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Abstract

Keywords:  Blanka, Bronze Age, fire cracked stones, Hjorted and 1200–1300 AD.

Between the 28-29/3 and the 3 / 4 Mars-April 2018, Michael Dahlin Archaeology & Cultural 
Landscape performed an investigation in Blanka 1: 111 in the parish of Hjorted, in northern 
Kalmar County. The investigations were carried out following a decision by the county 
administrative board in Kalmar and resulted from a planned water pipeline along the route 
that extends through a previously known settlement.

Two pits of fire cracked stones were found there and could be dated to the 1200-1300 AD. 
The pits are located near the farm today, which they also were according to a map from the 
early 19th century. The Blanka farms are mentioned for the first time in the 16th century, but 
they could be older. Perhaps the pits tell us about the activities at the farmhouse's vicinity and 
that several traces of older activities could be found in the future.
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Inledning

Våren 2018 förundersöktes en del av boplatsen vid Blanka, RAÄ 678 och 816 i Hjorteds 
socken, Västerviks kommun, Kalmar län och Småland. Boplatsen ligger ca 3 mil söder om 
Västervik i den nordöstra delen av Småland (Fig. 1). Orsaken till undersökningen var en 
planerad vattenledning och iordningställandet av en yta för en större vägborrmaskin. Det var 
med andra ord frågan om en schaktövervakning och en förundersökning. Själva 
förundersökningen bestod av upptagandet av två något större ytor inom boplatsområdet RAÄ 
678 och 816. RAÄ 678 ligger söder om en landsväg, men då det senare visade sig att borren 
skulle gå under vägen och upp på den norra sidan av vägen beslutade Länsstyrelsen i Kalmar 
att ett större schakt skulle göras även på denna sida av vägen. Den norra delen av vägen var 
från början inte registrerad som fornlämning, men det fanns tydliga spår i markytan efter 
härdgropar redan innan själva undersökningen (Fig. 2). Vid förundersökningen framkom 
lämningar i form av två härdgropar på den norra sidan av vägen (RAÄ 816). På den södra 
sidan av vägen framkom endast spridda skärvstenar, kolfläckar och två keramikbitar. 
Boplatsen var belägen på den södra sidan av landsvägen och i den idag brukade åkermarken. 
Förundersökningen genomfördes av Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap och 
bekostades av Västerviks Miljö & Energi AB. 

Fig. 1. Undersökningsområdets belägenhet i Kalmar län. Lantmäteriet.
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Fig. 2. Undersökningsområdet och utbredningen av de upptagna schakten. Lantmäteriet och 
Västerviks kommun. 

Rapportens uppläggning 

Rapporten redovisar resultaten från förundersökningen och är primärt utarbetad för att göra 
undersökningsresultaten tillgängliga. Texten är tänkt att fungera tillsammans med de ritningar 
som återfinns i bilagan. Mer detaljerade beskrivningar av anläggningar och genomförda 
analyser återfinns i form av bilagor. Fältritningarna är inlämnade till Kalmar Läns 
Museum/ATA. Textdelen innehåller två huvudavsnitt; dels en redogörelse för 
undersökningarnas förutsättningar, dels en i huvudsak deskriptiv presentation av 
undersökningsmaterialet. Avsnittet om undersökningens förutsättningar innehåller en 
beskrivning av den kunskap som fanns om platsen inför undersökningen och en redogörelse 
för den antikvariska hanteringen av ärendet. Undersökningens mål, metodval och 
genomförande beskrivs nedan. Avsikten är att det med hjälp av denna bakgrund ska vara 
möjligt att värdera undersökningens resultat. Resultatdelen innehåller översiktliga 
beskrivningar av fynd, anläggningar och rumsliga strukturer samt kort redovisa resultaten från 
de analyser som gjorts. Rapporten avslutas med en kortfattad diskussion och utvärdering av 
undersökningsresultaten.
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Undersökningens förutsättningar 

Boplatsen blev föremål för en arkeologisk undersökning då Västervik Energi & Miljö AB 
skulle utföra en vattenledningsdragning och förbereda plats för en större borrmaskin. 
Borrmaskinen behövde en yta av ca 4x9 meter att stå på och som dessutom skulle grävas ned 
en bit inom boplatsområdet (Fig. 6). Borrmaskinens uppgift var att borra horisontalt under den 
i norr anslutande landsvägen och där igenom att dra vattenledningen utan att behöva bryta upp 
delar av landsvägen.  Fram till platsen för borrmaskinen skulle ett vattenledningsschakt ca 60 
meter långt (ÖNÖ-VSV) grävas (Fig. 2 och 6).  På norra sidan av landsvägen skulle 
vattenledningen fortsätta att dras och ytterligare ett schakt tas upp.  Det var därför högst 
sannolikt att välbevarade delar av boplatsen skulle komma att beröras (Fig. 6). 

