställd i Skandinavien och troligtvis kom skärvorna i Vång från 
en produktion i Blekinge. Det påträffades även vikingatida tunnfor-
made kärl av skandinavisk proveniens och denna typ av kärl dateras 

Fig. 3. Östersjökeramik påträffad vid 2012 års undersökning på åkern nordväst om kullen. 
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fram till omkring 1100 och det är troligt att en stor del av kerami-
ken från 2012-års undersökning kan dateras till 1000-talet. Återigen 
fanns det ett litet inslag från äldre romersk järnålder i form av tre 
skärvor. 
 År 2014 företogs ytterligare en undersökning nedanför kullen, 
men denna var placerad alldeles intill kullens södra sida. Keramik-
materialet från detta område var betydande och det påträffades mer 
än 1 700 skärvor, som daterades från sen förromersk järnålder fram 
till och med vikingatid. Det innebär att det fanns keramik från näst 
intill hela järnåldern och materialet härrör från en tusenårig aktivitet 
i Vång. 
 De vikingatida kärlen bestod åter av den inhemska, grova och 
oornerade keramiken med ett fåtal former. Det fanns tunnformade 
kärl med inåtböjt mynningsparti men det fanns även förhållandevis 
många kärl med svagt utåtböjd mynning och skillnaden i mynnings-
former beror sannolikt på att kärlen haft olika funktioner. Kärlen 
med inåtböjd mynning kan ha varit lämpliga för förvaring eller för 
att hälla något ur medan de med utåtböjt mynningsparti också var 
lämpliga för förvaring eftersom man kunde spänna ett skinn över 
kanten och därmed förse kärlet med ett lock. Kärlet kan också 
ha fungerat som kokkärl. Samtliga 418 skärvor från 700-talet till 
1000-talet har bestämts som inhemska och det fanns inga indika-
tioner på någon importerad keramik. Från 1000-talet har det även 
påträffats sju skärvor östersjökeramik av skandinavisk proveniens.
 Keramiken nedanför kullen kan dateras från omkring år 0 och 
sammanlagt har 1 233 skärvor från undersökningen dateras från år 0 
fram till och med folkvandringstid. Det fanns ordinära hushållskärl 
i varierande former och storlekar och det fanns även bägare av ke-
ramik. Sammantaget var materialet nedanför kullen ett vanligt bo-
platsmaterial och keramiken från äldre järnålder var av skandinavisk 
proveniens och återigen saknades den romerska keramiken.
 När man år 2013 satte spaden i jorden uppe på kullen var för-
väntningarna höga. På en plats med föremål av så hög kvalitet och 
betydelse och dessutom hade det framkommit föremål från när och 
fjärran. Man hade kunnat förvänta sig att det fanns keramikkärl från 
olika delar av Europa i Vång och det skulle kunna ha varit romersk 
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keramik i form av terra sigillata eller vikingatida keramik från det 
forna frankiska riket. Att det dessutom skulle finnas en majoritet av 
inhemsk keramik var klart men förhoppningarna stod till att finna 
importerade kärl. Det året påträffades det endast 51 skärvor och 
materialet var fragmenterat och i snitt vägde varje skärva cirka 2 g. 
Återigen fanns det en förhållandevis stor mängd av skärvorna som 
daterades till vendel- och vikingatid och det var helt uppenbart att 
det fanns lämningar från denna period uppe på och strax nedan-
för kullen. Kärlen var inhemska av grov kvalitet och samtliga kärl 
var oornerade och det fanns inget importerat material från denna 
tid. Den tidigaste keramiken daterades till romersk järnålder och 
folkvandringstid och det fanns bland annat skärvor från keramik-
koppar. Ungefär en tredjedel av kärlen från romersk järnålder och 
folkvandringstid var koppar och detta är ovanligt högt, vilket påvi-
sar att keramikkärlen sannolikt haft en viktig funktion i samband 
med gästabud eller andra fester/sammankomster uppe på kullen. De 
tunnväggiga och polerade eller fint glättade kopparna var en central 
del av dryckeskulturen där dessa koppar hade tillverkats för att ef-
terlikna dryckesbägare av metall.
 En annan plats i södra Sverige med en stor mängd finkeramik i 
form koppar och bägare är Uppåkra utanför Lund. Här fanns det en 
stor mängd sådana kärl i templet och troligtvis har dryckeskulturen 
varit central i templet i Uppåkra (Brorsson 2008), liksom den kan 
ha varit i Vång.
 Liksom under den yngre järnålder var sannolikt all keramik som 
hitintills påträffats uppe på kullen framställd i Skandinavien och då 
troligtvis i Blekinge. Det finns än så länge inga indikationer på nå-
gon importerad keramik uppe på kullen. Dock kan man inte ute-
sluta att exempelvis kopparna från romersk järnålder och folkvand-
ringstid härrör från exempelvis Skåne eller Själland. 
 De tusentals skärvorna som påträffats i Vång mellan 2004 och 
2014 har daterats från omkring år 0 fram till mitten av 1000-ta-
let. De två tydligaste faserna i keramikmaterialet härrör från cirka 
200–450 respektive 750–1000 och avsaknaden av ett större kera-
mikmaterial från perioden däremellan beror nödvändigtvis inte på 
att platsen besöktes av ett färre antal människor utan minskningen 
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i mängden keramik från denna tid är något vi kan se i hela södra 
Skandinavien. Detta kan givetvis ha berott på att det var en nedgång 
i befolkningsstorlekarna men keramiken hade en mindre betydelse 
under denna tid medan fynden från romersk järnålder och vikinga-
tida brukar vara rikliga. 
 Utav den mängd keramik som påträffats i Vång är det enbart två 
slaviska skärvor som tillhört två kärl från 800-talet som har im-
porterats, men det kan ha funnits keramikkärl från andra delar av 
Skandinavien och det skulle inte vara förvånande om kärl från nuva-
rande Danmark slutligen deponerats i Vång, och detta kan ha skett 
i samband med ett gästabud när hövdingen tog emot sina gäster. 
Likheterna med en sådan plats som templet i Uppåkra i Skåne är in-
tressanta och keramiken visar att samma aktiviteter kan ha ägt rum 
i Vång och i Uppåkra. 
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Marianne Görman & Mikael Henriksson

Nya fynd och nya förutsättningar – 
fyra maskbilder från Västra Vång

Sällan blir arkeologiska projekt exakt som man tänkt sig. Vångpro-
jektet efter 2004 är ett bra exempel på hur förutsättningarna kan 
förändras ganska drastiskt, genom att ny kunskap om en plats och 
dess fyndsammanhang framkommit. Västra Vång var under nästan 
10 år en ”vanlig” boplats, som dock hade genererat ett mycket spe-
ciellt fynd i form av en keltisk maskbild av brons (Görman & Hen-
riksson 2006). Idag har platsen genom inte minst nya, liknande fynd 
av brons, transformerats till en förhistorisk lokal från vilken i stort 
sett vad som helst kan förväntas. Det arkeologiska projektet började 
med exploateringsgrävningarna för Karlskrona kommuns vattenre-
ning, först 2004-05 och sedan 2007 (Henriksson 2006 resp. 2008). 
Den första maskbilden hade dykt upp som ett detektorfynd helt nära 
2004 års undersökningsområde. Fyndsammanhanget förblev dock 
outrett, till dess att två mindre seminarie-/forskningsgrävningar 
kom att utföras 2012 och 2013 (Henriksson 2015 resp. 2016). Målet 
med dessa var, något förenklat, att försöka knyta ihop säcken kring 
fyndsituationen från 2004. När vi nu skriver 2016, befinner vi oss 
i ett ganska oväntat kunskapsläge, och i ett projekt som nästan är 
så långt ifrån avslutat som man kan komma. Fyndet av den första 
maskbilden 2004, gjorde att idén om ett fortsatt projekt aldrig dog. 
Istället blev föremålet en katalysator för nya, idag högt ställda för-
väntningar. Att tre fynd 2013 utgjordes av ytterligare maskbilder, 
ger oss idag en unik möjlighet till återkoppling. Vi får en chans att 
revidera våra tolkningar av den första maskens kulturhistoriska roll.

