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Abstract 
 
Karlsson, S. 2007. Makten på Öland och i Möre. Järnålderns elit i ett lokalt perspektiv. The 
power on Öland and in Möre. The Iron Age elite in a local perspective, C-uppsats i arkeologi. 
Högskolan i Kalmar ht 2007. 
 
The social elite on Öland and in Möre in the south east of Sweden during the Iron Age is 
described on the basis of the archaelogical record, such as graves, settlements and traces of 
pre-Christian central places. The material is discussed to see if traces of an elite are to be 
found. The power configuration between Öland and Möre is also discussed. 
 
Keywords: Öland, Möre, social elite, Iron Age, power configuration. 
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1. INLEDNING 
 
Jag är ölänning och således uppväxt med den ytterst påtagliga forntid som finns på Öland. 
Genom släktforskning så vet jag att jag åtminstone är ölänning i tio led tillbaka i tiden. Drygt 
hälften av släkten är från Öland om man ser till släktforskningen. Merparten av den övriga 
släkten härstammar från Småland. Man kan därför säga att jag känner mig väldigt rotad i 
trakten.  
 
Fornlämningarna präglar som sagt, till stor del det öländska landskapet och har därför satt sina 
spår i mitt medvetande. Den mest påtagliga perioden är som av en händelse den, enligt mitt 
tycke den mest intressanta perioden, järnåldern. Intresset för järnåldern har jag haft sedan 
länge och många såg nog på mig med häpnad när jag som tonåring införskaffade lektyr som 
Beowulf och Snorre från diverse antikvariat. 
 
En intressant aspekt är att utifrån det arkeologiska materialet försöka uttyda samhällets 
struktur. Som komplement till det arkeologiska materialet kommer jag även att använda mig 
av ortnamnsforskning och skriftliga källor som kan användas för att utläsa samhällets struktur. 
För att få en inblick i denna struktur och dess uppbyggnad så är det väsentligt att reda ut hur 
den sociala hierarkien sett ut. Jag har därför valt att fokusera på järnålderns elit. För att 
begränsa ämnet ytterliggare har jag valt det område som jag har en personlig anknytning till 
det vill säga Öland och Möre. Dessa bägge områden uppvisar flera likheter i det arkeologiska 
materialet och jag har för avsikt att försöka reda ut hur den politiska makten manifesterat sig 
och hur de har förhållit sig gentemot varandra. Skriftliga källor som bland annat Wulfstans 
reseskildring, omnämner dessa bägge områden som egna enheter och jag har därför valt att 
tillägna Öland och Möre varsitt kapitel där jag går igenom det arkeologiska materialet från 
respektive område. Jag kommer senare att knyta samman resultatet i en avslutande diskussion. 
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2. MÅLSÄTTNING 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att med hjälp av det arkeologiska materialet försöka utläsa 
samhällets elit under järnåldern. Som begränsning har jag valt att se på samhällets elit i ett 
lokalt perspektiv vilket innefattar Öland och Möre. Det slutgiltiga målet är att se hur makten 
har manifesterat sig i dessa bägge områden och hur de har förhållit sig gentemot varandra. I 
uppsatsen har jag försökt att besvara följande frågeställningar: 
 

• Kan man se spår efter samhällets elit i det arkeologiska materialet på Öland och i 
Möre? 

• Hur har det politiska maktförhållandet sett ut mellan dessa bägge områden?  
 
 
3. METOD OCH TEORI 
 
3.1 Metod 
 
Jag har utgått ifrån en kvalitativ textanalys för att besvara mina frågeställningar. Den består av 
allt från doktorsavhandlingar, tidskrifter monografier och samlingsverk. Materialet har inte 
enbart varit av arkeologisk karaktär utan jag har även använt mig av texter om religion och 
historiska källor. Det textmaterial jag använt mig av har jag kommit över med hjälp av min 
handledare och egen eftersökning, främst med hjälp av Libris. 
 
Med hjälp av detta material skall jag bland annat kortfattat ta upp järnålderns 
samhällsförändring kronologiskt. Jag tar upp olika begrepp som knyts till eliten. Detta är tänkt 
att bilda en förförståelse för nästkommande kapitel som mer ingånget kommer att behandla 
Öland och Möre under järnåldern. I dessa båda kapitel kommer jag att ta upp gravar, 
bebyggelse och annat arkeologiskt material som kan indikera samhällets elit. Jag kommer 
även att ta upp två saker som varit betydelsefulla i området, guldet för Öland och järnet för 
Möre. 
 
3.2 Teori 
 
Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda mig av hermeneutik. Hermeneutiken kan 
härledas från budbäraren Hermes i den grekiska mytologin och är en tolkningslära. En central 
fråga är: vilka betingelser kan få oss att förstå något främmande? Det viktiga är alltså inte vad 
man förstår utan hur man förstår det (Olsen 2003:90). 
 
Hermeneutisk cirkel är ett centralt begrepp som myntades utav den tyske historikern Johann 
Gustav Droysen. Begreppet handlar om helheten och dess relation till sina delar. Om man 
exempelvis gör en undersökning utgår man från sin förförståelse men man får också nya 
intryck av det man undersöker. Denna interaktion leder till en ny förförståelse. Helheten kan 
också ses som en del av en större helhet vilket leder till en ny förförståelse (a.a:91). 
 
Den tyske filosofen Hans George Gadamer har varit betydelsefull för hermeneutikens 
utveckling. Han har bland annat försökt att få bort den negativa klang som begreppet fördom 
har fått genom åren. Den ursprungliga betydelsen av begreppet fördom är en bedömning 
innan alla sidor hos en sak har klarlagts. Detta menar Gadamer är essentiellt som förutsättning 
för att inleda en tolkningsprocess. Man kan inte förstå forntiden ur forntidens perspektiv utan 
genom ett möte mellan våra fördomar och forntiden (a.a:96). 
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Min tolkning kommer alltså att ske efter de förkunskaper jag redan har och dess relation till 
det forskningsmaterial som jag kommer att ta del av. Materialet är större och mer heltäckande 
om Öland än om Möre men detta spelar inte någon roll i själva tolkningen som utgår ifrån min 
förförståelse eller fördom. 
 
 
4. FORSKNINGSHISTORIK  
 
Forskningsmaterialet gällande Öland är betydligt större än det som finns att tillgå gällande 
Möre. Detta beror givetvis på att Öland med alla sina synliga fornlämningar har fascinerat 
arkeologer ända sedan disciplinens grundande. Dock finns det idag ingen modern heltäckande 
publikation över Ölands järnålder. Den senaste är Mårten Stenbergers Det forntida Öland som 
publicerades i Öland del I 1948. En viktig avhandling har varit Jan-Henrik Fallgrens 
Kontinuitet och förändring. Bebyggelse och samhälle på Öland 200-1300 (2006). I den 
redogör Fallgren bland annat för hur storgårdarna sett ut på Öland och om dess storlek och 
spridning. Fallgren menar att dessa storgårdar har tillhört Ölands elit då dess storlek och 
spridning skiljer sig markant från resterande gårdar (Fallgren 2006:143 ff). 
 