Boplatsen RAÄ 678 har inte tidigare berörts av någon arkeologisk undersökning och den 
registrerades av Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap så sent som 2016.  Slagen 
sydvästskandinavisk flinta och kvarts påträffades i den plöjda åkermarken och inga 
ledartefakter kunde konstateras. 

Boplatsen RAÄ 678 ligger 15–20 m.ö.h. vilket är vanligt för traktens tidig- och 
mellanneolitiska boplatser (Dahlin & Palm 2014). Boplatserna från denna epok och inom 
närliggande platser brukar vara mycket rika på neolitisk keramik av typen gropkeramik. 
Platserna tycks i första hand ha använts som strandnära boplatser och med tydlig anknytning 
till jakt och fiske. Endast 200 meter nordöst om RAÄ 678 finns det en registrerad boplats 
(RAÄ 679) med ett stort innehåll av artefakter som stenyxor, och slaget flint- och 
stenmaterial. Materialet är typiskt för neolitikum och bronsålder. Ytterligare 100 meter mot 
nordöst har det i markskador framkommit ett mindre antal skärvor av mellanneolitisk 
gropkeramik. 

Under senmesolitikum 5500–4000 f.Kr. låg undersökningsområdet i en strandzon och i 
mynningsområdet av en havsvik (Fig. 3). Flera mesolitiska boplatser är kända väster om 
undersökningsområdet och de ligger mellan 20–25 meter över havet (m.ö.h). Boplatserna 
uppvisar en stor andel slagen kvarts (RAÄ 752, 685, 687).
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Fig. 3. Området kring Blanka för ca 6000 år sedan och undersökningsområdet markerat. 
Statens Geologiska Undersökningar.

Under tidig- och mellanneolitikum utgjordes området av den inre delen av en omfattande, örik 
skärgård, där smala vikar skar in i landet. Boplatsen vid Blanka ligger på nivåer mellan ca 15 
och 20 meter över havet. Enligt havsnivåkartor som framställts av SGU, har havet under tidig- 
och mellanneolitikum nått ca 15 meter högre än idag (Fig. 4). 
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Fig. 4. Området kring Blanka för ca 5000 år sedan och undersökningsområdet markerat. 
Statens Geologiska Undersökningar.

Boplatserna från denna tid uppvisar en större mängd keramik och särskilt under den 
mellanneolitiska gropkeramiska kulturen 3200–2300 f.Kr. Flera gropkeramiska boplatser är 
kända inom Blankaområdet och en av dessa har tidigare blivit föremål för en arkeologisk 
delundersökning (RAÄ 531, Dahlin & Palm 2014). Boplatsernas fyndmaterial kännetecknas 
av en stor mängd keramikskärvor, slagen kvartsit, kvarts och en mindre mängd 
kristianstadflinta och sydvästskandinavisk flinta. Bland artefakterna finns enstaka 
grönstensyxor och tångespetsar av sydvästskandinavisk flinta. 

I direkt anslutning till undersökningsområdet finns ett större antal rösen och stensättningar av 
bronsålderskaraktär (RAÄ 285, 286). Det finns också skålgropar eller älvkvarnar som de 
också kallas. Endast 60 meter östnordöst om undersökningsområdet finns en häll med sju 
gropar (RAÄ 547). Inom rösemiljön gjordes nyligen författaren till denna rapport ett nyfynd 
av en hällristning med ett stort antal skålgropar och ett mindre antal ristningar (RAÄ 821). De 
ovan nämnda fornlämningarna utgör endast en mindre andel av den stora fornlämningsmiljön 
på fastigheten Blanka 1:111. Rösemiljön i anslutning till Blanka är en av de största 
bronsåldersmiljöerna inom Västerviks kommun, men inga boplatser från denna tid har ännu 
undersökts arkeologiskt inom miljön. Rösemiljön beräknas ha legat vid en strandlinje som 
varit ca 10 meter högre än dagens (Fig. 5). 
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Fig. 5. Området kring Blanka för ca 3000 år sedan och undersökningsområdet markerat. 
Statens Geologiska Undersökningar.

Värt att nämna i sammanhanget är att arkeologiska undersökningar genomförts vid Solstad 
och Virum bara några kilometer söder om undersökningsområdet. År 2006 undersöktes bland 
annat en härd och en härdgrop med dateringar till yngre bronsålder. Följande år undersöktes 
en skärvstenshög med bland annat en stor mängd ben från får/get och nötboskap, även denna 
med datering till yngre bronsålder (Dahlin 2014). 

