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Förord

Inför Trafikverkets byggande av den nya förbifarten för väg E22 söder om Kalmar,  
från Hossmo i söder, förbi Rinkabyholms västra sida och upp till Väg 25 utfördes 
flera antikvariska åtgärder. Arkeologiska utredningar och förundersökningar ge-
nomfördes på ett antal platser längs den 4,5 km långa planerade vägsträckningen 
under åren 2008–2013. Två av platserna, Skyttlahagen och Hossmo i Hossmo 
socken, slutundersöktes under hösten 2014. Det är resultaten av dessa grävningar 
sammantaget med alla tidigare i området som diskuteras i denna bok.

Projektet genomfördes som ett samarbete inom M-ark (Museiarkeologisk 
branschorganisation) där Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum var 
huvudman och där Sydsvensk Arkeologi AB, Bohusläns museum, Jönköpings 
läns museum och Östergötlands museum medverkade som samarbetspartners.

Projektledare var Helena Victor (Museiarkeologi sydost) och fältarbetsleda-
re var Tony Björk och Bertil Helgesson (Sydsvensk Arkeologi AB). Biträdande 
projektledare och ansvarig för de publika insatserna var Ludvig Papmehl-Dufay 
(Museiarkeologi sydost).

Per Lekberg, Sandra Lundholm & Helena Victor
Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum
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Den föränderliga kustbygden
Skyttla hagen och bebyggelseutvecklingen  
i Möre under brons- och järnålder
The Changeable Coastal District – Skyttlahagen and the Settlement Development in Möre During the Bronze and 
Iron Ages. The excavation of  the Skyttla hagen site in 2014 revealed a Late Bronze Age and Early 
Iron Age settlement site. The site contained remains of  post built houses, hearths, pits, a grave 
from these periods and clearance cairns from the Late Iron Age–Post-Medieval period. The main 
topics of  this contribution are a presentation of  the results from the site and a comparison with 
other well dated, contemporary settlements from the surrounding area of  the southern part of  the 
region Möre. Two periods of  relocation of  the settlements are clearly visible, corresponding to the 
Late Bronze Age (c. 800 BC) and the Late Roman Iron Age (c. 350 AD). These relocation stages 
can also be seen roughly throughout the settlements in other parts of  southern Sweden. Finally, 
a conscious effort on 14C-dating at future excavations in the area is called for. There are good 
opportunities to reach a further understanding in basic, detailed chronological and socioeconomic 
questions as the ones brought up here.

Tony Björk, Sydsvensk Arkeologi

Hösten 2014 undersöktes en komplex fornlämning i Skyttla hagen vid 
Rinkaby holm med en långvarig bebyggelse som funnits inom och i an-

slutning till undersökningsområdet under yngre bronsålder och äldre järnålder. 
Fråge ställningarna inför undersökningen rörde bland annat kronologi, gårds- och 
bystrukturer, de ekonomiska förhållandena på platsen, samt förhållandet i tid och 
rum mellan boplatslämningarna och agrara lämningar som också fanns på plat-
sen (Dutra Leivas m.fl. 2016). I denna artikel presenteras och karaktäriseras först 
och främst denna boplats och därefter ges en kort överblick av övriga undersökta 
boplatser från samma tidsperiod i området. Med detta som utgångspunkt ana-
lyseras sedan de rumsliga och kronologiska förhållandena mellan de undersökta 
boplatserna i trakten av Kalmar. Målet är att göra en övergripande syntes av den 
regionala bebyggelseutvecklingen i fråga om boplatsernas etablering, lokalisering 
och vid vilket eller vilka tillfällen omlokaliseringar av bebyggelsen ägde rum. 
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Boplatsen i Skyttla hagen
På boplatsen i Skyttla hagen undersöktes lämningar från yngre bronsålder och 
äldre järnålder med rester efter några stolpburna hus, härdar, kokgropar, kultur-
lager och en grav, samt yngre fossil åkermark i form av ett antal röjnings rösen, 
terrasseringar och odlingsytor. Majoriteten av härdarna och kokgroparna låg på 
en moränhöjd i norra delen av undersökningsområdet. En stensättning med 
mittblock innehöll gravfynd i form av keramik och spridda brända ben, daterade 
till yngre bronsålder (A3767, se fig. 1). Direkt öster om graven fanns en kon-
centration av keramik som tolkas tillhöra rituella aktiviteter kopplade till graven. 
De stolpburna långhus som identifierades låg ganska utspridda, grupperade i 
tre koncentrationer, och kunde dateras inom spannet yngre bronsålder–yngre 
romersk järnålder. Lämningarna av den förhistoriska boplatsen hade påverkats 
både positivt och negativt av senare jordbruk och odling på platsen. På den södra 
delen av ytan hade sten röjts i så hög grad att boplatslämningarna var hårt åt-
gångna, medan det i norr fanns ett stort impediment som inte hade röjts i sen tid. 
Här hade röjningssten i rösen effektivt skyddat mindre partier av underliggande 
kulturlager och nedgrävningar från bortodling. Det är en problematik som måste 
beaktas när de enskilda dateringarna från undersökningen värderas. Ett par hus 
fick nämligen delvis motstridiga dateringar (Hus 2 & 3), vilket kan förklaras av 
en inblandning av sentida material i vissa anläggningar, i det under 1800- och 
1900-talen intensivt stenröjda området (Dutra Leivas m.fl. 2016).