För Möres del är den viktigaste källan till kunskap de utgrävningar som gjordes i samband 
med en förbättrad dragning av väg E 22 söder om Kalmar 1997-99. Sammanställningen av 
resultatet finns i Möre- Historien om ett småland från 2001 (Malmlöf 2001:7). Ett 
komplement till Möres förhistoria är Kalmar stads historia I som behandlar Kalmarbygdens 
förhistoria (Hagberg 1979). Annan viktig litteratur har varit den som behandlar centralplatser 
och deras framväxande. Detta görs delvis i Möreboken och Kalmar stads historia I. Ur Ölands 
synvinkel har Charlotte Fabech skrivit en artikel som behandlar ämnet (1997). 
 
Ortnamnen spelar en viktig roll när man har som uppgift att identifiera centralplatser. Denna 
aspekt tar bland annat Stefan Brink upp då han menar att man med hjälp av ortnamnen kan 
spåra stormäns gårdar, tingsplatser, kultplatser och krigarbyar och så vidare (Brink 1998:300 
ff). Detta perspektiv anser jag vara ett viktigt komplement till det arkeologiska materialet och 
kommer därför även ta upp detta när jag senare behandlar Öland och Möre separat. 
 
 
5. ELITEN 
 
5.1 Järnålderns samhälle i förändring 
 
Från det första århundradet f.Kr. kan man urskilja en ny krigarelit som utmärker sig genom 
speciella gravar och i vissa byar framträdde nu större, ledande gårdar. Denna process fortgick 
och runt 200 e.Kr. var bosättningarna koncentrerade till större men färre gårdar. Den nya 
krigareliten som börjar ta form runt 150 f.Kr. kan kopplas samman med den ökade 
internationella handeln med den keltiska världen i söder. Prestigeföremål användes för att 
markera social status och denna process ökade runt 0 e.Kr. när Romarriket tog över den 
internationella handeln med den germanska världen (Kristiansen 1991:33 f).  
 
Den sociala stratifieringen blev nu baserad på ägandet av land. Lokala hövdingar 
kontrollerade nu byns andra gårdar och de fria bönderna betalade tribut till dessa. Böndernas 
yngre söner utan arvsrätt blev krigare i hövdingens tjänst. Dessa militära enheter behövdes för 
att ta kontroll över nya territorier och kontrollera handelsplatser (a.a:33 f). 
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Under slutet av folkvandringstid kan man se en förändring inom den religiösa kulten i 
Skandinavien. Användandet av vårtmarksområden som offerplatser upphör nästan helt vid 
denna tid. Religionsutövningen flyttar nu istället till boplatserna. Fynd av små guldgubbar 
kopplas samman med den nya kulten (Fabech 1991:300). Kulten tycks nu i större utsträckning 
flyttas inomhus. Flera fynd av byggnader med sakral funktion har hittats från yngre järnålder. 
Exempel på dylika kultbyggnader finner vi bland annat vid Borg i Borgs socken, 
Östergötland, Slöinge i Slöinge socken, Halland och Järrestad i Järrestad socken, Skåne. Det 
mest uppseendeväckande fyndet är kulthuset i Uppåkra i Uppåkra socken, Skåne. Det faktum 
att huset varit uppfört redan på 200-talet e.Kr. problematiserar tolkningen att kultbyggnader är 
ett fenomen som först uppträder under yngre järnålder i samband med religionsförändringen 
som då sker (Larsson 2006:9; Karlsson 2007:6 ff). 
 
Hallen kom under yngre järnålder att spegla det tilltagande aristokratiska samhället där 
hövdingen kunde manifestera sin överhöghet. Enligt Frans Herschend så symboliserade 
hövdingens högsäte hans kontakt med hinsidan eller det gudomliga (Herschend 1997:8 f). Att 
högsätet uppfattades som gudomligt framgår genom de många fynd av guldgubbar som gjorts 
vid stolphål i hallbyggnader. Dessa fynd har tolkats som offer för att ge helig kraft åt 
högsätesstolparna (Lönnroth 1997:34). 
 
Hallen var en viktig del av kulten och det blir tydligt hur eliten nu tar kontroll over religionen. 
Denna koppling mellan kult och elit visar upp en kontinuitet som fortsätter in tiden efter 
kristnandet då hövdingen lät uppföra en kyrka på sin mark. Tidiga kyrkor indikerar på så vis 
äldre kult- och centralplatser (Fabech 1999:41; Näsman 1999:7). 
 
5.2 Elitära benämningar 
 
I skriftliga källor, runinskrifter och ortnamn möter vi flera benämningar och namn på 
skandinaviska härskare och ledare som exempelvis de fornnordiska; konungr, jarl och goði 
(Sundqvist 2002:75). 
 
Titeln kung är belagt i både arkeologiska studier och skriftliga källor. Den har utan tvekan 
funnits både under järnåldern och under medeltiden. Problemet med begreppet kung är dess 
betydelse vilket kan ha varierat i olika tider och på olika platser. De tidiga kungarna kan 
snarare ses som överherrar än regenter. De hade makt över allianser och nätverk snarare än att 
de behärskade ett geografiskt område (Lihammer 2007:83, 87). Det fornnordiksa ordet för 
kung är konungr. Ordet finns belagt i tidiga runinskrifter från Sverige och kan härledas från 
det fornnordiska konr ”(förnäm) man, son” (från protogermanska kunja- ”familj, släkt, 
ättling”), med den patronymiska ändelsen –ung-, som betyder ”son till en förnäm man”. Titeln 
förtäljer således att härskaren härstammade från en förnäm familj. Man vet dock inte säkert 
om det fortfarande hade samma betydelse under vikingatiden (Sundqvist 2002:75 f). Detta 
visar i alla fall på släktens eller ättens betydelse inom den förhistoriska aristokratin. 
 
Begreppet jarl, ”förnäm man”, förknippas ofta med härskarna över Lade i Norge. Den 
förekommer dock även i Sverige. Västergötland skall under 900-talet och under tidigt 1000-
tal ha styrts av jarlar. Sen har vi Birger jarl som regerade i Östergötland runt mitten av 1200-
talet. Den runsvenska benämningen iarl finns bevarad i två vikingatida runinskrifter. Båda 
hänvisar dock till danska och norska jarlar (Sundqvist 2002:76). En tolkning av begreppet är 
att det skulle var samma ord som namnet erilaR, vilket förekommer frekvent bland de äldre 
runinskrifterna i Skandinavien. Enligt vissa forskare skulle dessa erilar vara samma som den 
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germanska stammen herulerna. Enligt den grekiska historikern Prokopios skulle detta folk 
från början ha blivit fördrivna av danerna. På 500-talet e.Kr. skulle en del av stammen ha 
återvänt till Skandinavien och bosatt sig intill götarna (Kazanskij 2001:193 ff).  
 