År 2013 presenterades en magisteruppsats vid Lund universitet och där intressanta resultat 
från Östersjöns bottensediment redovisades. Undersökningen hade tidigare utförts i 
Gåsfjärden en fjärdmiljö som ligger i anslutning till Blanka och Solstad-Virum. Flera 
vattendrag mynnar i Gåsfjärden och innan de mynnar rinner de genom flera av de stora 
rösemiljöerna vid Blanka och Solstad-Virum. Resultaten kunde uppvisa en förhöjd 
sedimentation vid tiden för bronsåldern. Författaren till magisteruppsatsen tolkade detta som 
ett tecken på ett ökat antal boskap under bronsåldern. Ett ökat antal boskap som trampat och 
lösgjort lerpartiklar, som senare med vattnets hjälp förts ut i fjärden och sedimenterat (Khan 
2013). Detta blir särskilt intressant i förhållande till ovan nämnda undersökning av en 
skärvstenshög i Virum. 

Det finns inga kända lämningar från järnåldern eller åtminstone inte från den yngre 
järnåldern. 
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Gården eller byn Blanka omtalas första gången 1504 då Måns var faste på häradstinget. År 
1544/45 omtalas en frälsegård och tre skattegårdar i Blanka (Axelsson 2008). Blanka var en 
av de större byarna i Hjorted socken vid mitten av 1500-talet och det är inte osannolikt att 
Blanka har rötter långt ned i medeltiden.  Fyra gårdar innebär en hel del spår efter jordbrukets 
vedermödor och särskilt på inägomarken intill gården Blanka och samhället Blankaholm. 

Christer Zelow upprättade ett säteri i Blanka 1656 och de tidigare hemmanen avhystes. 
Jordbruket kom därefter att skötas genom fyra dagsverkstorpare och ägarens egna folk 
(Petersson 1968). I samband med en kartering av Blanka 1729 omtalas de fyra torpen 
Dalehorva, Nybygget, Skogen och Örsebohagen. Idag kan endast Dalehorva och Örsebohagen 
identifieras, men flera torp nämns under 1700-talet så kanske har några av torpen bytt namn 
(Riksarkivet husförhörslängder). 

Nästa gång Blanka karteras är 1815 och platsen för den arkeologiska undersökningen utgörs 
av skilda markslag. Platsen för det norra schaktet markeras detta år som potatisåker eller 
”Potatoestäppor som nyttjas av dejan och befallningsmannen” och nedanför sträcker sig ett 
område med ängsmark ”Svinvallen” (Se fig. 2 och rapportens försättsblad). Detta är bara ett 
av flera exempel på alla aktiviteter som förekommit i och i kring säteriet Blanka. Det är därför 
sannolikt att även yngre typer av fornlämningar kan förekomma. 

Sammanfattningsvis kommer ledningsdragningen att utföras i ett område och genom ett 
landskap som nyttjas genom en mycket lång tid. Det kan komma att speglas i ett stort inslag 
av lämningar och flera olika typer av fornlämningar. En plats med mycket fornlämningar och 
som dessutom tidigare utgjort inägomark till ett säteri talar sitt tydliga språk.

Naturgeografiska förutsättningar 

Platsen för den arkeologiska undersökningen ligger vid Blanka innanför en örik skärgård och i 
ett sprickdalslandskap med kuperade dalgångssidor. Ca 300 meter öster om det nu undersökta 
området ligger Blankaviken. Dalgångarna domineras av postglaciala leror i de lägre liggande 
och ofta uppodlade dalgångarna. De skogsbevuxna dalgångssidorna är beväxta med lövskog 
främst asp och ek. Den mer höglänta topografin utgörs av morän och de högst belägna 
områdena utgörs av tall och renlavstäckta berg. Den undersökta platsen vid Blanka ligger i en 
svag sydöstsluttning, men samtidigt på en liten markerande höjd i en dalgång. Platsen för 
undersökningen ligger till stora delar i en brukad åker. Åkern består av sandblandad lera 
medan de lägre partierna i öster och väster består av något tyngre leror. Intill åkern, men även 
ute i själva åkern finns flera uppstickande berghällar. 

Undersökningsområdet 

Undersökningsområdet bestod av den registrerade boplatsen RAÄ 678. Boplatsen mäter enligt 
fyndspridningen 65x45 (NÖ-SV) meter. Inom området påträffades 15 kvartsavslag och 5 
flintavslag. Fynden påträffades i samband med registreringen år 2016 i plöjd åkermark och i 
en svagt sydöstsluttande åkermark.
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Utöver den registrerade boplatsen RAÄ 678 kom området att utökas mot norr och till andra 
sidan av landsvägen. Orsaken till detta var att vattenledningen skulle fortsätta på denna sida 
av vägen. Den huvudsakliga anledningen till en utökning av undersökningsområdet mot norr 
var att det innan den arkeologiska undersökningen påträffats en härdgrop RAÄ 816. 
Härdgropen hade framkommit i samband med de förberedande röjningsarbetena som utförts 
av Västervik Energi & Miljö AB. Länsstyrelsen i Kalmar beslutade därför att 
undersökningsområdet skulle utökas mot norr. 