Fyndmaterialet från undersökningen var relativt sparsamt och utgjordes 
huvud sakligen av keramik, slaget stenmaterial och vävtyngdsfragment. Fynden 
dateras till mesolitikum, yngre bronsålder och romersk järnålder. Den största an-
delen fynd var fragment av s.k. pyramid- eller kägelformade vävtyngder. Denna 
fyndkategori låter sig dateras typologiskt grovt sett till romersk järnålder och 
folkvandringstid (Dutra Leivas m.fl. 2016; Stjernquist 1951:102f; Berggren m.fl. 
2009:38f). Fragmenten påträffades inom ett begränsat område inom och söder 
om Hus 4 och de väger sammanlagt ca 5 kg. Några vävtyngder var i det närmaste 
kompletta, och de visar att varje tyngd vägt omkring 330 g (fig. 2). Det innebär 
att de påträffade fragmenten representerar minst omkring 15 vävtyngder. Uträk-
ningen är en uppskattning, men visar att det är troligt att fragmenten härrör från 
en vävstol som invånarna kasserat på platsen eller lämnat efter sig vid flyttning/
övergivande av byggnaden eller rentav gården.

Keramiken i sin tur var koncentrerad till den mellersta delen av undersök-
ningsytan. Ungefär hälften av all keramik, räknat i antal bitar, utgörs av de två 
fragmenterade kärl som hittades i och i anslutning till graven A3767. Merparten 
av övriga keramikbitar var inte kronologiskt signifikanta. Vid förundersökningen 



73

Tony Björk

Figur 1. Schematisk bild av boplatsen i Skyttla hagen. Röd begränsning är undersökningsytan, svarta 
markeringar är stolphål tolkade som ingående i huskonstruktioner, blå markeringar är odlingsstruktu-
rer som terasskanter och röjningsrösen, och grå markeringar är övriga anläggningar.

gjordes dock enstaka fynd av rabbad keramik, som härrör från yngre bronsålder 
eller äldre förromersk järnålder (Dutra Leivas m.fl. 2016).

I ett röjningsröse i områdets norra del påträffades en stor malsten. Malstenen 
utgörs av en ituslagen stor skålformad underliggare av grovkornig bergart och 
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den hamnade säkert i röset i samband med stenröjning vid senare odling på plat-
sen. Den är därför inte möjlig att datera närmare, men visar på sitt sätt ändå på 
bebyggelsens permanens. Malstenar var knappast något man transporterade med 
på tillfälliga vistelser långt från boplatsen.

Varken metalldetektering av valda ytor eller undersökta anläggningar resulte-
rade i några metallföremål från boplatsens brukningstid. Statusmässigt antyder 
fyndmaterialet som helhet en social miljö som kan karaktäriseras som ordinära 
gårdshushåll vid tiden.

Lämningarna i Skyttla hagen har med hjälp av fr.a. fyndmaterial och 14C-analy-
ser daterats till fem skilda faser. De är: mesolitikum, senneolitikum, yngre brons-
ålder–yngre romersk järnålder, vikingatid och historisk tid. En viktig bas är de 
totalt 31 stycken 14C-dateringarna från olika steg av undersökningarna. De visar, 
tillsammans med fynden, med önskvärd tydlighet att det skedde en bebyggelse-
tablering under period IV av den yngre bronsåldern (fig. 3). Åtta stycken 14C-prov 
från härdar, en kokgrop, stolphål, odlingslager och en grav har daterats till yngre 
bronsålder. Den yngre bronsåldern var också den del av boplatsfasen där det 

Figur 2. En av de pyramidformade vävtyngderna, just lyft från södra delen av Hus 4, hösten 2014. 
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kunde urskiljas störst variation i olika typer av anläggningar och kontexter på 
boplatsen. Den yngre bronsåldern hör både kronologiskt och rumsligt samman 
med den äldre järnåldern, som var den bäst representerade perioden i form av 
antalet fynd och 14C-dateringar. De fynd som kan dateras hit är främst den stora 
mängden pyramidformiga vävtyngder, som nämnts ovan. 14C-dateringarna från 

Figur 3. Diagram över 14C-dateringarna från Skyttla hagen för de aktuella perioderna. I diagrammet 
har dateringar från mesolitikum, senneolitikum, vikingatid och historisk tid utelämnats. Samtliga da-
teringar från förundersökningar och undersökning finns detaljerat redovisade i rapporterna av Papmehl-
Dufay m.fl. 2013, Dutra Leivas m.fl. 2016 och Nilsson & Frisk 2014. 
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denna fas är tretton stycken och härrör främst från härdar. Inte mindre än tio 
dateringar är från romersk järnålder (Dutra Leivas m.fl. 2016).

Det finns en tydlig kontinuitet i fyndmaterial och 14C-dateringar som sträcker 
sig från som tidigast ca 1100 f.Kr. och fram till som senast ca 400 e.Kr. Att döma 
av 14C-dateringarna finns det en tendens till två tyngdpunkter i bebyggelsen, en 
under yngre bronsålder respektive en under romersk järnålder. Den förromerska 
järnåldern är lite svagare representerad, men det måste betonas att ett sådant 
resonemang är behäftat med stora källkritiska problem, eftersom även små för-
skjutningar av läget för enskilda gårdar/byggnader eller verksamheter vid själva 
gårdsplatsen, kan ha gett stort utslag i dateringarna. 

Huslämningarna i Skyttla hagen framstår som fragmentariska. I den mån man 
kan uttyda från bevarade lämningar så har husen varit relativt korta, med längder 
mellan ca 5–20 m. Det var dock mestadels svårt att säkert fastställa husens längd 
och att närmare identifiera hustyp, p.g.a. att de utsatts för senare röjnings- och 
odlingsaktiviteter. Merparten av husen hör till kategorin treskeppiga långhus, tro-
ligen med kombinerad bostad och ekonomidel. Hus 5 är dock tolkad som en ren 
ekonomibyggnad, med en avvikande konstruktion. Det rör sig om en mindre 
byggnad sannolikt daterad till yngre bronsålder (period IV/V) baserat på date-
ring av en härd som hört till huset. För Hus 6–8 finns det tydliga indikationer i 
form av makrofossil på att de varit bostads- eller kokhus (se nedan; Dutra Leivas 
m.fl. 2016).