Enligt fornnordiska källor hade kungen och jarlen viktiga roller i den ceremoniella måltiden 
och drickandet under 900-talet i Trøndelag, Norge. De var också förvaltare av helgedomar. På 
Island fanns det en speciell institution för religiöst och juridiskt ledarskap vid namn goðorð. 
Godens (fornordiska goði ”en man som hör till en gud”) roll är väl belagd i källorna. Han var 
en hövding som ansvarade för kulten i ett hov (Sundqvist 2002:77). Hovet var ett kulthus som 
troligtvis haft en uteslutande sakral funktion med olika gudabilder. Det kan också ha varit en 
hallbyggnad med både vardaglig och sakral funktion (Kaliff 2006:133; Karlsson 2007:2, 9). 
Det finns också källor som indikerar på att godar haft liknande roller i Norge innan de 
emigrerade till Island. Begreppet Gode finns även belagt i svenska ortnamn och runinskrifter. 
Det finns även belägg för en kvinnlig motsvarighet, gyðja (Sundqvist 2002:77, 81). 
 
5.3 Hirden 
 
De skandinaviska ledarna hade ofta en grupp med människor nära knuten till sin person. 
Oftast var det unga landlösa män, som rekryterades från högre ståndsfamiljer och bildade en 
privat livvakt hirden (Sundqvist 2002:86). Det finns fler olika beteckningar på de krigare som 
ingått i en hird nämligen karlar, tegnar och rinkar. Alla dessa benämningar förekommer i de 
svenska ortnamnen. Det förfaller dock som att det förekommit en viss regional variation på 
dessa benämningar. Om man ser till Sverige så återfinner man de ortnamnen med förleden 
rink- uteslutande i Östsverige medan tegn främst förekommer i Västsverige (Brink 1999:424 
f). 
 
 
6. ÖLAND 
 
6.1 Historia och Bakgrund 
 
Öland dyker upp i de historiska källorna först under sent 800-tal e.Kr. Det är Wulfstan som i 
sin reseskildring omnämner Blekinge, Öland, Möre och Gotland som enligt honom tillhörde 
svearna (Magnusson 2001b:11). Dock är det möjligt att ölänningarna omnämns redan under 
det första århundradet e.Kr. Tacitus skriver i sin Germania om ett antal germanska stammar 
som gemensamt dyrkar gudinnan Nerthus som förvarades i en helig vagn på en ö i oceanen. 
En av dessa stammar skulle vara aviones vilket betyder just ’öborna’(Tacitus 2005: 53, 108). 
Att det skulle var ölänningar som omnämns är inte bekräftat men jag håller det inte för 
otroligt då själva stammens namn är just öborna. 
 
Ytterligare en tidig skriftlig källa kan tänkas omnämna ölänningarna. Det är den fornengelska 
dikten Widsið som tros vara författad någon gång mellan 700-900 e.Kr. och är en uppräkning 
av olika folk och deras kungar. Personerna som skildras sammanfaller till viss del med 
personer i Beowulfskvädet och anses härröra från 500-talet (Herschend 1997:43 ff). Bland 
annat nämns Ongendþeow som svearnas kung i båda texterna (jfr Beowulf 1998: v. 2922-
2927). Här följer ett utdrag ur Widsið: 
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 Atle styrde hunner,     Ermanrik goter, 
 Becca baninger,     burgunder Gifica 
20 Kejsar styrde greker     och Cælic finner 
 Witta styrde sveber,     Wada helsingar, 
 Hagena holmrugier     och Henden glommer. 
 Mearca myrgingar,     Mearchealf hundingar. 
 Theodrik styrde franker,     Thyle rondingar, 
25 Breca brondingar,     Billing werner 
 Oswin styrde eower,     och Gefulf jutar 
 Finn Folkvalding     frisers släkte. 
 Sighere längst     Sjödaner styrde, 
 Hnæf hocingar,     Helm wilfingar, 
30 Wald woingar,     Wod tyringar, 
 Sæferð Sycger     Ongendþeow svear 
 (Herschend 1997:43) 
 
I versrad 26 omnämns Oswin som skulle ha styrt över eowerna som kan jämföras med det 
angelsaxiska ordet namnet på Öland det vill säga Eowland (Bosworth & Toller 2003). 
 
Öland är ett av det fornlämningstätaste landskapet i Sverige. Att fornlämningarna i så hög 
grad är bevarade här beror till viss del på att ön var kunglig jaktmark från mitten av 1500-talet 
till 1800-talet. Detta fick som följd att böndernas rätt till förändring av markanvändningen, 
som exempelvis inhägning, reducerades rejält. Majoriteten av de synliga fornlämningarna 
dateras från 100 f.Kr. till 1050 f.Kr., vilket innefattar större delen av järnåldern. Det 
arkeologiska källmaterialet är här således mycket viktigt som källa för järnålderssamhällets  
framväxt och markutnyttjande (Rasch 1991:133). Speciellt viktigt i detta avseende är de 
bevarade husgrunderna och tillhörande stensträngssystem som markerar den forntida 
bebyggelsens utbredning. 
 
6.2 Guldet 
 
Under 300- och 400-talet e.Kr. rådde stor oro nere på kontinenten. Påtryckningar av främst 
germanska stammar ledde till att den siste västromerska kejsaren Romulus Augustulus 
störtades 476 och Västrom hamnade under germanskt styre. Under denna kaotiska tid spred 
sig stora mängder guld till Skandinavien (Stenberger 1948:365 f) 
 
Öland hade, som de andra öarna i Östersjön, 
på grund av sitt perifera läge i Skandinavien 
en betydligt närmare förbindelse med 
kontinenten och romarriket (Herschend 
1991:36). Tecken på denna kontakt med det 
romerska riket visar sig i de stora fynden av 
romerska guldmynt så kallade solidi. Öland 
är det landskap i Sverige som har flest fynd 
av dessa romerska guldmynt. Guldfynden på 
Öland består även till stor del av brakteatrar 
som är en ensidig guldmedaljong tillverkad 
efter romersk förlaga. Exempel på andra 
inhemska guldbearbetningar är den ståtliga, 
femringade guldhalskragen som hittats i 

Figur 1. Guldhalskragen från Färjestaden 
(Stenberger 1948:368) 
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Färjestaden i Torslunda socken (se figur 1). Detta präktiga fynd finns det endast tre exempel 
på i Sverige varav de övriga två hittats i Västergötland (Stenberger 1948:366 ff). 
 
Gulskattefynden på Öland är till antalet väldigt många, men små. Generellt sett så är de 
svårdaterade, men anses härröra från tiden 300-600 e.Kr. Utgår man från solidusmaterialet  
kan man se spår av en social hierarki. Materialet kan delas in i tre delar varav en tredjedel 
återfinns i endast två skatter, nästa tredjedel i 23 fynd och den sista i 96 fynd (Herschend 
1991:37, 40 f). 
 
6.3 Bebyggelsen och gravarna 
 
På Öland kan man se en generell uppdelning av de bevarade husgrunderna i fyra olika 
gårdsstorlekar (se figur 2). Denna indelning härrör från perioden romersk järnålder till 
vendeltid och uttrycker med all sannolikhet den tidens samhällsstruktur (Fallgren 2006:143). 
 

 
Figur 2. De fyra storlekarna på Ölands järnåldersgårdar (Fallgren 2006:143). 
 