Fig. 6. Undersökningsområdet och schakten från söder. Lantmäteriet och Västerviks kommun. 

Potential

Inför förundersökningen gjordes bedömningen att en undersökning av den planerade 
vattenledningen skulle kunna bli en viktig komplettering till förståelsen kring 
fornlämningsmiljön vid Blanka. Schaktet och ytan för borrmaskinen skulle också skära rakt 
genom boplatsen RAÄ 678. Schaktet skulle även fortsätta på norra sidan om landsvägen, där 
den skadade härdgropen påträffats. Förhoppningen låg kring att kunna få en uppfattning om 
boplatsens storlek och vilken ekonomi som bedrivits på platsen.  

Målsättning, metodik och genomförande

Syftet var att undersöka den del av fornlämningen som berördes av det planerade 
arbetsföretaget, för att - om så visar sig vara fallet - kunna svara på grundläggande 
frågor om lämningarnas ålder, karaktär, utbredning och potential. Det innebar att 
undersöka och dokumentera såväl historiska som förhistoriska fornlämningsspår av 
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olika slag inom den schaktade ytan. Förväntade boplatslämningar kunde exempelvis 
vara kulturlager, anläggningar samt kontextuellt bundna artefakter och/eller lösfynd. 

Inför schaktövervakningen och den begränsade förundersökningen fördes diskussioner mellan 
Länsstyrelsen och Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap angående den kommande 
undersökningens ambitionsnivå och ett kostnadsförslag lämnades. Det alternativ som 
Länsstyrelsen kom att besluta om hade följande huvudsakliga målsättningar:

 • Ålder, karaktären, utbredning och potential hos de anläggningar som påträffats vid 
undersökningen skulle klarläggas genom att de undersöktes i sin helhet. 

• Dokumentera såväl historiska som förhistoriska fornlämningsspår av olika slag inom den 
schaktade ytan.

På ett övergripande plan skulle undersökningen också bidra med värdefull 
kunskapsuppbyggnad kring frågor om försörjningsstrategier och bebyggelsemönster inom 
nordöstra Smålands fornlämningsmiljöer. Inledningsvis utfördes en kartstudie över 
undersökningsområdet. Kartstudien var inriktad på historiska och geologiska kartor. 

Undersökningen bestod av maskinschaktning på anvisad plats och efterföljande grovrensning 
med fyllhammare och vid behov finrensning med skärslev. 

Dokumentationen av schakt och påträffade fornlämningsspår skedde i form av digital 
inmätning med DGPS. Förutom mätdata utgjordes dokumentationen av schaktbeskrivningar, 
digitala fotografier samt detaljritningar. Insamlingen av fynd skedde i den mån de påträffades 
vid schaktningsarbetet. Samtliga förhistoriska som historiska artefakter, såväl medeltida som 
eftermedeltida, togs omhand, i de fall de bedömdes som vetenskapligt värdefulla. 

Det innebar att omfattningen och karaktären hos lämningarna inom sträckningen för 
vattenledningen skulle klarläggas. Förundersökningens tidsram var beräknad till maximalt tre 
fältarbetsdagar. Avsikten var att de arkeologiska insatserna skulle kunna avslutas inom ramen 
för förundersökningen om lämningarna inte visade sig vara alltför omfattande. I första hand 
skulle undersökningen förhålla sig till den markerade sträckningen för ledningen och i de fall 
det behövdes vidga schakten något för att få en bättre överblick över kontexten.  För att få en 
uppfattning om lämningarnas utbredning avtorvades hela ledningssträckningen med maskin 
och finrensningen utfördes med fyllhammare och skärslev.  Detta gav en god uppfattning om 
jordens utseende och lämningarnas bevarandegrad. De två anläggningarna som påträffades 
snittades och profiler och anläggningsplaner ritades i skala 1:20. Prover för vedart och 14C 
insamlades för att klarlägga dess ålder. Proverna för vedart skickades till Vedlab i Glava och 
sedan vidare för 14C – analys med tandemacceleratormetoden vid The Svedberg laboratory 
vid Uppsala Universitet. Dokumentation och inmätning av undersökningsområdet och 
anläggningarna i plan skedde huvudsakligen digitalt. Rensfynden i form av två keramikbitar 
punktinmättes inte, utan knöts till schaktet. Övrig dokumentation skedde genom fotografering 
och beskrivning. Anläggningarna på norra sidan av vägen omfattades inte av fornlämningen 
RAÄ 678. Av registreringstekniska skäl registrerades därför detta område som en egen 
fornlämning (RAÄ 816). Totalt bestod den undersökta ytan av 193 m².
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Förundersökningens resultat 

Vid förundersökningen påträffades inga bevarade boplatslämningar inom RAÄ 678, som 
bestod av en idag brukad åker. Inom åkern öppnades ett större schakt om 4x9 (NV-SO) meter 
och från dess sydöstra del drogs ett ca 60 meter långt ca 1,2 meter brett sökschakt mot 
sydväst. Schaktningen genomfördes skiktvis ned till ett djup av 0,4 meter ned till den 
underlagrande leran. Den postglaciala leran överlagrades av en sand och lerblandad jord med 
ett inslag av grus.  