En av frågorna inför undersökningen var om det fanns boplatsnära gravar och 
vardagsrituella aktiviteter i området. Den enda säkerställda graven inom ytan var 
stensättningen med mittblock (A3767, fig. 1) och här fanns också den enda större 
depositionen av keramik. Mindre ansamlingar av keramik liksom förekomst av 
skärvsten, fanns i övrigt framför allt i och under röjningsrösena. Dessa deposi-
tioner tolkades inte vara av rituell karaktär, utan resultat av senare odling som 
skonat rester av boplatsens kulturlager och deras innehåll under röjningsrösen. 
Under några av röjningsrösena konstaterades just att förekomsten av keramik 
och skärvsten hade direkt samband med bevarade äldre boplatslämningar i form 
av härdar och bevarade kulturlager. I några fall var det uppenbart att keramik 
och annat boplatsmaterial följt med röjningssten upp i rösefyllningar i ett senare 
skede. Ett par av de tydligaste strukturerande dragen på boplatsen var stensätt-
ningen med mittblock (A3767) och ett komplext stenröse av blockgravskaraktär 
(A6680). Till detta kommer en naturligt strukturerande komponent i landskapet 
i form av det stenbemängda och oröjda parti som fanns i den centrala delen av 
impedimentet. Här fanns ett kompakt lager framsvallad moränsten, som rimligen 
varit ett påtagligt hinder för all form av grävning, då som nu (fig. 1). 
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Boplatsens rumsliga struktur är i vissa avseenden svår att analysera i detalj, be-
roende på att lämningarna påverkats negativt av den yngre stenröjningen och od-
lingen. Det går därför inte att avgöra säkert om det har funnits ett eller flera sam-
tida gårdslägen på boplatsen. Det förhållandevis ringa antalet hus i förhållande till 
boplatsens långa varaktighet talar för att det rört sig om ett gårdsläge. Det går inte 
att se någon tydlig expansion eller regression av bebyggelsen över tid, men här är 
som ofta exploateringsytans begränsningar ett centralt källkritiskt dilemma. 

Det finns däremot fynd och lämningar som visar fragment av aktivitetsytor 
och andra strukturerande drag. Den första är en härd som innehöll rikligt med 
små förslaggade eller sintrade ler- och sandfragment (A2312), vilket tyder på 
en mer värmekrävande aktivitet än matlagning. Anläggningen låg dryga tiotalet 
meter norr om Hus 3 och hade stratigrafiskt samband med en härd (A2250), 
som vid förundersökningen daterades till sen yngre bronsålder–tidig förromersk 
järnålder (Dutra Leivas m.fl. 2016; Papmehl-Dufay m.fl. 2013). Den andra utgörs 
av fynden av ett stort antal pyramidformade vävtyngder i Hus 4, framförallt frag-
ment, som tydligt visar på att hushållet bedrivit vävning av viss omfattning under 
romersk järnålder (Dutra Leivas m.fl. 2016). Sammantaget pekar aktiviteterna 
främst på odling, matlagning, förvaring och vävning. Det rör sig om aktiviteter 
som förknippas med ordinär hushållning på gårdarna under tiden yngre brons-
ålder–äldre järnålder. 

Det är viktigt att närmare klargöra de ekonomiska förhållandena på platsen. 
Det kan direkt konstateras att odling och husdjursskötsel under yngre bronsålder 
och äldre järnålder är väl belagd på boplatsen. Det osteologiska materialet var vis-
serligen ytterst magert, men de identifierade benen artbestämdes till nötboskap, 
får och get. Fårets betydelse för gårdens/gårdarnas försörjning speglas även av 
de talrika fynden av vävtyngder på platsen. Detta pekar på textilproduktion som 
en viktig del av gårdens ekonomi. Jakt, fiske, sälfångst etc kan givetvis också ha 
förekommit i någon omfattning, men det kan inte beläggas i materialet. 

Förekomsten av makromaterial var också relativt liten. Det fanns dock en 
mycket tydlig koncentration av säd, bär, nötter och ogräs till boplatslämningarna, 
medan denna typ av material nästan helt saknades i de agrara lämningarna och i 
gravmaterialet. De grödor som identifierats på platsen är skalkorn, korn (ospec.), 
brödvete, bröd-/kubbvete, emmer-/speltvete, och vete (ospec.). Skalkorn och 
olika vetesorter dominerar. Det rör sig dock om enstaka frön, totalt 36 st, vilket 
gör att det inte går att kvantifiera proportionerna, eftersom det handlar om en 
längre tidsrymd. Förutom spannmål identifierades även frön och skal från växter 
som insamlats för konsumtion. Det rör sig om hasselnötter, slånbär, enbär, hal-
lon och kyndel/mynta, påträffade i boplatsrelaterade kontexter. Det är endast 
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enbären som även förekommer i odlingslagren och de hör i dessa fall sannolikt 
samman med svedjning och risbränning. Spannmål, hasselnötsskal och förkol-
nade klumpar (sannolikt bränd mat) påträffades särskilt rikligt i härdarna i Hus 
7–8. Dessa hus har uppenbart varit bostads- eller kokhus. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att förekomsten av stolpburna hus, tillsam-
mans med den stora mångfalden av olika anläggningstyper och deras karaktär, 
visar att boplatsen bestod av en gårdsbebyggelse med anknytande aktivitetsytor 
under yngre bronsålder och äldre järnålder. Det fanns även ett inslag av rituella 
aktiviteter och begravningar under den yngre bronsåldern, men tydliga hägnader 
saknades. Boplatsen visar därmed upp sådana övergripande drag i struktur och 
ekonomi att den i allt väsentligt följer det mönster som är karaktäristiskt för 
Möre bygden och Sydsverige i stort. Det har varit problematiskt att erhålla detalje-
rad kunskap kring hushållningen och att belysa huruvida det skett en förändring 
av ekonomin i takt med den förändring som landhöjningen inneburit. Det var 
inte heller möjligt att slå fast om det funnits en eller flera samtida gårdar under 
boplatsens brukningstid, men det mesta talar för att det rört sig om en gård 
och att det inte skett någon expansion av bebyggelsen över tid, utan snarare om 
mindre förflyttningar av ett gårdsläge. Statusmässigt antyder såväl hus, artefakter 
som ekofakter att det varit en boplats och en social miljö av ordinär karaktär i 
termer av ekonomi och social status. Slutsatsen är att den kan karaktäriseras som 
ett genomsnittligt gårdshushåll vid tiden.