De fossila hägnaderna som markerar inägornas areal 
visar även de på stora skillnader i förhållande till 
gårdarnas storlek (se figur 3). Även om 
hägnadssystemen inte är bevarade i samma 
utsträckning som gårdarna är detta ändå en stark 
indikation på det öländska samhällets indelning där de 
största gårdarna, som innefattar fyra eller fem 
husgrunder, representerar eliten (a.a:143). 
 
De vanligaste gårdarna på Öland är de som består av 
två hus och dess längd varierar mellan 15 och 25 
meter. Jämför man det med de gårdar som består av 
fyra eller fem hus så kan man se en avsevärd skillnad. 
De är vanligt att storgårdarnas husgrunder mäter över 
30 meter och de största husen kan vara upp till 55 
meter långa (a.a:143). 
 
Ytterligare en faktor som bidrar till helhetsbilden av 
den dåtida samhällstrukturen är antalet bevarade 
husgrunder inom respektive gårdsstorlekar. Om vi 
börjar med de gårdar som består av en eller två 
husgrunder så finns det omkring 1000 kända 
exemplar med en övervikt av de gårdarna med två 

Figur 3. De tre största gårdarna och 
deras inägor (Fallgren 2006:144). 
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hus. Av de gårdarna med tre hus finns det omkring 100 och av storgårdarna finns endast 18 
stycken bevarade. Hur många storgårdar som en gång har funnits på Öland kan man inte med 
säkerhet fastställa. Mörbylångadalen och trakten kring Gärdslösa har på grund av sina bördiga 
jordar använts som jordbruksmark och det är därför troligt att spåren efter eventuella 
storgårdar odlats bort (a.a:143). 
  
Enligt Fallgrens beräkningar så kan man likställa antalet gårdar i järnålderns byar med de 
historiska byarnas antal det vill säga mellan 10-20 husgrunder (a.a:79, 143). Om man sedan 
räknar nutidens byantal och utesluter de vars ortnamn indikerar yngre datum än järnålder, 
eller som blivit uppdelade i till exempel Norra- och Södra-, så får man fram antalet 232 byar. 
Multiplicerar man detta med 10-20 så har det funnits 2 320-4 640 husgrunder från järnåldern 
på Öland. Detta antal husgrunder uppskattar Fallgren ha varit fördelat på mellan 1 000-2 000 
gårdar i de olika storlekarna (a.a:143, 146). 
 
Återgår vi till storgårdarna så fanns det som nämns ovan 18 stycken av dem bevarade. Lägger 
man till storgårdar som undersökts innan överplöjning samt ytterliggare två som kan 
identifieras från äldre kartor få man antalet 26 storgårdar (a.a:146). Merparten guldskatter 
som återfunnits på Öland har varit begravda inuti husen och man kan därför sätta ett samband 
mellan större guldfynd och bortplöjda storgårdar (Herschend 1991:37, Fallgren 2006:146). 
Detta ger ett totalt antal av 42 storgårdar som naturligtvis inte med säkerhet är den slutgiltiga 
siffran då det troligtvis kan ha funnit ytterliggare ett antal som ännu inte upptäckts. Dock ger 
detta en mycket god bild av maktens fördelning med en relativt jämn spridning i hela 
landskapet (Fallgren 2006:146). 
 
Om man vidare tittar närmare på själva byarna så finns det alltid en gård som är större än de 
övriga och i de större byarna finns i vissa fall samtliga fyra gårdsstorlekar representerade. De 
största gårdarna kan ses som ett familjeöverhuvud eller en hövding som socialt stått högre än 
de övriga gårdarna. Dock kan man göra en distinkt skillnad på mellan dessa byar och de 
senare medeltida storgodsen då de mindre järnåldersgårdarna hade sina egna hägnader vilket 
indikerar att de själva varit jordägare. Fallgren föreslår att dessa mindre gårdar i själva verket 
kunde ha tillhört utflyttade arvingar ifrån storgården. Att de mindre gårdarna ofta återfinns i 
byarnas periferi är värt att nämna i detta fall (a.a:146). 
 
En uppfattning om hur samhällstrukturen såg ut under vikingatiden går inte att få utifrån 
bebyggelsen. Väldigt få hus är kända eller undersökta och man vet inte hur en vikingatida 
gård såg ut eller hur de skiljde sig ur olika samhällsskikt. Dock är periodens gravmaterial 
undersökt i stor omfattning och det visar på att stora sociala skillnader även förekom under 
vikingatiden. Som exempel så är de undersökta rösena i Köpingsvik, Köpings socken, bland 
de rikaste vikingatida gravarna i Sverige. Även om de vikingatida storgårdarna inte är 
bevarade kan man spåra dem genom annat fyndmaterial. Större vikingatida silverskatter och 
runstenar indikerar troligtvis dessa storgårdars belägenhet. Runstenar som oftast är resta över 
avlidna personer kan förknippas med arv och egendomstillhörighet. Utgår man från dessa 
indikationer så kan man se att det funnits en stor mängd vikingatida storgårdar på Öland. 
Dessa har liksom de äldre storgårdarna varit relativt jämnt fördelad på ön (a.a:181).  
 
Redan vid tiden runt Kristi födelse kan man se att ett övre socialt skikt markerar sin ställning. 
Den höga sociala statusen manifesteras bland annat genom uppförandet av stora 
gravmonument av sten och nedläggelse av exklusiva gravgåvor såsom vapen, dräkttillbehör 
och bronskittlar. Man låter sig även gravlägga sina döda på speciella gravfält för att avskilja 
sig från den övriga befolkningen. I gravmaterialet kan man se att det endast har gravlagts en 
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eller två individer per generation. Detta tyder på att gravfält representerar en bys eller ett 
områdes övre sociala skikt då avstånden mellan gravfälten, under äldre järnålder, är samma 
som avståndet mellan nu kända husgrundsområden, det vill säga mellan 1 och 5 km. Även 
inom det högsta skiktet verkar det ha funnits en hierarki. De föremålsrika gravarna innerhåller 
ofta skelettrester från flera personer, men gravgåvorna kan endast relateras till en person. 
Detta förutsätter dock att de andra personerna är släktmedlemmar till person som tilldelats 
gåvorna. Ett alternativ är att det skulle röra sig om människooffer (Rasch 1991:136 ff). 
 
Gravfälten har troligtvis fungerat som avgränsning av byarnas ägovälden. Liksom hägnaderna 
har de markerat byarnas ägor gentemot andra bebyggelser. Gravfälten har legat längre bort 
från byarnas centrum ju större byarna varit. Hägnadernas markerning av ägoväldet har 
sannolikt varit av funktionell art medan gravarna istället utgjort ett symboliskt uttryck för 
ägandets och arvsrättens legitimitet. I de norska medeltida lagarna finns hänvisningar till 
gravhögar som uttryck för arvsregler och ägandet till jorden - odalrätten. I en lag från 1316 
gällande tvister om odalsrätten står det att vittnen måste kunna räkna sin härkomst till gravar 
och hedendom (Fallgren 2006:119, 136). Under folkvandringstid och vendeltid är det färre 
som begravts på Öland vilket förut tolkades som en befolkningsminskning. Dock är det till 
dessa bägge perioder som det flesta daterade husgrunderna kan härledas. Detta kan förklaras 
med att det under expansiva perioder etablerades nya gårdar efter rådande arvsregler och 
samtliga lades i egna gravar. Under perioder då expansionsmöjligheterna var små fick kanske 
bara en per generation arvsrätt. 
 