I schakten påträffades mestadels recent material som glas, flintgods och trasiga gamla tegelrör 
från tidigare dikningar i åkern. Dikena syntes tydligt som sandsträngar i åkern och i dessa 
förekom rikligt med rester efter tegelrör. I det större schaktet påträffades två lösfynd i form av 
keramik. Enstaka skärvstenar, sotfläckar och kolkoncentrationer fanns i botten av det övre 
lagret innan övergången till leran. Det senare kan tolkas som att stora delar av den undersökta 
ytan och eventuella anläggningar var sönderplöjda.

Norr om åker på andra sidan landsvägen skulle ett mindre schakt dras och där hade det 
tidigare framkommit en Härdgrop (Anl. 1). I samband med röjningen av denna yta hade man 
först avlägsnat mindre träd och slånbärsris. Ett tag med grävmaskinens skopa hade också 
tagits av någon anledning och det hade av misstag skadat anläggningen.  Detta ledde till att 
denna yta lades till undersökningen och det markerade ledningsschaktet och en angränsande 
yta kom att avbanas. Intill den reda kända Härdgropen (Anl. 1) framkom ytterligare en 
härdgrop (Anl. 2). Det fanns även en del recent skräp liggandes ytligt i sluttningen bestående 
av glasflaskor, flintgods, tegel och isolatorer från äldre elledningar. Enstaka kolfläckar fanns 
men de låg mycket ytligt och bedömdes vara av sent datum. 
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Fig. 7. Vy från söder över ”borrmaskinsschaktet” och den norra sidan av 
undersökningsområdet. Foto: Michael Dahlin. 

I sydöst och endast några få meter från härdgroparna passerade tidigare en väg och den finns 
markerad på 1943 års ekonomiska karta. År 1979 fanns den nuvarande landsvägen markerad 
på den ekonomiska kartan så sluttningen nedanför kokgroparna måste ha utsatts för mycket 
stark påverkan. Även fyllnadsmaterial hade lagts upp över den tidigare vägen och skapat en 
terrassliknande sluttning. Det var denna terrass som schaktades bort i samband med denna 
undersökning. Det framkom inga boplatsspår under det påförda materialet.  Inga förhistoriska 
eller äldre artefakter kunde dokumenteras intill anläggningarna trots noggrant handrensande. 
Samtidigt är det viktigt att påpeka att det rådde 10 cm tjäle inom undersökningsområdet, 
vilket påverkade möjligheterna att se enstaka fynd. Marken runt härdgroparna innehöll 
enstaka sot och kolfläckar med spridda och löst liggande skärvstenar. Det var dock svårt att 
avgöra om de tillhörde ett skadat kulturlager. 

Anläggningar

Härdgroparna som påträffats i områdets norra del (RAÄ 816) var av en typ som kan knytas 
till stora delar av förhistorien. Härdgroparna utgör typiska boplatslämningar, men det har 
stundtals i Sverige påträffats större ytor med kokgropar med datering till äldre och yngre 
bronsålder (Thörn 1996). Härdgroparna bedömdes ligga i nedkanten av ett moränområde 
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precis innan leran breder ut sig. Ovanför härdarna finns idag en kraftigt igenväxt åker, men i 
vägskärningar, rotvältor och markskador kunde sot, kol och skärvsten iakttagas (RAÄ 816). 

Totalt påträffades två anläggningar vid undersökningen av den norra delen (Fig. 8 och Bilaga 
1). En av de två härdgroparna påträffades i en nyligen gjord grop och uppskattningsvis var 
halva härden bortschaktad. Omedelbart sydväst om Anl. 1 framkom Anl. 2 i samband med 
handrensningen. De båda anläggningarna framrensades och undersöktes med skärslev. Tjälen 
gjorde dock att de övre delarna av anläggningarna fick tinas i hinkar och sållas senare. 

Anläggning 1 kunde genom att den skadats tidigare inte beskrivas i sin helhet. Sannolikt har 
den varit avgränsad i norr precis som Anl. 2 genom ett större stenblock. De var relativt lika 
varandra, ovala till sin form och hade ett djup på 0,6 m.