Andra undersökta boplatser i Möre
En kort presentation av de undersökta boplatserna i området är en viktig bak-
grund för den diskussion och tolkning av bebyggelseutvecklingen i Möre under 
brons- och järnålder som kommer att göras. De enskilda boplatser som refereras 
till finns översiktligt presenterade i tabell 1. 

Ser vi till boplatsernas karaktär så är samtliga belägna i ett likartat geografiskt 
läge i den kustnära odlingsbygden, på nivåer mellan 6–25 m.ö.h. Faserna med 
konkreta byggnadslämningar är kortare på varje lokal än den totala spännvidden 
av dateringar som finns i form av fyndmaterial och 14C-dateringar från boplats-
lämningarna. Husen tolkas ha utgjort ett gårdsläge på vardera plats, undantaget i 
Mören där lämningarna tolkats som två samtida gårdslägen, som legat ca 175 m 
från varandra åtminstone under en del av perioden förromersk järnålder–folk-
vandringstid (Nilsson m.fl. 2001:95ff). På ett par av de äldre boplatserna fanns 
skärvstenshögar, medan det på åtminstone Mören bedrivits järnframställning i 
blästerugn under yngre förromersk järnålder – romersk järnålder.

I Bruatorp, Söderåkra, Gunnarstorp, Mören och Skällby fanns betydligt bättre 
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Und.yta 
m2 M.ö.h.

Antal 
hus Datering hus

Datering boplats, 
grovt intervall Övrigt

Bruatorp 21 000 7–13 1 Äldre bronsålder 1600–800 f.Kr., 
400–600 e.Kr.

Skärvstens
hög

Kölbygärde 6 300 10–14   1700–300 f.Kr. Skärvstens
hög

Söderåkra 34 600 6–15 3 Yngre bronsålder–
Förromersk järnålder

1300–1 f.Kr.

Skyttla hagen 5 000 7–10 5–7 Yngre bronsålder, 
Romersk järnålder

1100 f.Kr.–400 e.Kr.

Gunnarstorp 7 000 15–18 3 Yngre romersk 
järnålder

800 f.Kr.–450 e.Kr.

Mören 2 a+b 21 500 14–22 7 Förromersk järnålder–
Vendeltid

800 f.Kr.–600 e.Kr. Blästerugn

Skällby 4 900 21–25 3 Yngre romersk 
järnålder–Vendeltid

750–50 f.Kr., 
325–600 e.Kr.

Tabell 1. Undersökta boplatser från bronsålder och äldre järnålder i södra Möre som diskuteras röran-
de kronologi och bebyggelseutveckling. Boplatserna i Bruatorp, Söderåkra, Kölbygärde, Gunnarstorp,  
Mören och Skällby finns redovisade i rapporter av Dutra Leivas m.fl. 2001; Ring m.fl. 2001; 
Alexanders son m.fl. 2001; Gustafsson & Olsson 2001; Nilsson m.fl. 2001 samt Eklund m.fl. 2000.

bevarade långhus än i Skyttla hagen, och i Kölbygärde saknades hus helt och hål-
let (Ring m.fl. 2001; Gustafsson 2001; Dutra Leivas m.fl. 2016). Detta är såklart 
behäftat med den källkritiska reservationen att det kan ligga lämningar av bättre 
bevarade hus utanför de ytor där vägen går fram, inte minst över Skyttla hagen 
och Kölbygärde. Det kan konstateras att de dokumenterade husen från bronsål-
der och äldre järnålder genomgående har varit treskeppiga. Såväl i grundplaner-
nas proportioner som storlek har de varit av samma karaktär som de undersökta 
husen i de närbelägna regionerna Östergötland och Skåne, där det finns mycket 
stora jämförelsematerial (se Gustafsson 2001:607; Borna Ahlkvist 2002:27ff;  
Artursson 2005a:51ff, 2005b:78ff). Husen i Möre ingår tydligt i samma övergri-
pande byggnadstradition som dessa områden. På figur 4 ses två hus från Möre 
och två hus från Skåne, från romersk järnålder, som tydligt illustrerar det nära 
sambandet i grundplanerna för husens konstruktioner. Det är välkänt att det 
fanns en kontrasterande byggnadstradition på Öland och Gotland, med en sten-
grundsbebyggelse under framför allt yngre romersk järnålder och folkvandrings-
tid. Både på Öland och på Gotland finns f  ö indikationer på att en del sten-
grundsbebyggelser fortlevt in i vendeltid (Cassel 1998:91ff; Fallgren 2006:27). De 
öländska och gotländska stengrundshusen skiljer sig från fastlandets byggnader 
främst genom en skalmurskonstruktion i väggarna och genom en generellt sett 
större bockbredd mellan de takbärande stolparna (Artursson 2005b:117f).
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Med utgångspunkt i resultaten av makrofossilanalyserna från Skyttla hagen är 
det angeläget att se hur de korrelerar med resultat från andra undersökningar i 
Kalmarområdet. Återigen är jämförelsematerialet i huvudsak slutsatser från den 
tidigare etappen av E22-projektet i södra Möre. Analyser av makrofossil från 
tidigare undersökningar i södra Möre baseras på ett relativt litet antal boplatser, 
men en generell bild har skisserats som återges här i komprimerad form. Under 
brons åldern domineras odlingen av naket korn och emmer. Detta baseras dock 