Under vikingatiden kan vi åter se en förändring i gravskicket då det anläggs betydligt fler 
gravar än under folkvandrings- och vendeltid. Detta tyder återigen på att befolkningen 
begravts i egna gravar som innan 400-talet. Förändringen i gravskicket kan åter bero på en 
förändring av arvsregler eller ägoförhållandena i samhället. En annan omdaning som sker 
under vikingatiden är att fornborgarna i stort sett överges helt för att sedan återigen komma i 
bruk under medeltiden (Anglert 2001:490 f, 493; Fallgren 2006:181). 
 
6.4 Centralorten 
 
Centrala Öland, och framför allt trakten kring 
Björnhovda i Torslunda socken, har troligtvis varit en 
centralplats (se figur 5) under den yngre järnåldern. 
Björnhovda kan på grund av ett mycket speciellt fynd 
jämföras med platser som Vendel och Valsgärde i 
Uppland samt Sutton Hoo i England. Här har man 
nämligen hittat fyra kvadratiska bronspatriser som 
använts för tillverkningen av bronsbleck (se figur 4). 
Dessa bronsbleck är av just den typ vi finner på de 
prakthjälmar man grävt fram ur båtgravar från 
Vendel, Valsgärde och Sutton Hoo. Björnhovda är i 
dagens läge den ända kända platsen där man funnit 
spår efter tillverkning av dylika prakthjälmar 
(Stenberger 1948:388; Brink 1999:429; Fabech 
1999:44). 
 
Den historiska byn Björnhovda ligger på strandslätten nedanför den västra landborgen. Detta 
är inte det ursprungliga läget för byn som troligtvis under vikingatid har flyttats från sin 
ursprungliga plats uppe på landborgen. Den förhistoriska bytomten är fortfarande synlig och 

Figur 4. En av bronspatriserna (Kaliff & 
Sundqvist 2004:67) 
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det är strax norr om den som man fann patriserna. Vid en utgrävning på platsen fann man 
kulturlager, spår av stora byggnader och spår av bronsgjutning. En stor guldskatt hittades även 
i närheten. Detta har av allt att döma varit en av de storgårdar jag redogjort för ovan (Fabech 
1997:157; Fabech 1999:44). 
 
Två km väster om platsen ligger Färjestaden vid kusten och här finner vi ortnamnet 
Snäckstaviken som betyder ’viken vid skeppens anlöpsplats’ och indikerar en hamn från 
yngre järnålder. En domarring söder om viken och två stensättningar norr om viken 
understryker detta ytterligare. Strax söder om vilken finner vi även platsen för den stora 
guldhalskragen som jag nämnt ovan. Vid platsen för kragen fann även en guldberlock och en 
solidus (Fabech 1997:157 f). 
 
I närområdet finns det flera intressanta ortnamn som kan understryka bygdens betydelse. Till 
exempel så har vi grannbyn Torslunda som tyder på en kultplats. I det här fallet en lund som 
varit helgad åt guden Tor (Brink 1999:430). Ett annat namn som kan förknippas med kulten är 
fältet Ingefröj i söder (Fabech 1999:45). Söder om Torslunda hittar vi dessutom 
ortnamnsansamlingen Karlestad (Kalkstad), Karlevi och Karholmen. Karlar, rinkar och 
tegnar är som tidigare nämnts samtliga beteckningar för krigare som ingått i en hövdings eller 
kungs hird (Fabech 1997 158; Brink 1998:314; Brink 1999:425). 

Figur 5. Området kring Björnhovda. Prickarna markerar guldfynd och stjärnorna markerar 
fornborgar. (Fabech 1999:45) 
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7. MÖRE 
 
7.1 Historia och bakgrund 
 
Småland har fått sitt namn efter landskapets förhistoriska uppdelning i ett flertal land eller 
samhällsbildningar (se figur 6) vars namn senare kom att leva vidare i de medeltida häraderna. 
Till dessa småland räknas Tjust, Värend, Njudung och Finnveden med flera. Dessa länder var 
åtskiljda av svårgenomträngliga skogsområden, som bildade naturliga gränser, och Småland 
som landskap har aldrig varit en social, politisk eller religiösa enhet (Brink 2001:517; Dutra 
Leivas & Karlsson 2001:531, 547;  Magnusson 2001b:11). Av dessa kan åtminstone Tjustbor 
(Theustes) och Finnvedingar (Finnaithae) beläggas till 500-talet e.Kr. då det omnämns av 
Jordanes i sin Getica (Jordanes 1997:38; Brink 1998:314; Brink 2001:517). Landet Möre 
omnämns som tidigast av Wulfstan i hans reseberättelse från slutet av 800-talet. Som redan 
nämnts tillhörde Möre tillsammans med Öland, Blekinge och Gotland svearna enligt 
Wulfstans utsago (Magnusson 2001b:11).  
 
Själva namnet Möre härstammar troligen 
från ordet mör vilket är ett dialektalt ord 
för myr eller mosse. I och med det 
faktum att Möre alltid skrivs i singularis 
från äldre skrifter kan man anta att 
namnet åsyftar just ett specifikt 
sankmarksområde. Kunskapen om denna 
mör har varit vida spridd och således fått 
ge namn åt en territoriell enhet. 
Troligtvis är denna mör att söka i 
Ljungby socken där ett större 
sankmarksområde fordom varit beläget 
sydväst om Ljungby, norr om 
Vassmolösa och öster om Ölvingstorp. 
Numera är detta område uppdelat i ett 
flertal mindre mörar. Detta område har 
troligtvis varit en viktig ekonomisk källa 
för bland annat vinterfoder (Brink 
2001:517 f). 
 
7.2 Järnet 
 
Möre har varit föremål för en utbredd 
järnframställning tack vare sina goda 
förutsättningar med mycket rik 
malmförekomst. I samband med byggandet av nya E-22an upptäckte man Smålands äldsta 
järnframställningsplats. Den är belägen i Eket, Söderåkra socken och slaggresterna kan 
dateras till 395-200 f.Kr. Strax norr om slaggfynden upptäckte man en mycket välbevarad 
blästerugn. Här har man framställt järn av tre olika kvaliteter. Bland annat har man framställt 
ett kolstål av hög kvalitet som har kunnat användas vid tillverkning av eggverktyg som 
knivar, skäror och svärd. Mellan 30-50 ton blästerjärn har framställts på platsen av vilket man 
bör ha kunnat få fram omkring 10 ton smidbart järn (Magnusson & Rubensson 2001:337 ff). 
 