Fig. 8. Anläggning 1 i profil från norr. Foto: Michael Dahlin. 

Anläggningarnas funktion och kontext är oklar, men enligt dess placering är det sannolikt att 
de utgör delar av ett större område med ett stort tidsdjup och där varierande aktiviteter utförts. 
14C-analyserna visade att härdarna bör ha anlagts någon gång mellan 1260–1390 AD (Se 
Bilaga).
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Labnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C age BP
Ua-58992 Anl. 1 – 25,0 698±29
Ua-58993 Anl. 2 – 24,4 701±29
Figur 9. Tabell över 14C analyserna. 

Fynd

Fyndmaterialet bestod av två bitar keramik (Bilaga 2). 

Keramik 

Totalt påträffades närmare 6 gram keramik. En basregistrering av materialet har gjorts där 
vikt och antal noterats. Något som också noterats är om keramiken var ornerad, uppvisade 
identifierbara formelement som mynning, skuldra och botten. Registreringen av fynden 
syftade främst till att ge en grov karaktäristik av materialet samt att skapa en grund för vidare 
urval. 

Keramiken är i allmänhet typisk för yngre bronsålder; ett ganska fint gods med fin och relativt 
gles bergartsmagring, ofta med okulärt framträdande inslag av fältspat, god ytbehandling och 
tydliga spår av N-teknik (Stilborg 2002:86f).

Fig. 10. Från vänster skärva (I) och skärva (II). Foto: Michael Dahlin. 

Den första skärvan (I) som påträffades var försedd med en vulst nära mynningen och godset 
var ca 8 mm tjockt och fragmentet vägde 3 gram. En liknande skärva har tidigare påträffats 
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vid Solstad några kilometer söder om Blanka. Skärvan från Solstad kunde genom sitt utseende 
dateras till yngre bronsålder (Dahlin 2014). 

Den andra skärvan (II) var sannolikt en del av buken på en kruka och den vägde ca 3 gram 
och godset var ca 6 mm tjockt. Skärvan påminner starkt om godset på skärva (I). 

Rumslig utbredning 

Det har varit mycket svårt att placera de fåtaliga fynden och de två härdgroparna i någon 
kontext. Dels genom undersökningens begränsade yta, men också på grund av landsvägen 
som delar undersökningsområdet. 

Samtidigt kan de sönderplöjda boplatslämningarna inom RAÄ 678 och området med 
härdgroparna (RAÄ 816) ses som en del av ett mycket stort område. Ett område med ett stort 
tidsdjup och en mängd aktiviteter. Öster om den undersökta ytan finns flera registrerade 
boplatser. Den sönderplöjda ytan är långt ifrån ointressant och bedömningen är att djupare 
stolphål och härdgropar kan finnas utanför det nu schaktade området. 

Anläggningarnas karaktär och funktion är svåra att värdera, då den rumsliga kontexten är så 
oklar. Det är värt att notera att härdgroparna har medeltida ursprung och att de ligger på 
inägomarken till den idag brukade gården. Den idag brukade gården skulle kunna vara den 
frälseägda gård som omtalas på 1500-talet och som skulle kunna ha ett medeltida ursprung. 
Samtidigt vet vi inte exakt var den omtalade gården låg under 1500-talet.

Sannolikt finns en betydande andel bevarade och spridda lämningar inom Blankas inägomark. 
Tidsdjupet bör vara stort från åtminstone neolitikum och fram tills idag. Det gör att området 
som idag är gårdens inägomark kan innehålla en stor andel bevarade lämningar. 

Fortsatta Åtgärder

Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlanskap föreslår i samband med framtida exploateringar 
att fortsatta arkeologiska besiktningar och undersökningar utförs inom detta och angränsande 
områden. 

Sammanfattande resultat och diskussion 

Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap utförde våren 2018 schaktövervakning och en 
mindre förundersökning inom ett boplatsområde vid Blanka 1:111, Hjorteds socken, 
Västerviks kommun, Kalmar län i Småland.  Undersökningarna genomfördes efter beslut från 
Länsstyrelsen i Kalmar län och föranleddes av en planerad vattenledning längs den väg som 
delvis sträcker sig genom boplatsen. Undersökningarna omfattade initialt ett ca 60 meter långt 
och 1,2 meter brett schakt, vilket löpte genom boplatsområdet. Detta kom dock att planeras 
om till att ta upp en mindre yta om 36 m² och därifrån uppta ett ca 60 m långt och 1,2 m brett 
schakt. Från den större ytan skulle det borras under vägen och på andra sidan vägen skulle 
sedan ytterligare ett schakt tas upp om ca 20 meter långt och 4 meter brett. 
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Undersökningen fick trots sin begränsade omfattning en del intressanta resultat. Det gäller 
framför allt de två härdgroparna.  Nedan sammanfattas och kommenteras 
undersökningsresultatet.