Arkeologins fortsättning
Med fältinsatserna 2012 och 2013 riktas uppmärksamheten för för-
sta gången sedan 2004 mot kullen i Vångboplatsens mitt. Efterun-
dersökningen inleddes på den punkt där den första maskbilden hade 
påträffats. Provschaktet blev resultatlöst, och istället flyttades fokus 
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ett tiotal meter österut, för en ytundersökning på platålägets högst 
belägna del. Delar av stengrunder, terrasseringar och röjda ytor kom 
att dokumenteras, vilket tillsammans med tillvaratagna fynd snart 
resulterade i en tämligen komplex fornlämningsbild. I väntan på en 
mer omfattande undersökning av platån, måste den rumsliga tolk-
ningen av strukturer dock betraktas som ytterst preliminär. Detsam-
ma gäller för de delar av fyndmaterialet som består av fragmenta-
riska, sannolika kärl- och kittelfragment av kopparlegeringar. Innan 
metallurgiska analyser och specialstudier utförts, förblir sambanden 
mellan dessa och maskbilderna hypotetiska. Gällande tolkningen av 
maskbilderna, måste vi i skrivande stund alltså förlita oss på okulära 
observationer och notiser gjorda i samband med konserveringsar-
betet. 
 De samlade fyndmaterialet fördelar sig över hela den framren-
sade ytan. Anmärkningsvärda fyndkoncentrationer fanns dock cirka 
20 meter sydost om fyndplatsen för 2004 års maskbild, och det var 
inom detta fyndintensiva parti som de tre nyfynden framkom 2013. 
Maskbilderna låg relativt samlat, inom endast 0,7 meters radie, och 
här påträffades även de två byster av brons, vilka presenteras i en an-
nan artikel i denna publikation (ref Lidh & Roe) Sannolikt har man 
i äldre tid försökt sig på att plöja uppe på kullen, och hypotetiskt kan 
vi anta att den 2004 funna maskbilden tidigare legat tillsammans 
med de övriga tre, och slutligen hamnade i sitt kontextlösa samman-
hang genom någon form av markarbeten. 

Nyss påträffad maskbild. 
Foto Blekinge museum 2013.
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Fig 1:a Blm 26090:250 Fig 1:b Blm 28583:62

Fig 1:c Blm 28583:63 Fig 1:d Blm 28583:64
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Maskbilderna
Redan vid första anblick, visar sig tre av maskbilderna från Vång vara 
tämligen identiska, medan den fjärde uppvisar stora likheter med de 
övriga (fig.1 a-d). De tre snarlika visar sig vid uppmätning vara drygt 
8 cm på höjden, knappt sex cm breda och mäter från baksidans kant 
till näsans spets maximalt fyra cm. Vikten varierar mellan ca 115 och 
122 gram. Den fjärde maskbilden väger närmare 150 gram, den är 
något mindre på höjden och bredden, men har samma djup som de 
andra (tab.1). 
 Samtliga objekt förefaller vara gjutna i brons, sannolikt i tekniken 
à cire perdue. Analys av legeringen har ännu inte utförts, med un-
dantag för i fallet med maskbilden från 2004. Då visade sig koppar-
halten uppgå till 70 procent och till 30 procent av tenn, med inslag 
av bly (Konserveringsrapport RAÄ, ATm Dnr 414-4585-2004). 
Maskerna uppvisar en ibland kraftig korrosionsbild, varför deras ur-
sprungliga ytskikt ställvis gått förlorade. Den första maskbilden är 
betydligt bättre bevarad än de som påträffades 2013, och det återstår 
att klarlägga om detta har att göra med en högre ursprunglig kvalitet 
hos denna, eller om nedbrytningen i någon utsträckning orsakats av 
en olikartad exponering i jordlagren på kullen.
 Den första maskbildens skulpturala form berördes redan i artikeln 
för Fornvännen 2006 (Görman & Henriksson 2006). Häri slogs fast 
att det rund-ovala ansiktet hyste närmast androgyna, mjukt marke-
rade anletsdrag, vilka ramades in av två hårflätor. Särskild omsorg 
hade lagts på ögonens utformning. Ögonhålorna gapade tomma, 
och det spekulerades om vilket material de förmodade pupillerna  

Accessionsnummer 
Blekinge museum 

Mått Vikt Anmärkning 

26090:250 8,18 x 5,88 x 3,90 116,00 g Märkning med fyra parallella streck 
28583:62 7,55 x 5,00 x 4,00 149,79 g Avvikande maskbild 
28583:63 8,03 x 5,83 x 4,00 122,44 g Maskbilden har en kvarsittande glaspupill. 

Märkning med tre parallella streck. 
Torquens låsdel saknas. 

28583:64 8,04 x 5,90 x 3,82 115,20 g Märkning med ett x 
 

Tabell 1.



80

en gång bestått av. Utsmyckningen utgjordes av koncentriska cirklar, 
pärlstavar samt mest påfallande, en torque med plattformade änd-
avslutningar.
 Maskbilden bedömdes 2006 vara gjuten i ett stycke. Dessutom 
uppfattades rester av möjliga ingötskanaler finnas på tre punkter på 
dess baksida. Genom bättre bevarade detaljer i kombination riktade 
konserveringsåtgärder på detaljnivå, har 2013 års nyfynd möjliggjort 
en omtolkning på ett antal punkter. Det har visat sig att torquens 
låsanordning på de tre snarlika maskbilderna applicerats separat (fig 
2). Detta har gjorts genom ett hål i objekten, varefter de nitats fast 
från baksidan. Utöver detta är det uppenbart att de tidigare tolkade 
ingötskanalerna faktiskt är rester efter nitar, i vissa fall med delar av 
stiften bevarade. På den nedre kanten, på de tre maskernas baksi-
dor, noterades svagt inristade streck i samband med konserveringen. 
Hypotetiskt tolkas de idag utgöra en numrering eller uppmärkning 
(tab.1 resp. fig. 3 och fig 4). I ett fall finns en bevarad pupill in situ. 
Den har en ”svampliknande” form, och är tillverkad av blått glas. En 
möjlig omtolkning av maskbildens förmodade dubbelhaka, skulle 
kunna innebära att det istället rör sig om en ansiktsduk, vilken ramar 
in ansiktet och skapar ett skarpt veck under hakan.
 Den fjärde maskbilden skiljer sig från de tre övriga på ett antal 
punkter. Proportionerna är annorlunda, och en viss skevhet och oba-
lans uppstår genom inte minst pupillernas asymmetriska placering. 
Ansiktsformen är närmast triangulär, och maskbilden som sådan 
smalare än de övriga. De tydliga ögonen är kraftigt markerade ge-
nom dubbla, mandelformade ytterlinjer. I likhet med övriga mask-
bilder, har hål borrats för pupillerna. Vid konserveringen tillvaratogs 
träfibrer i den högra pupillen, delvis inkapslade av korrosionspro-
dukter. Hypotetiskt kan fibrerna tolkas som rester av en träpupill. 
Smyckningen har överlag utförts enligt gängse mönster, med pärl-
stavar kring torquen och längs med flätorna. De koncentriska cirk-
larna har dock utelämnats. Maskbilden är gjuten i ett stycke, vilket 
innebär att torquen inte, som i övriga fall, applicerats separat. Den 
saknar även inristade streck på baksidans nedre kant. I likhet med de 
andra maskbilderna bär den däremot spår av två sidoplacerade nitar 
på baksidan, vilket talar för att den, liksom de varit fastsatt på san-
nolikt ett underlag av metall. 