Figur 4. Treskeppiga långhus från romersk järnålder. Exempel från Möre och Skåne. A= Hus 4 från 
Skyttla hagen, B= Hus IV från Mören, C= Hus 1 från Ivetofta och D= Hus E från Köpinge (se 
Gustafsson 2001; Björk 2005; Artursson 2005b; Dutra Leivas m.fl. 2016).
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i stort sett på resultat från en enda boplats (Bruatorp). Under äldre järnålder do-
minerar däremot skalkorn totalt bland sädesslagen och ogräsfrön och markkemi 
indikerar en permanent odling i ensädessystem (Engelmark & Olofsson 2001; 
Nilsson 2001). Dessa iakttagelser överensstämmer väl med resultat från andra 
områden där det är väl belagt att skalkornet successivt blev allt mer betydelse-
fullt under yngre bronsålder, till att bli det helt dominerande spannmålet under 
förromersk och romersk järnålder (Gustafsson 1998; Welinder 1998; Regnell &  
Sjögren 2006). Från tidigare undersökningar i området finns främst arterna får/
get och nöt representerade i det osteologiska materialet (Nilsson 2001:443). Den-
na bild av de dominerande husdjuren styrks ytterligare av resultaten från Skyttla-
hagen, där just nötboskap, får och getter fanns representerade.

Boplatskronologin i Möre
Boplatsen i Skyttla hagen har en så väl fastlagd kronologi är att det finns mycket 
goda möjligheter att använda den som en utgångspunkt för att diskutera den lo-
kala och regionala bebyggelseutvecklingen i Möre (Dutra Leivas m.fl. 2016). Det 
kunde under rapportarbetet med Skyttla hagen konstateras en viss likhet mellan 
denna boplats och boplatsen Mören 2b, vad gäller deras slutskede. Skyttla hagen 
har ett dateringsspann mellan ca 1100 f.Kr.–400 e.Kr., medan Mören har ett date-
ringsspann från ca 800 f.Kr.–320 e.Kr. (Lloyd-Smith 2001:632ff). Den fråga som 
väcktes var om detta speglar ett skede med generell omlokalisering av bebyggel-
sen i bygden. Någon tydlig, generell bild av omlokaliseringsskeden för bebyggel-
sen i Möre existerar inte ännu, utan endast en kort kommentar rörande flera be-
byggelseenheters övergivande under yngre romersk järnålder–folkvandringstid, 
i samband med en genomgång av långhusen i området (Gustafsson 2001:606f). 
En mer detaljerad studie av enskilda bebyggelseenheter har däremot diskuterats i 
rapporter, t.ex. för bebyggelsen på boplatsen Mören (Nilsson m.fl. 2001).

För att erhålla en bättre bild av eventuella generella omlokaliseringsskeden 
för bebyggelsen i Möre så kommer framför allt dateringarna att diskuteras på 
en generell boplatsnivå. En första sammanställning av 14C-dateringar från Möre 
gjordes 2001 (Lloyd-Smith 2001). Det ska genast konstateras att dagens 14C-da-
teringar är betydligt bättre i upplösningen än vad de var bara för 15 år sedan, då 
standardavvikelserna sjunkit från ca ±65 till ca ±35. Trots det menar jag att det 
går att göra viktiga iakttagelser mellan Skyttla hagen och de boplatser som tidigare 
undersökts i södra Möre. En självklar bakgrund för detta arbete har varit Lloyd-
Smiths iakttagelser och övriga resultat från de omfattande undersökningar som 
gjordes inom ramen för den första utbyggnadsetappen av väg E22 (Magnusson 
2001). De boplatser som valts som jämförelse är Bruatorp, Söderåkra, Kölby-
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gärde, Gunnarstorp, Mören och Skällby. Alla enskilda 14C-dateringars BP-värden 
finns redovisade i rapporterna över dessa undersökningar (Eklund m.fl. 2000; 
Dutra Leivas m.fl. 2001; Ring m.fl. 2001; Alexandersson m.fl. 2001; Gustafsson 
& Olsson 2001: Nilsson m.fl. 2001). För den jämförelse av boplatsernas varaktig-
het som görs här har alla dateringar kalibrerats med OxCal v4.2.4 (appendix 1). 
En förenklad översikt presenteras i diagrammet figur 5.