I öster intill den nu delundersökta boplatsen finns det flera registrerade boplatser av sten- och 
bronsålderskaraktär. Samtliga boplatser är endast avgränsade i samband med tidigare gjorda 
ytinventeringar i plöjd åkermark. Deras avgränsning är därför högst osäker och framtida 
arkeologiska undersökningar kan därför komma att beröra nu helt okända delar av 
boplatsområdena. 

Ser man till de registrerade boplatserna så ligger de mellan 10–20 m.ö.h. vilket gör att 
boplatsområdet hamnar mellan en havsvik i öster och ett tidigare våtmarksområde i väster. På 
höjderna och bergen i norr finns ett tiotal gravar av röse- och stensättningskaraktär. Intill 
boplatserna finns också några förekomster av skålgropar, vilket ger en tydlig närvaro av 
bronsålderns landskap. Det ska dock inte glömmas bort att även den mellanneolitiska 
gropkeramiska kulturen är närvarande. Tidsdjupet blir där med omfattande ca 4500 år. Det 
bör även tilläggas att området ligger inom inägomarken för en medeltida by- och 
gårdsetablering, vilket under lång tid påverkat marken och utnyttjandet av denna. Vid mitten 
av 1600-talet sker även en säteribildning på platsen och området utnyttjas säkerligen intensivt. 

Historiskt sett har Blankas ekonomi främst varit baserad på boskapsskötsel och i viss mån 
odling. Utöver detta har även en del fiske bedrivits. Ser vi till den förhistoriska tiden har vi 
under mesolitikum och särskilt dess senare del 5500–4000 f.Kr. flera belägg för bosättningar i 
området. De har traditionellt sett främst livnärt sig som jägare, fiskare och samlare. Under den 
första och mellersta delen av neolitikum har maritimt levande grupper främst levt av fiske och 
säljakt i området. Det är först i slutet av neolitikum som boskapsskötseln tycks öka och detta 
grundas på iakttagelsen av periodens boplatser och spridningen av skafthålsyxor från denna 
tid. Samtidigt som redan etablerade områden förtätas sker det även en spridning ut i det 
omgivande landskapet. Områden med särskilt stor andel fynd har påträffats på platser som då 
utgjorde uppgrundade havsvikar och strandängar. Denna typ av bosättningsområden lever 
sedan vidare in och igenom bronsåldern. Det som antyder detta är att samma områden försetts 
med flera monument i form av rösen och stensättningar. Arkeologiska undersökningar endast 
några km söder om Blanka bekräftar att hållandet av tamboskap varit vanligt. Djur som betade 
bronsålderns landskap var nötboskap och får/getter (Dahlin 2014). 

Pollenprover har tidigare tagits och analyserats inom Oskarshamns- och Västerviksområdet. 
Analyserna kan inte visa på några betydande odlingsindikationer under bronsåldern. Lunds 
universitet har tidigare genomfört provtagning av bottensediment utanför Blanka och i 
proverna kunde man se en tydlig ökning av sedimentationen vid tiden för den yngre 
bronsåldern. Det senare tolkades som en ökad mängd boskap trampat marken i det omgivande 
landskapet och lösgjort jord, som senare runnit ut i vattendragen för att sedimenterat ute i 
havsviken. 

Mycket tyder på att området varit intensivt utnyttjat under bronsåldern men både tidigare och 
senare perioder kan förväntas i samband med exploateringar. Även om en del visade sig 
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skadat och sönderplöjt är det i framtiden mycket sannolikt att djupare stolphål och härdgropar 
kan framkomma.

De båda härdgroparna kunde genom 14C-analys dateras till 12–1300-talet, vilket är intressant. 
Härdarna ligger idag inom gårdens inägomark, vilket de också gjorde under början av 1800-
talet (se ovan). Gårdarna vid Blanka omtalas för första gången i skrift på 1500-talet, men det 
bör inte vara en allt för vild gissning att de är något äldre. Kanske berättar härdgroparna om 
aktiviteter på gårdens inägomark och att flera lämningar kan framkomma i framtiden. 
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Statens Geologiska Undersökningar (SGU), Geologiska karor.



20

Administrativa uppgifter 

Förundersökningen Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap dnr: 2-18.

Länsstyrelsens dnr: 431-5130-2017 

Projektnummer: 2

Undersökningstid: 28 mars-29 mars och 3 april 2018. 

Undersökare: Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap. 

Underkonsulter: Ångströmslaboratoriet i Uppsala och Vedlab i Glava. 

Exploateringsyta: 200 m². 

Undersökt yta: 193 m².

Läge: Ekonomiska kartan, blad 6G 7i Repevassa. 

 Koordinatsystem: Sweref 99 TM (1630). 