Fig 2. Blm 28583:64

Fig 3. Blm 28583:63

Fig 4. Blm 28583:64
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 I de fall mycket av nitarna återstår på vissa av maskbilderna, ger 
det smala utrymmet mellan objekt och nithuvud en bild av tjockle-
ken hos det material som maskerna ursprungligen suttit placerade 
på. Det mesta talar för att det här har rört sig om drivna metallfö-
remål (muntligen Max Jarhrehorn 2015-12-10). Eftersom en stor 
mängd fragment från just sådana objekt påträffats på kullen, finns 
det anledning att anta att ett samband står att finna mellan dessa och 
maskerna. Fragment finns från både kant- och bukdelar av brons-
kärl, liksom större ringar, en hänkel och ett flertal knoppar. Det är 
tydligt att det rör sig om rester av flera, ursprungliga objekt, vilkas 
olika delar påträffas spridda över undersökningsytan. Då fragmen-
teringsgraden är hög när det kommer till de olika bronserna, är det 
uppenbart att ingående specialstudier krävs, för att vi skall kunna ge 
en säkrare bild av vilka objekt som hört ihop samt när och hur en 
eventuellt medveten sönderstyckning av dessa utförts.
 Att maskbilderna ursprungligen suttit på drivna bronsytor, ute-
sluter inte på något vis att de under ett annat skede även kan ha 
anbringats på annat än metall, exempelvis trä. Åtskilliga organiska 
restmaterial tillvaratogs från maskernas insidor i samband med kon-
serveringsarbetet, och vidare analyser kan förhoppningsvis ge mer 
tillförlitliga svar på hur objekten brukats över tid. Brukningstiden 
utgör i sig ett delikat problem att lösa vad gäller kullen i Västra 
Vång. I skrivande stund finns en belagd tidsram mellan 500-talet 
f.Kr. och omkring 1100 e.Kr. (Henriksson 2016). Tre av maskbil-
derna bedöms även fortsatt ha en keltisk proveniens och en date-
ring till århundradet närmast före och efter Kristi födelse (Görman 
& Henriksson 2006), men det är ännu oklart när i tid de når vårt 
område. Kvalitetsmässigt är den avvikande maskbilden sämre utförd 
rent tekniskt, samtidigt som det kan diskuteras vilka konstnärliga 
intentioner som var vägledande i framställandet (fig. 1b). Den kan 
mycket väl ses som ett regionalt uttryck av en fastlandseuropeisk 
hantverkstradition. Vissa detaljer har då fått stå tillbaka, samtidigt 
som andra framhävts i enlighet med ett annat samhälles preferen-
ser. Ögonen blir här ett tydligt exempel, som har stor betydelse för 
ett helhetsintryck. En 14C-datering av träfibrerna från den avvi-
kande maskbildens pupill, bedömdes efter 2013 års undersökning 
vara av intresse för tolkningen av fyndet. Träprovet var mycket litet, 
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men gick att datera och hamnade i intervallet 1300±45 BP (kal 2 
sigma 645–865 e.Kr.) (Mikael Henriksson, Rapport Blm 2016:5). 
Med stor källkritisk reservation för att provet även skulle ha kunnat 
hamna i pupillen på naturlig väg, kan vi ända se dateringen som ett 
indicium i sammanhanget. 

Maskbilderna från Västra Vång 
– i vilket sammanhang kan de höra hemma?
När den första maskbilden dök upp 2004 var den ett lösfynd. Vi 
kunde konstatera att den bar tydlig keltisk prägel såväl genom an-
siktsteckningen som genom den tunga halsring, torques, som den 
bar. Bronsmasken har tydliga likheter med några öländska maskbil-
der, men också med bronsmaskerna på Dejbjergvagnarna från Jyl-
land och ansiktsframställningar på några danska kittlar. Då denna 
första maskbild saknade egentlig kontext gav vi flera alternativa 
tolkningsförslag i den artikel, som publicerades 2006 i Fornvännen. 
Vi utgick från vår kunskap om hur liknande maskbilder använts på 
kontinenten och de brittiska öarna. Vi diskuterade därvid möjlig-

heten av att Vångmasken varit 
fastsatt på ett kärl, en byggnad, 
en vagn eller en statyett. 
 De senare grävningarna uppe 
på Vångkullen har nu klargjort 
att här fanns fragment av kant- 
och bukdelar av bronskärl liksom 
även ringar, en hänkel och ett 
antal knoppar. Därmed ökar san-
nolikheten för att bronsmaskerna 
varit fastnitade vid en eller flera 
bronskittlar. 

I Västra Vång påtraffades fragment av 
bronskärl med nitar och tydliga detaljer 
som handtag och knoppar. 
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Rynkebykitteln. Foto: Roberto Fortuna & 
Kira Ursem, Nationalmuseet, Köpenhamn.

Några välkända kittlar på nordisk botten
Det finns en rad intressanta arkeologiska fynd över Europa av olika 
kärl, som kan dateras till århundradena kring Kristi födelse. Detta 
gäller såväl kittlar i metall (brons, silver) som laggkärl av trä med 
metallbeslag och metallprydnader. Några av de mest intressanta av 
dessa fynd har gjorts i Danmark. De är kittlarna från Brå, Rynkeby 
och Sofienborg. En fjärde kittel härrör från Gundestrup på Jylland. 
Denna sistnämnda praktfulla silverkittel är den tveklöst mest om-
diskuterade av de ovannämnda kittlarna. Under 2000-talet har den 
blivit demonterad och undersökt med senaste teknik. 
 Bråkitteln påträffades sönderdelad i en backsluttning vid Horsens 
på Jylland. Kitteln, som brukar dateras till 300-talet f.Kr., är till-
verkad i brons och järn och har ansenliga dimensioner – den torde 
kunna rymma cirka 600 liter. Utsmyckningen består av fint gjutna 
uggle- och tjurhuvuden. Kittelns konstnärliga stil bär tydlig keltisk 
prägel. Vid nedsättningen har den varit sönderdelad (Kaul 1991, 
Klindt-Jensen 1953).
 Av något yngre datum är den så kallade Rynkebykitteln av vilken 
delar framkom i Illemosen vid Rynkeby på Fyn. Kitteln, som även 
den har varit mycket stor, är framställd av tunt hamrade plattor av 
bronsbleck, som prytts med drivna reliefer. Yttersidan är dekorerad 
med tjurhuvuden och ett kvinnohuvud med stelt ansiktsuttryck och 
inlagda ögon. Kring halsen bär hon en torques. Huvudena har fästs 
på kitteln. Innerplattan återger två djur, en varg och ett vildsvin, 
samt ett virvelmotiv. Kärlet anses vara ett keltiskt arbete, sannolikt 
tillverkat i Gallien under sista århundradet f.Kr. (Albrechtsen 1990, 
Kaul 1991).
 Kitteln från Sofienborg torde vara 100 till 300 år yngre än Bråkit-
teln. Delar av kärlet ifråga påträffades i en mosse vid Sofienborg i 
närheten av Hilleröd på norra Själland. Den anses en gång ha ställts 
öppet på en bärkraftig mossyta. Kitteln har varit prydd med lång-
smala människoansikten och tjurfigurer (Kaul 1991).
 Den mest remarkabla av de kittlar man funnit på dansk botten är 
silverkitteln från Gundestrup på Jylland. Den framkom vid grävning 
av torv i den lilla Rævemosen på 1890-talet. Av fyndomständighe-
terna har man antagit att kärlet ställts öppet på en torr mossyta. 
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Detta får sägas vara anmärk-
ningsvärt med tanke på att kit-
teln är i silver och väger nästan 
nio kilo. Silverkitteln består av 
en rundad bottenplatta och en 
dubbel ovandel, som i sin tur 
utgörs av ett antal med reliefer 
prydda ytter- och innerplattor. 
Dessa i sin tur hålls samman av 
en kraftig mynningskant i järn. 
Silverreliefbilderna anses återge 
ett keltiskt panteon. Såväl gudar 
som gudinnor bär torques och 
har liksom kvinnobilderna på 

kittlarna från Rynkeby och Sofienborg och maskbilderna från Öland 
stela maskliknande drag. Häri erinrar de alltså också om maskbil-
derna från Västra Vång. Troligen har de haft ögonen inlagda med 
glas. Gudomligheterna omges av djur och andra attribut med vilka 
de brukar uppträda i keltisk konst.
 Två av de fem innerplattorna har likartade motiv. De visar en gud 
och en gudinna i bröstbild. Guden griper med ena handen om ett 
hjul, av vilket endast cirka hälften syns. Han antas återge Taranis, 
den keltiske himmels- och åskguden, med hjulet som sin särskilda 
symbol. Gudinnan omges av några exotiska djur och håller händerna 
korslagda över brösten, något som visar att bilden återger en mo-
dergudinna. Den tredje innerplattan har bilden av en gud i helfigur. 
Han sitter med korslagda ben och bär på huvudet hjorthorn. Kring 
halsen hänger en torques. I höger hand håller han en torques, medan 
han med vänster hand fattar om en lång orm med vädurshuvud. Han 
omges vidare av en hjort och en varg. Det råder ingen tvekan om 
att den gud, som avbildas är Cernunnos. Den fjärde innerplattan 
visar tre mycket likartade scener. Alla återger en man, som står med 
sitt svärd höjt framför en tjur. Den femte och sista innerplattan är 
mycket rik på figurer. Vi återkommer till denna senare och ger då en 
beskrivning av den (Kaul 1991, Klindt-Jensen 1961).
 Två frågor som diskuterats inom forskningen är dels datering, 
dels tillverkningsplats. Dateringen har i huvudsak varierat mellan 