Det finns starka indicier för åtminstone ett par tydliga skeden med mer all-
männa och omfattande omlokaliseringar av bebyggelsen i området. Den första 
av dem sker omkring år 800 f.Kr. och skedet representeras av Bruatorps slut-
skede och Möres, Gunnarstorps samt Skällbys inledningsfaser, som de speglas 
i 14C-date ringarna. Detta är så tydligt i de övergripande dateringsintervallen på 
dessa platser att det är rimligt att anta att ett omlokaliserings- eller expansionsske-
de av bebyggelsen sker omkring år 800 f.Kr. Detta sammanfaller mycket tydligt 
med övergången mellan keramikfas A och B under period V av yngre bronsålder. 
Just denna keramikfas sammanfaller med en omlokalisering och sannolikt även 
en expansion av bebyggelsen som tycks ske synkront i både sydvästra och nord-
östra Skåne kring år 1000–800 f.Kr. (Björhem & Magnusson Staaf  2006:172ff; 
Björk 2013). Det kan dock konstateras att materialet från Skyttla hagen inte 
speglar denna tydliga omstrukturering av bebyggelsen mellan A- och B-fas av 
yngre bronsålder. Det är därför rimligt att se etableringsfasen av bebyggelsen på 
Skyttla hagenboplatsen, omkring år 1100 f.Kr., som kopplad till ett landnam och 

Figur 5. Förenklat diagram som presenterar de övergripande dateringsintervallen på boplatserna från 
bronsålder och äldre järnålder i södra Möre.
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en pionjärbosättning i kustbandet. Detta möjliggjordes av en sjunkande havsnivå 
(Svensson 2001), samt att bebyggelsen sedan var stabil under övergången mellan 
A och B-fas och långt därefter. Detsamma kan möjligen gälla även för bebyggel-
serna i Kölbygärde och Söderåkra, som också har tidiga etableringsskeden.

Nästa skede där det kan anas en viss förändring i 14C-sammanställningarna för 
de boplatser som studerats, är under mitten eller slutet av förromersk järnålder. 
Bebyggelsen upphör vid denna tid på boplatser som Kölbygärde, Söderåkra och 
för den första fasen av bebyggelsen i Skällby. Det kan också konstateras en tydlig 
nedgång i antalet dateringar från Skyttla hagen, även om där fortfarande finns en 
överlappning i dateringarna mot romersk järnålder (fig. 3 & 5). Frågan är vilken 
typ av förändring detta speglar. Det finns en tendens till viss omlokalisering, ex-
pansion av bebyggelsen och att det etablerades mer förtätade bebyggelser under 
den sista delen av förromersk järnålder i sydvästra Skåne (Björhem & Magnusson 

Figur 6. Dateringsintervallet för boplatsen Gunnarstorp (Gustafsson & Olsson 2001). De relativt 
välbevarade långhusen från romersk järnålder dominerar dateringarna med en tyngdpunkt mellan 
1–400 e.Kr.
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Staaf  2006:188ff). Om detta har bäring för Möre eller omgivande bygder får tills 
vidare lämnas obesvarat.

Den sista fas då det sker en tydlig omlokalisering av bebyggelsen är under yngre  
romersk järnålder, omkring 300–400 e.Kr., och den indikeras av flera boplatser i 
Möre. Bebyggelserna i Gunnarstorp och Skyttla hagen upphör i detta tidsintervall, 
vilket sammanfaller med nyetableringen av bebyggelse i Bruatorp och Skällby. 
Detta illustreras tydligt av figurerna 3, 5, 6 och 7, som visar en tämligen radikal 
omlokalisering av bebyggelsen. Iakttagelsen passar väl in i det generella mönster 
som kan ses i sydvästra Skåne, där tidpunkten för en radikal omläggning sätts 
till omkring 300 e.Kr. eller lite senare (Björhem & Magnusson Staaf  2006:219ff, 
Plansch 1). Det verkar dock ha varit en process över en längre tid än så, baserat på 
det mer utdragna omlokaliseringsförloppet för gravfälten i Skåne, som sker under 
perioden ca 150–400 e.Kr. (Björk 2016). Detsamma kan misstänkas gälla också 
för Möre, även om gravfältens dateringar inte har granskats i detta sammanhang.

På det närbelägna Öland ses en tydlig generell förändring av bebyggelsen dels 
vid den s.k. stengrundsbebyggelsens etablering, som sätts till 200–300-talen e.Kr., 
och dels vid dess upphörande under 700-talet e.Kr. (Fallgren 2006:27). Samma 

Figur 7. Dateringsintervallet för boplatsen Skällby (Eklund m.fl. 2000). Ett välbevarat gårdsläge från 
ca 300–600 e.Kr. dominerar dateringarna. Etableringen av gården sammanfaller väl med den bebyg-
gelseomläggning som successivt sker mellan 150–400 e.Kr. i södra Sverige.
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tendens finns på Gotland, men Kerstin Cassel menar att etableringsskedet sna-
rare speglar övergången till en annan byggnadsteknik än en omlokalisering av be-
byggelsen, eftersom det finns åtskilliga belägg för äldre bebyggelseskeden direkt  
under stengrundsbyggnader (Cassel 1998:91ff). Även här tycks det alltså ske 
en förändring av bebyggelsen, åtminstone vad beträffar etableringsskedet kring 
200–400 e.Kr. som har beröringar med förhållandena i både Möre och Skåne. 
Tolkningarna från bearbetningen av materialen från de stora exploateringspro-
jekten inför Öresundsförbindelsen och Citytunneln i och kring Malmö pekade 
ut yttre samhällelig påverkan, social förändring och politisk oro i omvärlden som 
viktiga orsaker till den bebyggelseomläggning som kan ses kring 150–400 e.Kr. 
Överexploatering av landskapet antyddes också som en möjlighet (Björhem & 
Magnusson Staaf  2006:191). Ett nytt politiskt och socialt landskap tycks ha vuxit 
fram, men detaljupplösningen på gårdsnivå är låg. Huruvida dessa förändringar 
hänger samman med en övergång till en reglering av marken till ett in- och ut-
markssystem kring 200 f.Kr.–200 e.Kr., som föreslagits för Skåne (Berglund m.fl. 
1991:430), är ännu en öppen fråga. För Möre är materialet ännu för tunt för en 
detaljerad analys av de ekonomiska och sociala relationer som spelade in i den om-
strukturering som ägde rum. Det är tydligt att det finns samma generella tendens 
i materialet, men det har rört sig om en förändring som varit successiv, utdragen i 
tid och påverkad av olika faktorer. Det har rimligen funnits en mängd lokala och 
regionala förhållanden som påverkat de enskilda bebyggelsernas historia. Detta 
till trots talar dateringarna för att bebyggelseenheternas samstämmiga etablerings-
skeden och upphörande är en effekt av i grunden likartade över gripande förlopp. 