Figur 6. De medeltida häradsgränserna som 
sannolikt markerar de förhistoriska 
småländernas ungefärliga gränser (Dutras 
Leivas & Karlsson 2001:532) 
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Blästerugnen i Eket var inte den enda som man upptäckte i samband med E22 projektet. 
Ytterliggare nio blästerugnar grävdes ut i Möretrakten varav sex i Binga, Hossmo socken, en i 
Mören, Ljungby socken och två i Rockneby socken. (Karlsson 2001:345)  
 
Möre kan som landskap delas in i dels den kustnära slättbygden och dels den inre 
skogsbygden. Bebyggelsen var under järnåldern koncentrerad till slättbygden och först under 
medeltid börjar man kolonisera skogsbygden vilket visar sig som spår i bland annat ortnamn 
med efterleden -ryd, det vill säga röjning. Järnframställningen har således under hela 
järnåldern ägt rum vid slättbygden fram till sen vikingatid då produktionen blir mer storskalig 
och flyttar in i Möres inre skogsbygder (Karlsson 2001:349; Magnusson & Rubensson 
2001:343; Strid 1999:41).  
 
Om man ser till de ämnesjärn som senare kom att användas för tillverkning av diverse föremål 
så förekommer det två typer i Möre, lieformade och tenformade. Dessa två typer förekommer 
längs Smålands östkust upp till Mälardalen och på Öland. Ser man en sammanställning på 
förekomsten av slagg och ämnesjärn i Kalmar län så kan man se att dem inte alls 
sammanfaller. Den största slaggförekomsten finns i Möre medan man hittar de flesta 
ämnesjärnen på Öland. Visserligen har man kunnat bekräfta viss järnframställning på Öland 
men inte alls i samma utsträckning som i Möre. Vilket skulle tyda på att Öland i hög 
utsträckning fått sitt ämnesjärn ifrån sin granne på fastlandet. Det kan också vara så att 
ölänningarna själva bearbetat fram ämnesjärnen från luppar och fingerjärn som man 
införskaffat sig från Möre (Karlsson 2001:359, 361 f). 
 
7.3 Bebyggelsen och gravarna 
 
Det arkeologiska källmaterialet är tyvärr inte lika stort under yngre järnåldern som under den 
äldre i Möre. Under E22-projektet undersöktes endast ett fåtal, vendeltida ekonomihus som 
varit belägna på en hantverksplats. Dock undersöktes ett flertal huskonstruktioner från äldre 
järnålder. Bland annat fann man ett vidsträckt boplatsområde beläget mellan byarna Ljungby 
och Vassmolösa och öster om den ovan nämnda våtmarken Mören. Bebyggelselämningarna 
dateras till de första sex århundradena e.Kr. I detta område undersöktes sju byggnader varav 
sex var treskeppiga långhus och det sjunde ett mindre så kallade fyrstolpehus. Husen var 
fördelade på tre olika gårdar och det fanns även markkemiska indikationer på ytterligare 
gårdar utanför undersökningsområdet. Dateringarna har tyvärr inte kunnat visa om gårdarna 
var samtida eller inte. Dock pekar det mesta på att åtminstone två gårdar med ett avstånd på 
mindre än 200 meter varit samtida. Dessa båda gårdar skiljer sig åt på framförallt två punkter. 
Den högst belägna gården hade haft längre och mer välbyggda hus. Dessutom hade det här 
förekommit järnframställning i en blästerugn som varit belägen i utkanten av gårdstunet. 
Enligt 14C-dateringarna så var det den större gården som först etablerades på platsen. 
Bebyggelsen var helt övergiven omkring 600 e.Kr. (Ericsson 2001:387). 
 
De flesta gårdar som undersökts har varit ensamgårdar. Gör man en jämförelse med de mer 
bevarade gravfälten där bebyggelsen ej längre finns bevarad så tyder detta även här på att 
ensamgårdar har varit vanligast i Möre under äldre järnålder. Dock har det funnits större 
bebyggelsegrupper som den vid Mören. Antalet inneboende i en gård kan, med gravfält och 
gårdslämningar som grund, antas vara omkring fem personer det vill säga av normal 
familjestorlek.  (Ericsson 2001:390 ff). 
 
Gården vid Mören har paralleller på Öland där vi kunnat konstatera att det finns större gårdar 
som utövat hegemoni över de mindre gårdarna. Dock hade de mindre gårdarna själväganderätt 
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men skänkte troligtvis tributer till storgårdsägaren eller hövdingen. På så vis får vi ett 
ömsesidigt utnyttjande då den mindre gården varit beroende av storgården som exempelvis i 
Mören framställt järn (Ericsson 2001:393). 
 
Som jag nämnt ovan överges den äldre järnålderns boplatser omkring 600 e.Kr. Ett betydande 
problem när det gäller Möres bebyggelse är att slättbygden varit föremål för intensivt 
åkerbruk och en omfattande bortodling av lämningar har därför skett. För att få en bild av 
denna samhällsförändring får vi istället gå till gravfälten som är betydligt mer geografiskt 
heltäckande. Gravfälten från äldre järnålder är generellt sett många och små medan det från 
yngre järnålder istället är färre och större. Detta skulle då indikera en förändring av 
bebyggelsen som under äldre järnålder var glest spridd över stora områden och som senare 
kom att koncentreras till färre platser. De yngre gravfälten är förövrigt belägna i anslutning till 
de historiska byarna vars föregångare troligtvis varit en bebyggelse från yngre järnålder. De 
flesta av de stora gravfälten är under yngre järnålder lokaliserat till området kring Kalmar och 
Ljungby (Anglert 2001:487; Ericsson 2001:394). 
 
Den äldre järnålderns gårdar i Möre var som sagt troligen av normal familjestorlek. Hur det 
såg ut under yngre järnålder vet vi inte säkert i brist på arkeologiskt källmaterial. Från övriga 
Skandinavien vet vi dock att det från folkvandringstid sker en ökad social stratifiering där 
storgårdar blir vanligare och gästabudshallen blir ett allt viktigare element för aristokratin. 
Denna sociala stratifiering märks även i gravskicket där kostbara begravningar i storhögar 
utmärker sig. Möre saknar både storgårdar och storhögar från yngre järnålder. Visserligen kan 
det ha funnits men är i sådana fall uppodlade eller inte upptäckta vid dags datum.  (Herschend 
1997:7 ff; Anglert 2001: 490; Ericsson 2001:396). 
 
Precis som på Öland har man i Möre funnit ett antal vikingatida skatter som deponerats. 
Dessa skatter förknippas med samhällets elit och kan, tillsammans med runstenar som kopplas 
samman med arv och egendom, därför indikera platser för vikingatida storgårdar som nämnts 
ovan. (Anglert 2001:490 f, 493). 
 
Gravmaterialet från äldre järnålder i Möre uppvisar stora likheter med det öländska. Runda 
flacka stensättningar, begränsade med av tydliga kantkedjor och runda stensättningar med en 
hällkista i centrum är vanliga på Öland vid denna tid och förekommer också i Möre. Även 
gravgodset uppvisar likheter, dock är föremålen i Möre i högre grad tillverkade i järn. En sak 
som skiljer sig mot resten av landet är det ovanligt stora antalet individer som begravts i 
gravarna (Hallgren 2001:432). Även yngre järnålder uppvisar likheter med det öländska 
gravmaterialet. Som exempel kan man se att man på Öland och i Möre brukade 
skeppssättningar medan man i norra delen av Kalmar län istället uppförde skeppsformiga 
stensättningar. (Dutra Leivas & Karlsson 2001:534 ff). 
 