Gundestrupkitteln. Foto: Roberto Fortuna & 
Kira Ursem, Nationalmuseet, Köpenhamn.
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3:e århundradet f.Kr. och 3:e århundradet e.Kr. Kittelns ursprung 
har några forskare velat finna på östkeltiskt, andra på västkeltiskt 
område. Åter andra har sett kitteln som en inhemsk produkt, som 
skapats av thrakiska silversmeder i keltisk anda. Argument för sist-
nämnda hypotes har man sökt i de här anförda danska kittlarna och 
ett antal ansiktsmasker från Öland (Görman 1987).
 Ett forskarteam har nyligen genomfört en ny teknisk undersök-
ning av Gundestrupkitteln. Enligt denna är kitteln tillverkad av sil-
ver, som användes i keltiska områden i nuvarande norra Frankrike 
och västra Tyskland. Det tenn, som använts för lödning, härrör med 
säkerhet från tenngruvan i Cornwall i England. Ögonen av glas har 
tillverkats med en teknik, som endast användes under tiden 200 
f.Kr.–100 e.Kr. Små rester av bivax har daterats till tiden 0–300 e.Kr. 
(Nielsen et al 2005, Jouttijärvi 2009). 
 Från Öland känner vi till fem fristående masker i brons. I några 
fall har de nithål i kanten för att kunna fästas vid ett underlag. Detta 
gäller maskerna från Borgholm, Skogsby och Gårdby. De här mas-
kerna har i sin tur likheter med ansiktsframställningarna på kittlarna 
från Gundestrup, Rynkeby och Sofienborg. Därmed har de också 
likheter med bronsmaskerna från Västra Vång. Halbert, som stude-
rat de öländska maskerna, anser att de tillhör förromersk tid och kan 
ha framställts på Öland. Det skulle alltså röra sig om en inhemsk 
produktion (Halbert 1961).
 Mot bakgrund av vad som sagts här, kan det hypotetiskt antas att 
bronsmaskerna från Västra Vång utgjort delar av kärl, som använts i 
rituella sammanhang.

Klassiska författares utsagor om forntida folkgruppers offerseder
Vilka funktioner och vilken status kan då dessa kittlar ha haft? För 
att besvara frågor av detta slag behöver vi ha tillgång till ett skriftligt 
material. Lyckligtvis finns ett i stort sett samtida sådant. Ett antal 
grekiska och latinska skriftställare har skildrat de så kallade barbar-
folkens liv och religion. Den grekiske författaren Strabon berättar 
i sitt arbete Geographica om cimbrerna. I likhet med andra antika 
författare ansåg han att cimbrerna var bosatta på den Cimbriska 
halvön, det vill säga Jylland i det nutida Danmark. Därifrån skall de 
på 100-talet f.Kr. ha begivit sig ut på framgångsrika härjningståg i 

Bronsmask från Gårdby, Öland. 
Foto Christer Åhlin, Statens historiska 
museum.
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det romerska riket. Till dem anslöt sig efter hand andra folkgrupper, 
och i ett drygt tiotal år utgjorde de en reell fara för romarna. 
 Strabon beskriver hur vitklädda prästinnor hos cimbrerna skar 
struparna av krigsfångar över en kittel och med hjälp av det framväl-
lande blodet förutsade framtiden. Divination, det vill säga att med 
hjälp av olika riter utröna gudarnas vilja, spelade hos forntida folk 
en framträdande roll. En divinatorisk scen kan finnas återgiven på 
Gundestrupkittelns femte innerplatta. Här ser vi en stor figur, som 
fattar en mindre om midjan och ena benet. Den lilla figuren hålls 
över en kittel. I riktning mot kitteln rör sig ett antal fotsoldater be-
väpnade med lansar och rektangulära sköldar. Ovanför processionen 
finns ett stiliserat träd eller en växtranka. I riktning bort från kit-
teln rider en skara krigare. Konstnären kan alltså här ha återgivit 
en offerhandling av just det slag som Strabon tillskriver cimbrerna 
(Strabon VII,2,3).
 I forntidens religion kunde det vara angeläget att tillförsäkra sig 
om att ha gudarna på sin sida genom att till dem överlämna skänker. 
För detta ändamål placerade man föremål i sjöar och myrmarker, som 
ansågs vara heliga platser. Att kittlar använts som offergåvor framgår 
också av några av de danska kärlen. Här avses de som i sönderdelat 
skick ställts öppet på bärkraftiga mossytor. Såväl arkeologiska fynd 
som klassiska författares skildringar klargör att vattendrag och mos-
sar i forntiden varit heliga platser, där gåvor till gudarna ställts ut 
i mer eller mindre demolerat skick. Diodorus Siculus, en grekisk 
historiker från Sicilien, berättar exempelvis om keltiska folkgruppers 
sed att placera dyrbara offergåvor i guld helt öppet på heliga platser 
och i tempel. Han förundrar sig även över att ingen galler, trots den 
girighet han tillskriver dem, vågar röra dyrbarheterna på grund av 
religiös vördnad (Diodorus Siculus V,27).
 Strabon ger i Geographica VII,2,1 ännu ett exempel på den helig-
het, som tillskrevs vissa kittlar, samtidigt som han visar att de kunde 
användas för att vinna betydelsefulla personers bevågenhet:

De [cimbrerna] överlämnade till kejsaren [här avses Augustus] som 
gåva sin allra heligaste kittel med vädjan om vänskap och tillgift för 
sina överträdelser. 

(Översättning M. Görman)
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Kittlar i fornnordisk och keltisk mytologi
En annan skriftlig källa, som kan ge information om vilka föreställ-
ningar, som kom till uttryck i bruket av praktkittlar, är den myt- 
och sagolitteratur vi känner till från västnordiskt område och från 
Irland och Wales. Sådana berättelser antas ha levt länge muntligt 
och nedtecknades först i kristen tid. I myterna skildras gudarna och 
deras omgivningar. Där är kittlar ett väsentligt motiv. Den vikt kitt-
lar tillmäts framgår av att de ofta har egna namn. Odens kittel kallas 
Odrörer och i den förvaras skaldemjödet, det vill säga ”det som sät-
ter själen i rörelse”. Ibland tycks Odrörer avse själva diktarmjödet. 
Andra beteckningar för kärl i vilka skaldedrycken förvaras är Son 
och Bodn. Det finns olika versioner av hur drycken, som förvarades 
i de tre kärlen tillkom. Enligt en version skall två dvärgar, Galarr 
och Fjalarr, ha dödat en allvis jätte, Kvaser, och därefter samlat hans 
blod i de tre kittlarna. Efter detta togs karen omhand av jätten Sut-
tung, som förvarade dem i ett berg, där de vaktades av jättens dotter, 
Gunnlöd. Genom list lyckades Oden tillskansa sig kärlen och blev 
därmed poesins och magins gud. Ytterligare varianter av myten om 
diktarmjödets tillblivelse och kittlarna finns (Den poetiska Eddan, 
Simek 2006, de Vries 1957).
 I Odens boning, Valhall, förvaras också en kittel. Efter dagens 
strider samlar guden där de fallna krigarna, einherjarna, till en fest-
måltid. I Valhall finns också geten Heidrun, ur vars spenar väller 
en outsinlig ström av mjöd, som valkyrior bjuder hjältarna, sedan 
drycken samlats i kar. Vid festen slaktas galten Särimner, som där-
efter kokas i kitteln Eldrimner. Galten bereds varje dag, sedan den 
fått nytt liv efter föregående natts festande. Även de döda kämparna 
fortsätter pånyttfödda striden följande dag. Kärlen i denna myt sym-
boliserar aldrig sinande överflöd av rikedom liksom återfödelse. 
 Kittelmotivet förekommer flitigt även i de keltiska myterna från 
Irland och Wales. Vi ger några exempel nedan. Även symboliken är 
påfallande lik den nordiska. I den hinsides världen, som tänks vara 
belägen under en sjö, eller alternativt i en sidh, det vill säga en sten-
kammargrav, finns en magisk kittel med förmåga att uppväcka döda 
krigare. Andra myter beskriver denna andra värld som en kopia av 
vår egen, dock utan sjukdom och åldrande. I de iriska och walesiska 
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myterna finns kittlar med mjöd, vilka är omöjliga att tömma, liksom 
likaså outsinliga kittlar med kött. Gudarna Dagda och Manannán 
äger kittlar, som är stora nog att rymma en hel oxe eller gris liksom 
kärl med ljuvlig dryck. Sedan maten förtärts kan djuren åter bli le-
vande och kokas på nytt följande dag. Många olika gudomligheter, 
bland andra stamguden Tuatha Dé Danann, är knutna till kittlar av 
denna typ, som representerar ett outsinligt överflöd. Den walesiska 
gudinnan Ceridwen, som var trollkunnig och magiker, sades däre-
mot äga ett kärl, som gav poetisk inspiration (Davidson 1988, Dillon 
1994, Green 1986, Mabinogion, Mac Cana 1970, Ross 1967).