Slutord
Under de ungefär 2200 år som förflöt från bronsålderns inledning till övergång-
en mot den yngre järnåldern förändrades samhället och bebyggelsen på många 
plan. Den modell för bebyggelseutvecklingen i södra Möre som har skisserats för 
att skildra de övergripande dragen bygger på ett relativt litet antal boplatser med 
många 14C-analyser. Förändringsskedena har jämförts och exemplifierats med ma-
terial från framför allt Öland och Skåne, vilket har varit fruktbart. Det finns många 
kronologiska beröringspunkter med bebyggelseutvecklingen i dessa områden och 
det finns goda möjligheter att fördjupa och förbättra kunskapen om förändringar-
na av bebyggelsen under brons- och järnålder i området. I artikeln har jag argumen-
terat för att bebyggelsen i Möre ingick i samma övergripande materiella utveckling, 
sett fr.a. till husens konstruktion, som övriga delar av södra Sveriges fastland. Det 
finns också starka indicier för att de större, generella omlokaliseringar, som har 
kunnat skönjas i relativt närbelägna regioner, också ägde rum i Möre. De två tyd-
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ligaste skedena är under bronsålderns period V, kring 900–800 f.Kr., och under 
yngre romersk järnålder, kring 300 e.Kr. Det är frestande att se ett samband mellan 
dessa stora bebyggelseomläggningar och genomslaget för omfattande och gödsel-
krävande skalkornsodling respektive framväxten av ett uttalat in- och utmarkssys-
tem med permanent odlade och gödslade åkrar. Framtiden får utvisa om det går att 
bekräfta och kanske förfina bilden av bebyggelsens omlokalisering vid vissa skeden 
och om detta har haft samband med sådana faktorer som t.ex. landhöjningen i 
området, införandet av nya grödor, odlingstekniker eller organisationsformer. Det 
måste framhållas att det är viktigt att de boplatser som kommer att undersökas i 
framtiden 14C-analyseras med tillräckligt många prover och med den höga nog-
grannhet som mätutrustningen i de flesta laboratorier har idag. En genomtänkt och 
målmedveten satsning på att datera enskilda gårdslägen med många 14C-analyser 
efterlyses. I en sådan strategi bör det också ingå att boplatser med god potential i 
framtiden analyseras med Bayesian-analys, för en ännu högre statistiskt säkerställd 
noggrannhet, inte minst när det gäller enskilda gårdslägen eller specifika aktivite-
ter som t.ex. järnframställning (Bayesian-analys är enkelt uttryckt ett statistiskt sätt 
att använda information från provserier till förbättrad precision i kalibrerade date-
ringsintervaller). Det finns idag därmed stora möjligheter att komma mycket längre 
med sådana grundläggande, detaljerade kronologiska och socioekonomiska frågor 
som har berörts i detta bidrag.

Referenser
Alexandersson, K., Persson M., Svensson I., Petersson M., Hennius, A. & Lloyd-Smith, L. 2001. 

Söderåkra. Ett boplatsområde från sten- och järnålder. Fornlämning 284, 285 och 315, Söderåkra socken, 
Småland. E22-projektet. Kalmar läns museum rapport 2001:8. Kalmar.

Artursson, M. 2005a. Byggnadstradition. I:  Lagerås, P. & Strömberg, B. (red.), Bronsåldersbygd 
2300–500 f.Kr. Skånska spår–arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet. Lund.

Artursson, M. 2005b. Böndernas hus. I:  Carlie, A. (red.), Järnålder vid Öresund. Band 1. Skånska spår 
– arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet. Lund.

Berggren, Å, Brink, K. & Skoglund, P. 2009. Bolagsbacken, Nummertolvsvägen & Hörlanders väg. Under-
sökningar inför villabebyggelse. Södra Sallerups socken i Malmö stad, Skåne län. Arkeologiska undersök-
ningar 1989–2003. Malmö Museer, Arkeologienheten rapport 2009:044. Malmö.

Berglund, B. E., Larsson, L., Lewan, N., Olsson, G. A. & Skansjö, S. 1991. Ecological and social 
factors behind the landscape changes. I:  Berglund, B. E. (red.), The cultural landscape during 6000 
years in southern Sweden – the Ystad project. Ecological Bulletins No. 41. Lund.

Björhem, N. & Magnusson Staaf, B. 2006. Långhuslandskapet. En studie av bebyggelse och samhälle från 
stenålder till järnålder. Öresundsförbindelsen och arkeologin. Malmöfynd nr 8. Malmö.

Björk, T. 2005. Bronsåldersgravar och järnåldershus. Arkeologisk undersökning i Ivetofta 2004. Region-
museet Kristianstad rapport 2005:17. Kristianstad.