7.4 Centralorten 
 
Möres centralbygd (se figur 7) har av allt att döma varit lokaliserad kring Kalmar, Hossmo, 
Ljungby och Dörby socknar. Antalet gravfält och deras storlek vittnar om detta områdes 
befolkningstäthet under yngre järnålder (Anglert 2001:489). Ortnamnet Hossmo kan härledas 
från den fornsvenska förleden Husa- som kan dateras till tiden 700-1000 e.Kr. och var en 
föregångare till de medeltida Husaby-namnen. Husabyarna fungerade som kungliga 
förvaltningsgods och var belägna runt om i Sverige under medeltiden. Det har alltså under 
medeltiden legat en Husaby vid Hossmo som går tillbaka på en äldre bebyggelse Husa(r). 
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Dessutom finns det andra närliggande orter vars namn går att koppla samman med en så 
kallad centralplats.  
 
Strax norr om Hossmo ligger byn Rinkaby som varit ett militärt centrum för en krigarhird 
eller fornsvenska rinkar som varit i kungens eller en hövdings tjänst. Dessutom indikerar 
Smedby i Dörbys socken på att det fordomdags varit en boplats för smeder som försett 
centralortens krigare med vapen. I samma socken en bit väster om Smedby ligger även 
Tingby som antas ha förhistoriskt ursprung och skulle då tjänat som tingsplats. Andra 
ortnamn som ger indikationer på det nämnda området som centralplats är Bo som är ett namn 
för en huvudgård och Styrsö som kan härledas från ordet styrir, vilket betyder skeppshövding 
(Hellberg 1979:128, 132, 147; Brink 1998: 312; Brink 2001:520,522). I området finns 
dessutom två romanska kyrkor från tidigt 1100-tal, en i Hossmo och en i Ljungby. Tidiga 
kyrkor uppförs ofta vid centralplaser (Anglert 2001:493; Ericsson 2001:398) Denna 
centralbygd skulle senare under medeltiden förtätas och flytta österut till Kalmar (Brink 
1998:312). Fynd av denarer och solidi tyder på att platsen var viktig redan under romersk 
järnålder och folkvandringstid (Fabech 1999:45). 

Figur 7. Karta över Möres centralbygd (Brink 1998:312). 
 
 
8. DISKUSSION 
 
Innan jag påbörjade mitt arbete hade jag en fördom om hur den skandinaviska eliten sett ut 
och manifesterat under järnåldern. I samband med arbetet av det femte kapitlet som berör just 
detta så har min förkunskap interagerat med den nya kunskapen jag fått genom arbetet. Detta 
blir således grunden för tolkningen av kapitlen som behandlar Öland och Möre. Utgår man 
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ifrån den hermeneutiska cirkeln kan man se Ölands och Möre som två delar av en helhet där 
delarna kan ge förståelse för helheten. 
 
Att det funnits en elit under järnåldern ser vi flera spår av både på Öland och i Möre. Redan 
under äldre järnålder manifesteras den genom egna gravplatser och exklusivt gravmaterial. 
Boplatserna centraliseras också under järnåldern och man kan urskilja storgårdar med regional 
och i vissa fall kanske överregional betydelse. Odalrätten som uppvisar en persons ädla börd 
och bruksrätt till egen jord har varit ett viktigt inslag i samhället. 
 
Det finns många likheter mellan Öland och Möre. Det kan tyckas självklart på grund av det 
nära avståndet. Den djupa småländska skogsbygden har även till viss del avfjärmat 
Möretrakten ifrån resten av Småland. Detta har lett till att kontakten med Öland på andra 
sidan sundet varit av större betydelse. Gravskicket och dess sammansättning uppvisar vissa 
likheter. Likheter finns även när det gäller vikingatida skatterna där är arabiska mynt 
överrepresenterade till skillnad mot Sverige i stort där västeuropeiska mynt istället är 
överrepresenterade. Dock är det en betydlig skillnad i antalet skattfynd då Öland har 54 
stycken medan Möre endast har 13 (Dutra Leivas & Karlsson 2001:544). Även 
ortnamnsskicket uppvisar många likheter med den skillnaden att Öland har en rikare variation 
(Dutra Leivas & Karlsson 2001:544). 
 
Ska dessa likheter tolkas som att Öland och Möre tillsammans utgjort en enhet eller ett 
småkungadöme? Enligt Per H. Ramqvist fanns det under yngre romersk järnålder till 
folkvandringstid, runt 15 småkungadömen i Skandinavien. Ett av dessa var enligt honom 
Öland-Möre (Ramqvist 1991:305). Jag tror att det kan stämma i det hänseende att Öland har 
haft hegemoni över Möre. Varför jag tror detta återkommer jag till senare i diskussionen. 
 
Uppkomsten av centralplatser är något vi kan se spår av i hela Skandinavien under yngre 
järnålder. Dessa har visat sig vara tecken på elitens mer tilltagande makt. På Öland och i Möre 
har man kunnat utpeka två sådana platser. Båda uppvisar ortnamn som tyder på detta. När det 
gäller ornamnet så är det tydligast i Möre där det med all sannolikhet har funnits ett äldre 
Husa(r). Både Björnhovda- och Hossmotrakten visar tecken på att det funnits en hird som vi 
kan koppla samman med en hövding eller kung. 
 
Något som man kan koppla samman med centralplatser är kulthus vars existens endast på 
senare tid har kunnat bekräftas i det arkeologiska materialet (Kaliff 2006:134 f; Karlsson 
2007:2). Några sådana fynd har inte gjorts på Öland eller i Möre. Det är dock rimligt att tro att 
det även här har funnits sakrala byggnader som kan kopplas samman med den förändring i 
religionsutövande som vi se under 500-talet e.Kr. Mårten Stenberger ställer frågan om 
Ismantorps borg i Långlöts socken kan ha spelat en roll i kulten då dess nio portar och täta 
bebyggelse inte kan ses som särskilt logiskt ur försvarssynpunkt (Stenberger 1948:382 f). 
Talet nio är förövrigt intimt förknippat med den norröna mytologin. I Valans spådom kan man 
läsa att det skulle finnas nio världar, i Havamal hänger Oden, faststungen på sitt eget spjut, i 
asken Yggdrasil i nio nätter för att tillskaffa sig kunskapen om runorna (Sämunds edda 
1913:1, 28). Adam av Bremen berättar om blotet i Uppsala där nio av varje hankön offrades. 
Dessutom firade man med nio dagars festmåltider (Adam av Bremen 1984: 224 f, 253). 
 