Sammanfattning
Vid de arkeologiska undersökningarna i Västra Vång 2012–2013 
upptäcktes inom ett begränsat område tre maskbilder tillsammans 
med fragment av bronskärl. Bilderna har stora likheter med den 
maskbild, som 2004 hade påträffats i närheten. Spår av nitar antyder 
att de varit fästade vid metallföremål. Därmed ökar sannolikheten 
för att bronsmaskerna varit fastnitade vid ett eller flera bronskärl. 
 Liknande fynd, som kan dateras till århundradena kring Kristi fö-
delse, har gjorts bland annat i Danmark. Flera stora kittlar av brons 
och silver har återfunnits sönderdelade i mossar. Antika författare 
berättar om hur sådana kittlar uppfattades som heliga och användes 
i rituella sammanhang. I senare mytologiska texter, som gör anspråk 
på att beskriva forntida nordisk och keltisk religion, framgår den 
framträdande plats som kittlar har haft i den religiösa föreställnings-
världen. 
 Tillsammans ger oss dessa omständigheter stöd för antagandet att 
bronsmaskerna från Västra Vång utgjort delar av kärl som kommit 
till användning i rituella sammanhang.
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This article’s aim is to shortly show the work that we have done 
with some of the finds from Vång during our studies at Lund Uni-
versity. Using the same methodologies in slightly different ways, we 
addressed each object’s individual construction and current state of 
preservation to create reliable, measureable 3D models. Both of our 
projects used laser scans as a base for the geometric information and 
photography to build a texture. However, we differed in our recon-
struction and texture application phases. Both resulted in high-qua-
lity 3D models suitable for a multitude of future applications. 
 This article will begin with Roe’s project of two bronze busts, com-
pleted during the spring 2014 semester at Lund University. Though 
the two objects come from the same cauldron, they are interpreted 
to have been created in two very different contexts: one from a Ro-
man province, and the other from outside Rome’s extended borders, 
presumably closer to Västra Vång than Rome. These objects will 
be called the Provincial artifact and Local artifact, respectively. To 
create every part of the artifacts in 3D, Roe combined laser scanning, 
photography, and some digital reconstruction. The reasons for this 
stem from the challenges that the objects presented: they have many 
concave spaces, making it impossible for the laser scanner to capture 
inside some of the curves of the artifacts, such as the hooks and hol-
low bodies. The local artifact’s hook, which held it to the cauldron, 
had come loose because of deterioration around the point where it 
was attached. This resulted in the hook having a different position 
for each set of scans. Lastly, the models have a very beautiful mottled 
coloring. The color information is much more accurately captured 
by a camera than by a laser scanner.