Björk, T. 2013. Keramiken. I:  Helgesson, B, Fabech, C., Linderoth, T. & Skoglund, P. Särskild 
undersökning 2010–2011, Hammar 9:21 m.fl., Fornlämning 90:1 och 157, Nosaby socken, Kristianstads 
kommun, Skåne län. Sydsvensk Arkeologi rapport 2013:25. Malmö/Kristianstad.



87

Tony Björk

Björk, T. 2016. Sickle, Arm Ring or Meander Decorated Pottery. Cultural Relations Viewed from 
Funerals in the Southern Baltic area 150 BC–170 AD. I:  Felczak, O. (red.), The Baltic Sea – a 
Mediterranean of  North Europe. In the light of  Archaeological, Historical and Natural Science Research 
from Ancient to Early Medieval Times. Scientific Association of  Polish Archaeologists Gdańsk 
Division – Gdańsk Archaeological Museum. Gdańsk.

Borna Ahlkvist, H. 2002. Hällristarnas hem. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder. 
Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter 42. Stockholm.

Cassel, K. 1998. Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland. Stockholm Studies in Archaeology 
16. Stockholms universitet. Stockholm.

Dutra Leivas, I., Eklund, S., Gustafsson, M. & Karlsson, C. 2001. Bruatorp. Ett långhus från äldre bronsål-
der. Söderåkra socken, Småland. E22-projektet. Kalmar läns museum rapport 2001:3. Kalmar.

Dutra Leivas, I., Papmehl-Dufay, L., Björk, T., Emilsson, A., Lundholm, S. & Victor, H. 2016. 
Skyttlahagen. Arkeologisk undersökning 2014, RAÄ 175 och 176, Hossmo sn, Kalmar kn, Småland. 
Arkeologisk rapport 2016:22. Kalmar läns museum. Kalmar.

Eklund, S., Lloyd-Smith, L. & Pedersen, E-A. 2000. Skällby. En gård från järnålder/folkvandringstid. 
Fossil åkermark och röjningsrösen. Fornlämning 296 och 297, Arby socken, Småland. E22-projektet. 
Kalmar läns museum rapport 2000. Kalmar.

Fallgren, J.-H. 2006. Kontinuitet och förändring. Bebyggelse och samhälle på Öland 200–1300 e.Kr. AUN 
35. Uppsala.

Gustafsson, M. 2001. Från största hus till minsta hydda. I:  Magnusson, G. (red.), 2001. Möre – his-
torien om ett småland. E22-Projektet. Kalmar läns museum. Kalmar: 587–610.

Gustafsson, M. & Olsson, R. 2001. Gunnarstorp. En boplats från äldre järnålder. Fornlämning 298, Sö-
deråkra socken, Småland. E22-projektet. Kalmar läns museum rapport 2001:1. Kalmar.

Gustafsson, S. 1998. The Farming Economy in South and Central Sweden during the Bronze Age. 
A Study Based on Carbonised Botanical Evidence. Current Swedish Archaeology vol. 6: 63–71.

Lloyd-Smith, L. 2001. 293 Radiocarbon Dates from South Möre. An evaluation of  the large-scale 
use of  14C dating within rescue archaeology of  settlement sites. I:  Magnusson, G. (red.), Möre 
– historien om ett småland. E22-projektet. Kalmar läns museum. Kalmar: 625–656.

Magnusson, G. (red.) 2001. Möre – historien om ett småland. E22-Projektet. Kalmar läns museum. 
Kalmar. 

Nilsson, N. 2001. De economica … Den äldre järnålderns ekonomi i Möre. I:  Magnusson, G. 
(red.), Möre – historien om ett småland. E22-projektet. Kalmar läns museum. Kalmar: 435–458.

Nilsson, N., Pedersen, E-A., Alexandersson, K., Andersson, C., Engelmark, R. & Olofsson, J. 
2001. Mören. Ett boplatsområde från sten- och järnålder. Fornlämning RAÄ 341, 199:2, 116, 251, 336, 
Ljungby socken, Småland. E22-projektet. Kalmar läns museum rapport 2001:4. Kalmar.

Nilsson, N. & Frisk, M. 2014. Geoteknisk undersökning i Skyttla hagen. Slutundersökning av geotekniska 
provgropar inför nybyggnation av väg E22, 2013. Skyttla hagen, Rinkaby 9:2, 13:3, Hossmo sn, Småland. 
Kalmar läns museum rapport 2014:2. Kalmar.

Papmehl-Dufay, L., Nilsson, N., Ericsson, A., Alexandersson, K., Dutra Leivas, I., Ljungkvist, J. 
& Heimdahl, J. 2013. E22 Förbifart Rinkabyholm. Arkeologiska förundersökningar 2013. Lokalerna 
Hossmo Väst, Hossmo Öst, Skyttla hagen och Trafikplats E22/Väg 25. Fastigheterna Hossmo 3:1, Rin-
kaby 9:2, 13:3 och Dörby 8:7, Hossmo och Dörby socknar, Kalmar län. Arkeologisk rapport 2013:6. 
Kalmar läns museum. Kalmar.

Ring, C., Pedersen, E.-A., Gurstad-Nilsson, H., Lindblad, J., Nilsson, M.-L., Persson, M. & Svens-
son, I. 2001. Kölbygärde. Bronsåldersboplatser i ett fossilt odlingslandskap. E22-projektet, Rapport 
2001:10. Kalmar läns museum. Kalmar.

Stjernquist, B. 1951. Vä under järnåldern. Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis, 
XLVII. Lund.

Svensson, N-O. 2001. Strandlinjer och strandförskjutning i Möre. I:  Magnusson, G. (red.), Möre – 
historien om ett småland. E22-projektet. Kalmar läns museum. Kalmar: 73–110.