Koordinater för boplatsen: 6384044/589942 (SWEREF 99 TM)

 Höjdsystem: RH 70. 

Fynd- och arkivmaterial har förts till undersökningens diarienummer. 

Dokumentationshandlingar som förvaras på Kalmar Lans Museum/ATA i Kalmar: 1 
schaktplan, 1 anläggningsplan och 2 anläggningsprofiler i skala 1:20. Digitala foton med Unr 
2:1–2:10.

 Fynd: Fynd med Fnr 1–2 är inlämnade för fyndfördelning till Kalmar Läns Museum.

Ordlista

14C eller C14: Dateringsmetod på organiskt material.

Anläggning: Arkeologisk term som avser olika slags lämningar, t.ex. gropar och härdar.

Artefakt: Föremål framställt av människa.

Boplats: Plats där man vistats och där föremål, råämnen, för bearbetning, 
byggnadslämningar, byggmaterial, avfall lämnats kvar. 

Bronsålder: En förhistorisk period då brons börjat användas 1700–500 f.Kr.

Deja: På 1600- och 1700- talen kunde det betyda den kvinnliga anställda som fungerade som 
"förman" i de kvinnliga sysslorna, både i jordbruket och i huset, såsom smör- och 
korvframställning, fåskötsel och mjölkning.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Korv
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4
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Gropkeramiker: Keramiktyp tillverkad under en del av neolitikum 3200–2300 f.Kr.

Järnålder: Förhistorisk period 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.

Medeltid: Historisk period 1050–1520 e.Kr.

Mesolitikum: Äldre stenålder eller jägarstenålder 9600–4000 f.Kr.

Neolitikum: Yngre stenålder eller bondestenålder 4000–1700 f.Kr. 

Skärvstenshög: En högformad anläggning med skärviga och skörbrända stenar. De 
eldpåverkade stenarna anses komma från aktiviteter som kan sättas i samband med 
boplatsaktiviteter som matlagning, bronsgjutning och andra aktiviteter där upphettning av 
stenar ingått. I högarna kan det förekomma keramik, malredskap, brända ben och avfall från 
stenhantverk mm. 

Vedart: Artbestämning av träslag som använts som bränsle eller byggmaterial.
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Fyndlista

Inventarienr Fyndnr Ruta Antal Vikt Material Sakord Typ Datering 
B By/Kvarter Socken/Stadsdel Fornlämningsnr

1 1 3 Keramik Kärl Blanka 
1:111

Hjorted 678

2 1 3 Keramik Kärl Blanka 
1:111

Hjorted 678

   



25

VEDLAB
                

   Vedanatomilabbet

__________________________________________________________________________________
_______

Adress: Telefon: Bankgiro: Organisationsnr:

Kattås 070 34 00 645 5713-0460 650613-6255

670 20 GLAVA E-post: vedlab@telia.com www.vedlab.se

Vedlab rapport 18037

Vedartsanalyser på material från Småland, 

Hjorteds sn. Blanka 1:111.

http://www.vedlab.se/


26

VEDLAB
     Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 18037 2018-05-07

Vedartsanalyser på material från Småland, Hjorteds sn. Blanka 1:111.

Uppdragsgivare: Michel Dahlin/Arkeologi o Kulturlandskap

Arbetet omfattar två kolprov från en undersökning av boplatslämningar.

Båda proverna innehåller kol från gran. Gran brinner snabbt och lämnar inte mycket glöd. Granen 
kan också lätt sprätta iväg glödloppor.

Granen kan bli gammal i sig och kan ge hög egenålder, något som får tas med vid bedömning av 
dateringen.

Analysresultat 

Anl. ID Anläggnings-

typ

Prov- 

mängd

Analyserad 

mängd

Trädslag Utplockat

för 14C-dat.

Övrigt

1 Härdgrop 0,2g 0,1g 8 bitar Gran 8 bitar Gran 10mg

2 Härdgrop 7,5g 3,5g 6 bitar Gran 6 bitar Gran 20mg

Erik Danielsson/VEDLAB

Kattås

670 20 GLAVA

Tfn: 070 34 00 645

E-post: vedlab@telia.com

www.vedlab.se
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De här trädslagen förekom i materialet

Art Latin Max 
ålder

Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt

Gran Picea abies 350 år Trivs på näringsrika jordar. Tål 
beskuggning bra och 
konkurrerar därför lätt ut 
andra arter

Lätt och lös men ganska seg 
ved. Ofta rakvuxen. Ganska 
motståndskraftig mot röta. 
Stolpar golvbrädor störar 
lieskaft, korgar

Bark till taktäckning. Granbarr 
till kreatursfoder

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och 
buskar. Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. 
Den nordiska floran. Brepol, Turnhout 1992.

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 
2 och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover.
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