Freya Roe & Linnea Lidh 

Bronzes from Vång: Variable Methodologies 
for Making Reliable 3D Models
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 The first step in the process for these two artifacts was to be la-
ser scanned. The Humanistlabratoriet at Lund University allowed 
the use of their desktop scanner, the Next Engine 3D Scanner HD. 
There are several different ways that a laser scanner can collect data; 
this one is a triangulation laser scanner. These types of scanners are 
very accurate, and this model in particular is accurate up to 0.005 in-
ches (0.127 millimeters). The Next Engine scanner essentially uses a 
camera and a laser. The camera senses the laser point on the artifact, 
and because the scanner knows the distance between the camera and 
the laser, as well as the angle that the laser is pointed and the angle 
of the camera relative to the laser dot, it is able to use triangulation 
to calculate the distance between the artifact and the scanner. For 
each calculation, the software generates a point. These points are 
assembled into “point clouds”, and must be modified later to create 
a smooth surface.
 For all that calculation, this scanner is actually quite quick. Each 
artifact took around 3 hours to scan. The busts were each scanned 
in both an upright position, and laying on their sides, in order to 
capture as much of the hollow and rounded spaces as possible. The 
scanner is connected to a robotic platform that the object sits on, 
which automatically rotates the object 360 degrees while remaining 
on the same spot. At each rotation the camera takes a photograph 
and the lasers scan the visible face of the artifact. 
 The Next Engine scanner comes with software that visualizes this 
data and has tools to edit them. The busts from Västra Vång each 
resulted in just under 20 scans. These scans then need to be trimmed 
of extra points – sometimes the base or arm of the platform are cap-
tured, and those points need to be deleted from the scan. In the case 
of the local model, the hook needed to be removed from the set of 
scans taken from the side position. Leaving these points would have 
made it impossible to complete the next step: fusing the separate 
scans together. In the Next Engine software, the scans from both 
positions are put side by side and the user selects identical points 
on each scan. The software uses those identical points as a reference 
when combining the scans.
 After the scans are cleaned and combined, they need to be turned 
into a mesh. Roe used an open-source program called MeshLab to 
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do this. MeshLab is a program developed by the Visual Computing 
Lab of CNR-ISTI to modify meshes in a vast amount of ways. Roe 
used it to make the smooth surface or “mesh” from the point clouds, 
and to apply color. The filter which creates a mesh from the point 
clouds is simple enough to do, just type in a few numbers and let 
the process run. The result of this process is a mesh that is made of 
polygons, or small triangles created between the points. Roe scanned 
these artifacts at the highest setting, so the point clouds and resul-
ting mesh were very high accuracy, but the files are very large. Each 
point cloud was several gigabytes of data, so it took over 10 minutes 
for the computer to complete this command. Because the scanner 
wasn’t able to get enough points behind the hook of the local mo-
del, the process used to create the mesh left a hole where informa-
tion wasn’t available. Roe used another open-source program called 
MeshMixer to reconstruct this small piece.
 To correctly reconstruct this piece, Roe referenced photographs 
she took on the same day that the laser scanning took place. Once 
this small bit of reconstruction was completed, Roe used the same 
photographs to apply color. Because the coloring of the artifacts is so 
spotted, it is difficult to keep the appearance accurate. MeshLab has 
several different ways to apply texture, so Roe decided to use a filter 
that doesn’t automatically blend the photographs, choosing instead 
one that acts as a stamp, where the user matches the position of the 
mesh to the position it has in the photograph. The software then 
takes the color from the photograph and stamps it on to the mesh. 
Then, Roe went in manually and smoothed the borders between 
the photographs using a paintbrush-like tool, continuing to use the 
photographs as a reference.
 Heavy data is a problem for visualization. If the file size is too 
large, it can be difficult for certain programs or computers to display 
the content. Blekinge Museum wanted to display the models on ta-
blets with significantly less processing power than the computers 
that had been used to create them. To make sure that the models 
could be rotated and zoomed smoothly, Roe created three additional 
meshes that had fewer polygons. This was also done in MeshLab. 
The user can choose the maximum amount of polygons they want, 
and the filter’s algorithm makes a mesh that uses fewer polygons to 
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make the same general shape. By applying the same color informa-
tion as the original meshes, the new lower-polygon meshes still have 
the same high-quality look, but can be shared and viewed using a 
much wider variety of platforms that the museum may want to use.
 Blekinge Museum initially wanted 3D models to use in their ex-
hibition about the Västra Vång excavations. The plan was to have 
tablets displaying the 3D models nearby the artifacts so that visitors 
could see the artifacts close up and at different angles. In the future, 
the models could be used to track degradation and changes in color 
of the artifacts, be shared with professionals that want to study the 
artifact over a long distance, or put online for the public to examine, 
to name a few examples. This new tool is widely applicable, to both 
museums and archaeology in general.
 The Provincial bust was also in the spring semester 2014 the main 
object of Lidh’s master thesis called, A Roman bust from Västra 
Vång: a comparative study investigating the context in which the 
bust was created. What follows is a short summary of the thesis. 
The aim of the thesis was to increase the understanding of the bust. 
This was done by asking what a comparative study of the bust with 
other artworks could tell us about the busts origin and the context 
in which it was created. This comparison was leaning on two hypo-
theses; that the bust was depicted with the so-called melon coiffure, 
a hairstyle worn by Roman women, and that the bust was depicting 
a barbarian. Two catalogues were made to function as a comparative 
material, the first catalog contained Roman portraits with melon 
coiffures and the second catalog contained provincial minor art de-
picting barbarians.
 After comparing and discussing the Provincial bust with the Ro-
man portraits with melon coiffures the conclusion was drawn that 
bust could have been depicted with a melon coiffure, however as a 
misunderstood version of it. It had similarities with the melon coif-
fure but missed some details to make complete sense, as if it had 
been misinterpreted. It could support the idea that the bust was cre-
ated in a hybrid context in a Roman province were the creator had 
different taste and skill and therefore missed or ignored some of the 
melon coiffure’s features.
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The result of the comparative study with the minor art depicting 
barbarians was a bit harder to draw conclusions from. The interpre-
tation of the Provincial bust was that it could be a positive depiction 
of a barbarian, and perhaps it was also created as an object for export 
outside the Roman borders. The fact that the bust doesn’t carry any 
traits of depicting a Roman encourages the idea of it being a depic-
tion of someone outside the Roman borders, a barbarian. The toga 
for example would have been a marker for a Roman identity but this 
small bust from Vång is depicted with a bare chest, which instead is 
something that is often seen in depictions of barbarians. 
 The research question was answered highly by personal interpre-
tations and is therefore a manner of point of view. In short the Pro-
vincial bust could have been created in a hybrid context and depic-
ting a barbarian in a favorable manner and maybe also intended as 
an object for export beyond the Roman limes.
 Lidh’s final project in the Virtual Reality course in spring 2015 
was to create a 3D reconstruction of the small locally made bronze 
mask. The goal of the project was to acquire a model, not only with 
a good geometry and a good texture for the visual aspect, but also 
to have a model in scale and thereby measurable. This 3D-model is 
created in a slightly different way when it comes to adding the tex-
ture on the model. This model was acquired with the same scanner 
as Roe used for her project. For the geometry and to get it in scale 
a scanner was used to acquire two sets of scans to cover all the parts 
of the mask. These two sets of scans, that still were dense clouds, 
were exported to MeshLab where they were cleaned before flattened 
separately and then aligned into one dense cloud. When this was 
done the cloud was made into a mesh using the Poisson surface re-
construction. The model turned out great except for the eyes which 
came out bad from the scan and were also hard to clean. The eye 
sockets were deep and narrow so it was not a complete surprise that 
it could be a problem. The eyes were more or less closed up before 
the cleaning of the model began and it took some time to get a result 
that Lidh thought acceptable. To remove too much of the points 
made by the scanner could create holes in the model and also result 
in a too great difference from the original object.
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For the 3D-model to have a good texture Image-based modeling 
was used. It’s a technique using images to create a 3D model. Photos 
were acquired with a camera on a tripod and the small mask was pla-
ced on a turning table so that all angles of the mask could be obtai-
ned. The process is quite simple as you take a photo and then move 
the turning table just a little bit and take another photo and then 
continue like that until you made a complete lap. For this mask, as it 
is quite detailed, four laps in different angles were made. The pho-
tos were then imported into PhotoScan where two separate meshes 
were built. The software uses the overlapping photos to reconstruct 
the camera’s position and from that create a model. There are some 
settings for each step of the process where you choose for example 
the accuracy of the photo alignment, the quality of the dense cloud 
and face count of your mesh. This means that it is possible to create 
objects of the quality of your choice depending on what you want 
the result to be. The models were cleaned and the software was used 
to close holes in the mesh. The models were then aligned and mer-
ged into one model on which the texture were built. It turned out 
fine but not completely satisfying as there was some blurry areas. All 
the blurred parts on the photos were masked and then the texture 
was built again and the result was improved. When masking the 
photos you use the selections tool in PhotoScan to select areas which 
you don’t want the software to use when it builds the model.
 When both the scan-model and the image-based model were 
done the last step was to combine the two models into one with 
good texture and in the correct scale. This was done in three steps. 
In the first step the geometry from the PhotoScan-model was ex-
ported as a ply-file and imported together with the scan-model into 
MeshLab. Here the two models were aligned using the PhotoScan-
model as a base. The newly realigned scan-model was then exported 
as an obj-file. In the second step the old PhotoScan geometry could 
now be replaced by the scan-model by importing this obj-file into 
PhotoScan. The texture was rebuilt and now the final result would 
have both a good texture and a good geometry. In the last step the 
new PhotoScan-model was exported again and then imported into 
MeshLab were it could be aligned with the original scan-model. 
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This time the scan-model will be used as the base and thereby the 
PhotoScan-model got the right size and could be measurable.
 As we have tried to make clear in this paper, the process is not 
straight-forward. There is not a way to make 3D models of real-
world artifacts without human influence affecting the product. 3D 
scanners and cameras provide a lot of the raw data, but that data still 
needs to be assembled and processed by human hands. Ideally, those 
hands would be familiar with the material, process and expected 
product. Cultural heritage professionals know best how to handle 
the material while it is being scanned, and will be the ones using the 
products of the scanning. Having people from the cultural heritage 
sector working with this process is an ideal development in the field.

 

Scanner in work. Photo Freya Roe & Linnea Lidh.
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Photo Freya Roe & Linnea Lidh.
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Bertil Helgesson

Västra Vång utifrån ett skånskt perspektiv

Jag minns ganska tydligt när de första uppgifterna figurerade om 
fyndet av en ”keltisk ansiktsmask” från Västra Vång i Blekinge. Det 
kom också ganska snart bilder och självklart fick man associationer 
till den danska Gundestrupkitteln. Vid denna tidspunkt var det dock 
svårt att ta till sig fyndet när man inte förstod dess fyndkontext. 
 Drygt 10 år senare har det gjorts flera undersökningar i Västra 
Vång och vår kunskap om platsen har ökat. Det arkeologiska mate-
rialet från platsen har redan fått en framträdande plats i den veten-
skapliga diskursen om hur järnålderns samhällsliv, och rituella liv, var 
strukturerat. Det återstår dock mycket att göra.
 Hur bör man då fortsätta undersökningarna av Västra Vång? Att 
det redan finns ett material att bygga vidare på vet vi alla. Detta har 
förtydligats genom utställningen ”Skatterna från Vång” (2014), och 
den lilla boken ”Tre år i Vång” (Henriksson & Nilsson 2015), som 
populärt presenterar undersökningarna 2012–2014. När en plats av 
Västra Vångs kaliber kommer i dagen finns det självklart många 
olika idéer kring hur platsen skall uppfattas. Från sent 1990-tal kan 
undertecknad minnas hur Uppåkra initialt gavs epitetet centralplats 
som en tämligen statisk företeelse. Med tiden växte Uppåkra ur be-
greppet, och komplexitet, överregionalitet, hetreogenitet och mång-
funktionalitet, blev begrepp som figurerade när man beskrev platsen 
(Helgesson 2002). Det fanns många variabler att förhålla sig till. En 
utgångspunkt inför de fortsatta undersökningarna av Västra Vång 
måste vara öppna ögon och att inte fastna i stereotyper, där platsen 
redan kategoriserats. Jag har en känsla av att vi kommer få revidera 
våra uppfattningar om platsen vid flera framtida tillfällen. Jag har 
också en känsla av att vi kommer fortsätta förvånas. 
 De fortsatta undersökningarna av Västra Vång kan självklart ge-
nomföras på olika sätt. Det viktigaste måste vara att ha ett veten-
skapligt ramverk med relevanta frågeställningar att utgå ifrån. Dessa 
skulle kunna sammanfattas som platsens struktur, fyndmaterialet 
och lokal/regional kontext. Dessa variabler kan analyseras var för 

Volontärer rensar fram stenpackning 
på kullen i Vång 2012. 
Foto Blekinge museum.
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sig, men de är också viktiga att analysera tillsammans för att förstå 
platsen, regionen, samhällssystemet, och väsentliga delar av sam-
hällsstrukturen under järnåldern. 