Charlotte Fabech och Jytte Ringtved har gjort en modell (se figur 8) över centralplatser av 
olika stor betydelse. Utgår vi från den modellen kan man konstatera att solidi- och 
denarfynden i Hossmobygden stärker uppfattningen om att detta varit en centralplats med 
regional betydelse. Spåren efter tillverkning av prakthjälmar i Björnhovda skulle enligt 
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modellen betyda att Öland har haft en centralplats med överregional betydelse. Denna 
överregionalitet visar sig i Möre som Öland troligen haft inflytande över. Guldet och järnets 
betydelse kommer också in i detta sammanhang. Ölands kontakt med det romerska riket har 
inneburit att man kontrollerat handeln av guld och prestigeföremål. På grund av detta har 
Öland troligtvis, enligt hövdingadömets principer, tillförskaffat sig en hegemonisk ställning 
gentemot Möre. Möjligen kan både Öland och Möre ha styrts utav en överregional kung som 
residerat i det centrala Öland troligtvis då Björnhovdaområdet. Detta område är extra troligt 
då den förmodade hamnen vid Snäckstaviken ligger i närmast möjliga anslutning till 
fastlandet och Möres centralbygd (Fabech 1999:45). Det är också i denna centrala del av 
Öland vi finner öns största fornborg, Gråborg. Troligtvis är det även i detta område man kan 
tänka sig att det kan ha funnits ett kulthus. Beskriver Wiðsithpoemet en sådan öländsk kung 
från 500-talet e.Kr. månne? Flera historiska personer finns belagda i eposet som Attila och 
Ermanarik. Kanske var Oswin som styrde över öborna en öländsk kung. 

Figur 8. Fabech och Ringtveds modell över centralplatser med olika stora betydelser (Fabech 
1999:40). 
 
Ett annat område som enligt mig även skulle ha kunnat vara en centralplats är området kring 
Resmo och Mysinge i Resmo socken. Detta område har med all sannolikt varit en central plats 
på Öland ända sedan stenåldern. I Resmo hittar vi nämligen tre gånggrifter och en dös vilket 
är det enda kända exemplena på megalitgravar i hela Östsverige. Mellan Gynge och Mysinge 
ligger ligger ett stort gravfält beläget på västra landborgen. Gravfältet är dåligt undersökt men 
det finns fynd från både bronsålder och järnålder. Dessutom har vi i Resmo en romansk kyrka 
som kan dateras till tidigt 1100-tal (Schulze 1996:46, 61). Tidiga romanska kyrkor indikerar 
förhistoriska central- och kultplatser som jag redogjort för angående stenkyrkorna i Hossmo 
och Ljungby. Man kan alltså se en kontinuitet på platsen ända från stenåldern in till tidig 
medeltid. 
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De stora gravhögarna på gravfältet, Mysinge (se figur 9) och Gynge hög brukar räknas som 
bronsåldershögar (a.a:1996:46). Detta trots att de inte är daterade. Gynge hög undersöktes 
dock 1899 av F J Bæhrendtz men man fann bara en mängd brända ben (a.a:1996:51). Jag 
skulle själv tro att de har sitt ursprung i folkvandringstid eller vendeltid då flera storhögar 
anlades runt om i landet. Exempel på sådana högar är bland annat Skalundahögen och 
Uppsala högar. Öland har under järnåldern visat upp stor rikedom och det är därför troligt att 
man även här manifesterat sin makt och sociala status genom uppförandet av storhögar som i 
resten av landet. 
 

 
Figur 9. Mysinge hög, Resmo socken. Foto: Simon Karlsson 
 
Troligtvis bröts denna Ölands hegemoni över Möre då svearna istället ökade sitt inflytande på 
området. Enligt Wulfstan tillhörde Möre och Öland svearna under slutet av 800-talet. Att 
Svearna traditionellt beskrivits som ett folk med stark flotta nämns av både Tacitus och Adam 
av Bremen (Adam av Bremen 1984:220; Tacitus 2005:56). Det är därför troligt att de 
utvidgade sitt östersjövälde enligt den samhällsförändring som vi kan se under yngre 
järnålder. Antagligen var det kontrollen av handeln i Östersjön som var viktig. Man kan tänka 
sig att denna kontroll byggde på en slags beskyddarverksamhet från svearnas sida där Öland 
och Möre var skyldiga att ställa upp med militära styrkor likt den senare ledungen. 
 
Ett tecken på att svearna faktiskt kontrollerade detta område, är det utbredda vårdkassystem 
med utgångspunkt i den uppländska skärgården, som vi kan återfinna via ortnamnen på både 
Öland och i Möre. Det handlar om namnet böte som är liktydigt med kase och kan återfinnas 
så långt söderut som vid gränsen mellan Blekinge och Skåne vilket är intressant då Blekinge 
också skulle ha hört till svearna enligt Wulfstan. På Öland har dessa vaktkedjor gått längs 
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både öst och västkusten. Vid Böda i norr har det under gynnsamt väder varit möjligt för eld- 
och röksignalerna att nå Stora Karlsö och Gotland (Hellberg 1979:139 ff) 
 
 
9. SAMMANFATTNING 
 
Jag har skrivit om samhällets elit med utgångspunkt i Öland och Möre. Perioden jag 
behandlar är begränsad till järnåldern. I uppsatsen har jag utgått ifrån följande 
frågeställningar: 
 

• Kan man se spår efter samhällets elit i det arkeologiska materialet på Öland och i 
Möre? 

• Hur har det politiska maktförhållandet sett ut mellan dessa bägge områden? 
 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att svar på dessa frågor. Källmaterialet består 
bland annat av avhandlingar, tidskrifter, monografier, och samlingsverk. 
 
I järnålderns Skandinavium kan man redan tidigt se en hierarkisk krigarklass växa fram som 
produkt av bland annat den ökade handeln med prestigeföremål mellan germanerna och 
Romariket. Under 500-talet kan vi se en religionsförändring då kulten i stor utsträckning 
förflyttas från våtmarksområden till den aristokratiska hallen. Eliten får nu större kontroll över 
religionen. 
 
Det finns under järnåldern flera benämningar på den högsta eliten. Framför allt kung och jarl 
där begreppet kung har haft en helt annan innebörd än vad den senare fick under medeltiden. 
Till kungen knyts en militär styrka, hirden, vars medlemmar har beteckningar som 
förekommer i flertal ortnamn som tolkats som centralplatser. 
 
Öland är mycket rikt på fornlämningar från järnåldern. Speciellt kan man utifrån de bevarade 
hägnadssystemen få en inblick i bebyggelsens utseende. Även gravfält kan indikera byarnas 
eller gårdarnas ägovälden. Man kan dessutom urskilja olika gårdsstorlekar och identifiera 
elitens storgårdar. 
 
I smålandet Möre har järnframställningen varit stor och troligtvis även försörjt Öland med 
ämnesjärn. Även här kan man urskilja storgårdar dock ej i samma utsträckning. 
 
Öland och Möre uppvisar stora likheter som gravsammansättningar och ortnamn vilket tyder 
på att området i varit ett småkungadöme under framförallt folkvandringstid. Troligtvis har 
Öland med sina kontakter och sin kontroll av handel haft hegemoni över Möre. Tillverkning 
av prakthjälmar vid den förmodade öländska centralplatsen Björnhovda, indikerar på en 
överregionalitet. Möjligen har detta småkungadöme styrts av en öländsk kung. Wiðsith-eposet 
omtalar en kung Oswin som skulle ha styrt över öborna. Det är möjligt att det är ölänningar 
som åsyftas. Under slutet av 800 talet skall Öland och Möre dock ha tillhört svearna.
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