Platsens struktur
De traditionella rituella platserna var belägna utomhus och ofta i 
samband med specifika naturliga formationer, som källor, klippor, 
lundar och våtmarker (Zachrisson 2014). I anslutning till dessa fanns 
ofta konstruktioner, såsom plattformar i trä eller sten. Exempel på 
dessa platser är Käringsjön i Halland (Carlie 1998), Hassle-Bösarps 
mosse i Skåne (Stjernquist 1974) och Skedemosse på Öland (Hag-
berg 1961, 1967). Olika typer av depositioner, tolkade som offer, är 
vanliga på dessa platser. Under järnåldern blir det vanligt med rituella 
byggnader (hallar), funktioner och depositioner kopplade till gårdar 
och boplatser. Ofta är de rituella lämningarna koncentrerade till ett 
visst område av boplatserna, som i fallet med Uppåkra (Larsson (red) 
2004) och Lunda (Andersson & Skyllberg 2008). Det finns också 
rituella uttryck av en mera lokal karaktär, kopplade hus och gårdar 
(Carlie 2002; Friman & Skoglund 2009). Dessa kan exemplifieras 
av djurben, keramik och metallföremål från brunnar, gropar och 
stolphål. Naturligtvis finns det alltid ett problem att särskilja rituella 
depositioner från avfall på boplatser. Redan nu har frågan lyfts om 
eventuella hus (rituella byggnader) i Västra Vång. Med tanke på att 
det finns gott om boplatslämningar (t.ex. RAÄ 116, 121, 303, 307 
och 321) från omgivande områden, skulle de rituella funktionerna 
och lämningarna kunna uppfattas som några, av flera, funktioner 
inom ett större bebyggelsekomplex (se karta sid 101).
 De fältinsatser som redan genomförts på platsen har resulterat 
i en spännande vertikal och horisontell lagerföljd. Ytterligare kon-
struktioner, ej undersökta, är väl synliga på kullen, och fortsatta 
undersökningar bör ta sin utgångspunkt i de företeelser som redan 
dokumenterats. Förutsättningen måste vara att förstå hur platsen 
nyttjats, tänkbara aktiviteter och hur den var organiserad.
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• Kulturlagret på den södra delen av kullen undersöktes bara
   ytligt. Är detta platsen för en rituell byggnad och kan man 
   belägga dess utseende och kronologi? Finns det i så fall 
   ytterligare byggnader?

•  Ovanpå kulturlagret fanns ett gult, sandigt påfört lager med
   många fynd. Detta är klart en del av den rituella miljön. 
   Kan detta vara en markering när man tog platsen ur bruk; 
   ett ”stängningslager”? Hur är dess utbredning och finns det 
   ytterligare ”stängningslager” på platsen?

• Stenläggningarna frilades till stor del och vi vet hur de är 
   uppbyggda. Georadar gav dock indikationer på ramper 
   betydligt djupare ner. Detta kan indikera att en del av kullens
   topp är artificiellt uppbyggd. Platsen kan därmed ha en inte
   helt okomplicerad bebyggelsehistoria som är väsentlig att få
   grepp om.
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• På den norra delen av kullen finns synliga terrasskanter, 
   och dessa är i Västra Vång stensatta. Dessa bör undersökas 
   för att dokumentera deras karaktär i jämförelse med ramperna.
   Finns det ett helt system med ramper kan detta berätta mycket
   om platsens organisation. 

• På kullen finns en registrerad som en röseliknande, oval 
   stensättning (RAÄ 192). Egentligen vore det naturligt att finna 
   en grav i denna miljö, men samtidigt kan man frestas till andra
   tolkningar. En stor central rituell plats borde kanske förärat
   med ett ganska iögonfallande gravmonument, t.ex. en klar 
   markering i landskapet, fundatorsgrav eller liknande (såvida det
   inte är den artificiell uppbyggda höjden som är monumen-
   tet i sig). Fornlämning 192 är ganska oansenlig och en 
   alternativ tolkning är att det rör sig om ett harg, det vill säga ett 
   offeraltare. Det vore logiskt att finna ett dylikt i denna miljö.
   Finns det både ett harg och ett kulthus på platsen kan detta
   vittna om kult både utom- och inomhus. Är Vång från början
   en rituell utomhusplats som institutionaliseras någon gång
   under järnåldern med bl.a. uppförandet av ett kulthus?

• Kullen är ett impediment, tydligt avgränsat från omgivande
   brukningsmarker. Var detta ett avgränsat område också under
   den aktuella perioden och kan vi i så fall belägga eventuella 
   hägnader, palissader, ingångar, diken eller liknande? 
   Det finns en logik i att detta var en sluten miljö med
   tanke på platsens speciella karaktär. Kanske fick bara vissa
   utvalda vistas där och under vissa tider på året.

• Till den rituella miljön skall kanske också områdena norr om
   kullen föras. Här dyker namnen Wiåkersdalen, Wiåkerskärret
   och Wiåkersängarne upp på en storskifteskarta från 1816
   (LMV). Från sankmarken, Wiåkerskärret, kommer ett fynd
   av en glaspärla från sen järnålder (RAÄ 318). Ingår ett vi i
   denna namnmiljö, det vill säga en förkristen helig plats, och
   indikerar pärlan rituella depositioner?
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Fyndmaterialet
Fyndmaterial från rituella platser kan variera högst påtagligt och 
hänger ofta samman med karaktären på platserna. Depositioner på 
de traditionella rituella platserna kan innehålla olika föremål, de-
ponerade på olika sätt. Vanligen rör det sig om djurben, men andra 
fyndgrupper kan också förekomma. I anslutning till de rituella plat-
ser vi känner från bebyggelser dyker ofta miljöer med hallar upp. 
Från flera av dessa finns tämligen exklusiva föremålsfynd, till exem-
pel brakteater, guldgubbar, smycken, bägarglas och vapen. Detta är 
tydligt i Gudme ( Jørgensen 2011), Uppåkra (Larsson (red) 2004) 
och Lunda (Andersson & Skyllberg 2008). 
 Från Västra Vång kommer redan ett stort fyndmaterial. En viktig 
uppgift är att arbeta vidare med detta material. Materialet är förstås 
grundläggande för att kunna problematisera Västra Vång, det vill 
säga förstå platsen och de aktiviteter som försiggått där. 

• Centralt bland fynden står de fyra maskerna och de två 
   bysterna. Dessa skall säkerligen ses som delar av bronskärl, där
   de varit applicerade på mynningarna. Till detta finns ett 
   material av hundratals fragment från själva bronskärlen, och
   dessutom ett antal ringar, beslag, m.m. som troligen också varit
   delar av kärlen. Det är av central betydelse att sammanställa
   och analysera detta material för att få begrepp om hur kärlen
   sett ut, hur många de var, deras datering, med mera. 

• Från området kommer också ett antal guldfynd. Främst 
   utmärker sig guldgubbarna, men också bitguld, bland annat ett 
   fragment med filigran. Här finns en klar parallell till 
   förhållandena i Uppåkra, där guldgubbar och andra guldfynd
   samlar sig i, och omkring, kulthuset (Larsson & Lenntorp
   2004). Bitguldet kan vara offer, betalningsguld eller gåvor,
   men har också karaktären av hantverksmaterial. Därmed kan
   man fundera över avancerat hantverk och dess knytning till
   rituella platser. Detta skall ses i ljuset av de spår av metallhant-
   verk (bl.a. smältdeglar) som påträffades på åkern strax söder 
   om kultplatsen i Vång vid arkeologiska undersökningar 2014.
   Finns det en koppling mellan ritual och kunskapen att bearbeta
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   de ädla metallerna (smeder som skickliga hantverkare och
   mytiska figurer), och kan detta tydliggöras i Vång? Intressant
   är att det finns lera som upphettats till hög temperatur i fynd-
   materialet från kullen (det mesta ligger kvar) som kan vara
   rester efter metallhantverk.

• Ovanstående leder också in på de fyndmaterial som påträffats
   vid undersökningar inom områdena runt kultplatsen. En 
   sammanställning och analys av detta material kan säkert sprida
   ljus över förhållandena på kullen, både som delar av en enhet
   och som en kontrast. Detta material har en avsevärd 
   kontinuitet och utgör den lokala kontexten. 
   En sammanställning av detta material är väsentlig. Här bodde
   och verkade människor som förmodligen skötte och hade 
   översyn över den stora rituella platsen. Vid sidan om 
   berättelsen om den rituella platsen kan vi härmed också visa 
   ett samband med en stor bebyggelse, med bland annat 
   hantverkslämningar. Den rituella miljön utgör således
   en integrerad del av en större enhet med flera andra funktioner?
   Bodde de som ägde platsen och ledde riterna också här, eller
   finns det en eller flera andra centralplatser inom regionen? 
   Intressanta paralleller kan göras med till exempelvis Gudme,
   Uppåkra och Lunda.

Lokal och regional kontext
Det är sedan länge känt att Listerbyåns vattensystem, med Johannis-
husåsen, utgör en rik och solid fornlämningsmiljö (RAÄ). Vång lig-
ger i en tydlig brytzon i detta landskap. Åt söder är fornlämningarna 
talrika men åt norr blir de betydligt färre. I Hjortsberga socken finns 
220 registrerade gravar och gravfält (vissa stora); i norr därom lig-
gande Tving socken endast 24 solitärt liggande gravar (RAÄ). Vång 
ligger endast halvannan kilometer söder om sockengränsen. Det kan 
nämnas att Tving socken är mer än dubbelt så stor som Hjortsberga. 
Denna typ av brytzon liknar till exempel förhållandena längs Hel-
ge å i nordöstra Skåne. Där ån rinner ner från Göinge finns en rik 
förhistorisk miljö med speciella fynd, fornlämningar och ortnamn. 
Här möter också slättbygdens åkerbruk och boskapsskötsel ett mera 
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småbrutet ekonomiskt landskap med slöjd, skogsbruk, järnhante-
ring, tillverkning av beck och tjära, m.m. Liknande miljöer möter oss 
i andra brytzoner, till exempel i de östjylländska och norska fjord-
bottnarna. 

• I Listerbyåns vattensystem, med Johannishusåsen, och odlings-
   bygderna vid Förkärla och Listerby, finner vi flera av Blekinges
   mest kända fynd och fornlämningar. Det rör sig exempelvis om
   Johannishusskatten, gravfälten Hjortsberga, Hjortahammar och
   Kasakulle, och runstensmonumentet vid Björketorp. Till
   detta kan läggas ytterligare kanske 600-700 synliga gravar, och
   ett mindre antal hällristningar och områden med fossil åker.
   Det är en sällsam koncentration av lämningar längs en ca 10
   km lång sträcka från Vång och ut till kusten. Detta antyder ett
   centralområde under järnåldern med en relativt stor befolkning.
   En analys av detta material, som en regional kontext till Vång,
   är en spännande utmaning.

• Ovanstående är närmiljön, regionen, samhällssystemet, eller vad
   man väljer att kalla det, till Vång. Det finns en rad andra
   miljöer och regioner i det sydskandinaviska, och nord-
   europeiska, rummet som lämpar sig väl att lyfta fram om man
   vill diskutera paralleller till Västra Vång. Det är kanske först
   då man kan få en nyansering av platsen. Här har nämnts
   Gudme, Uppåkra och Lunda; det finns en uppsjö andra. Jag
   har en känsla av att det finns många likheter, men också 
   skillnader. Just skillnaderna är väsentliga att lyfta fram, efter-
   som det är här vi finner platsernas egenart och särart.

Att fortsätta…
Det rika arkeologiska materialet från Västra Vång har redan fått en 
plats i arkeologins finrum. Trots flera undersökningar har vi ändå 
bara gläntat på dörren till en fascinerande värld av rituella och so-
ciala förhållanden under järnåldern; en värld till vilken vi kan finna 
flera paralleller även i vår samtid. Det finns en oerhörd arkeologisk 
potential i det arkeologiska materialet och det är väsentligt att un-
dersökningarna av Västra Vång fortskrider, både som ett fältprojekt 
och som ett brett musealt projekt. 
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Inte bara arkeologin undersöker. Landskapet kring 
Vång har dragit till sig andra vetenskaper och konst-
närliga verksamheter, här fotograf Stefano Graziani 
och landskapsarkitekt Sabina Jallow.
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Björn Nilsson

VIKTEN AV VÅNG

Vi skrev inledningsvis att vi inte vet vad Västra Vång egentligen 
är, eller vad platsen betytt. Det är inte helt sant. De vetenskap-
liga undersökningar som utförts på kullen och i landskapet runt 
omkring har gett fina, spännande resultat. Landskapsanalyser och 
föremålsstudier kan grovt positionera platsen i sin förhistoriska och 
sin arkeologiska omgivning. Ja, kanske vågar man påstå att vi vet så 
mycket man kan veta utifrån det nuvarande källäget. Och utifrån de 
resurser som hittills stått till förfogande.
 Med ny kunskap hopar sig nya frågor. Dels de övergripande: hur 
och var började det, och hur och var slutade det? Sedan något mer 
specifika: Vad ligger egentligen begravt på kullen? Vad ligger i våt-
marken norr därom? Hur hänger landskapet omkring ihop, med sina 
gravområden, boplats- och hantverksplatser, åkrar, ängsmark? Och 
inte minst föremålsnivån ger upphov till en hel rad småfrågor, vik-
tiga att få svar på: tidsställningar, kopplingar till fjärran områden, 
tillverknings- och hantverksprocesser. 
 Föreliggande bok visar att Västra Vång är en viktig plats, och att 
den är en viktig pussel för att förstå – eller till och med förändra 
– de sydskandinaviska järnålderssammanhangen. Vi vill att platsen 
utforskas ytterligare. Dessutom lär vi oss av texterna ovan: det finns 
inte ett Västra Vång. Beroende på vilket källmaterial man väljer el-
ler vilken metod- och teoritradition man tillhör formar man olika 
järnåldersplatser. Och beroende på vilket tidsperspektiv, eller vilken 
rumslig avgränsning man väljer att studera platsen utifrån, skapar 
man också olika bilder av järnåldersplatsen på åsen. Det finns flera 
Västra Vång.
 De betyder inte att de olika platserna i platsen inte någonstans 
sammanfaller, eller att de inte – rent vetenskapligt – skulle kunna 
samexistera. Tvärtom. Mångfaldiga beskrivningar och tolkningar är 
nödvändigt under ett tidigt stadium i forskningsprocessen.
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 Under hösten 2016 anordnades ett avstampsmöte. Frågan var, hur 
skall platsen i framtiden beforskas, hur kan en sådan forskningsin-
sats bäst te sig, och hur kan den finansieras, samordnas? Samlade var 
forskare och specialister, museifolk och administratörer på lokal och 
regional nivå.
 Diskussionen mellan de trettiotalet närvarande var inte enig på 
alla punkter – naturligtvis – men en sak stod efter några timmar 
klart: Skall man ytterligare förstå platsen, måste kullen provunder-
sökas, denna gång på djupet. Olika hypoteser om stenkonstruktioner 
och fyndspridning måste testas arkeologiskt stratigrafiskt. Först då 
kan man gå vidare med större ansökningar och undersökningar. 
 Redan 2017 bör Blekinge museum utföra en sådan arkeologisk 
undersökning. Museet kan därigenom skapa ett tak över de olika 
forskningsinsatser som påbörjats. Vid sidan om detta kan också 
kringarrangemang ta form. Exempel på detta är fortsatta publika 
arkeologiska insatser, eller de internationella konst- och landskaps-
fotografiska undersökningar som gjort Johannishusåsen med Västra 
Vång till sin utgångspunkt. Samlandet av många intressen, en bred 
vetenskaplig utforskning, en allvarlig vilja att låta platsen Västra 
Vång ta plats, och växa fram på olika sätt och i olika sammanhang 
är grundläggande. Detta kommer kräva ett fortsatt starkt engage-
mang från flera personer och institutioner. Det kommer att krävas 
nya resurser. Nästkommande års arkeologiska undersökningar är av-
görande för hur vi skall gå till väga. Men redan nu vet vi – och det 
från många olika perspektiv – Vång är viktigt.
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