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Sammanfattning 
 
Under perioden 24-25 oktober 2011 genomförde Kulturparken Småland, enligt ett 
samarbetsavtal med Blekinge museum, en arkeologisk utredning inom fastigheten Hörby 
3:111.  
 
Den aktuella platsen ligger mellan de tre historiska bytomterna Hörby (RAÄ 119), Hosaby 
(RAÄ 120) och Mjällby (RAÄ 124) och angränsar direkt till Hörby (RAÄ 119).  
 
Totalt drogs sökschakt motsvarande en yta på ca 2000 m², vilket resulterade i 40 st 
anläggningar och 10 st föremålsfynd. Anläggningskoncentrationen var som störst i den norra 
delen av exploateringsområdet och i angränsning till den historiska bytomten Hörby (RAÄ 
119). Detta indikerar att Hörby bytomt (RAÄ 119) sträcker sig in i en begränsad yta inom 
undersökningsområdet. 
 
Då bytomten inte tidigare är undersökt förordas därför en vidare arkeologisk förundersökning 
i den norra delen av området.  
 
 

 
Figur 1. Översiktsbild med läget för utredningsområdet markerat. Från Terrängkartan, fri skala.   

 
 
 
 
 
 



Inledning och bakgrund 
 
Kulturparken Småland/Smålands museum har enligt ett samarbetsavtal med Blekinge 
museum genomfört en särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Hörby 3:111, Mjällby 
socken, Sölvesborg kommun. Arbetet utfördes enligt beslut av Länsstyrelsen i Blekinge och 
bekostades av markexploatören Sölvesborg kommun.  
 
Exploateringsytan ligger strax söder om Mjällby samhälle och i direkt anslutning till den 
historiska bytomten Hörby (RAÄ 119) samt i närheten av bytomterna  Mjällby (RAÄ 124) 
samt Hosaby (RAÄ 120). 
 
Arbetet genomfördes under perioden 24-25 oktober 2011. Deltagare i fältarbetet var Carl 
Persson och Andreas Emilsson. Ansvarig projektledare är Andreas Emilsson som även svarar 
för rapportarbetet.  
 
 
Fornlämningsbild 
 
Exploateringsområdet angränsar och ligger delvis i den nordvästra delen inom Hörby bytomt 
(RAÄ 119). Hörby bytomt är sedan tidigare partiellt bebyggd, och dess begränsning är 
bestämd utifrån storskifteskartan från 1789. Namnet Hörby (Hör) kan ha en koppling till ordet 
harg, vilket i sin tur tolkas av en del forskare inneha betydelsen hednisk kultplats. Enligt 
Brink kan Hörby ihop med Hörvik varit en centralort under förhistorisk tid på Listerlandet 
(Brink 1998:320).  

Ca 700 m nordöst om exploateringsområdet ligger Mjällby bytomt. Mjällby blev tidigt en 
viktig ort Lister vilket kan ses genom uppförandet av Mjällby gamla kyrka på 1100-talet, den 
revs sedan i slutet på 1700-talet (Anglert 1984:30). Vidare kan namnet Mjällby betyda 
mellanbyn, som kan kopplas till Mjällbys placering till den under äldre tid ev. centralorten 
Hörby (Hör) (Brink 1998:320). 

Ca 850 m öst om Hörby ligger Hosaby bytomt. Namnet Hosaby har troligen en koppling till 
de så kallade husabyarna, som förknippas med den tidigmedeltida kungamakten och dess 
organisation. Troligen har även Husabyarna på en del platser haft någon form av maktposition 
under yngre järnålder (Anglert 1984:31; Stenholm 2009:110f). Under 1200-talet verkar det 
som att Husabyarna överlag förlorade sin betydelse och funktion för kungamakten. I Hosabys 
fall kan det vara så att uppförandet av gamla Mjällby kyrka indikerar att Hosaby till viss del 
förlorade sin maktposition. Under början av 1500-talet ägde ärkebiskopen Birger Gunnarsson 
en skudgård i Hosaby, vilken hade en administrativ funktion med trolig koppling till landgille 
och arrende (Anglert 1984:31f) 

Inom närområdet finns även flera lämningar av förhistorisk karaktär såsom bland annat 
stenåldersboplatser (Mjällby 79:1 och Mjällby 80:1), en hällkista (Mjällby 25:1) samt ett 
gravfält (Mjällby 48:1). Dessa lämningar indikerar även potentialen för förhistoriska 
lämningar inom området.    
 
 



 
Figur 2. Undersökningsområdet markerat med lila. De historiska bytomterna Hörby (RAÄ 119), Hosaby (RAÄ 
120) samt Mjällby (RAÄ 124) är utmärkta med rött.  
 
 
 
Utredningsområde 
 
Utredningsområdet utgörs av en yta åkermark som ligger mellan väg 123 i väst, 
Remelinvägen i öst och ett område med industritomter i norr. Ytan som är föremål för 
utredningen har en area på ca 32 000 m2.  
 
Topografiskt ligger undersökningsområdet längs en flack höjdrygg, där det sluttar lätt åt 
väster med de högsta partierna i öst/nordöst. Jordmånen utgörs av ett relativt tjockt 
matjordslager med underliggande sand/flygsand och glaciallera. Överlag är sandlagret tunt 
men på enstaka ytor låg fickor med tjock flygsand. Marken är relativt stenfri, men på enskilda 
ytor kan block och mindre sten finnas.  
 
Vid genomförandet av utredningsschaktningen var en mindre yta i nordväst otillgänglig till 
följd av ett upplag tillhörande den lokala byggdetaljfirman. I övrigt begränsades schaktningen 
av vissa områden i söder, nordöst och utmed vägarna på grund av dragna kablar 
 



 
Figur 3. Schaktens placering i förhållande till undersökningsområdet  

 
 
Metod och syfte 
 
Syftet med utredningen är att ta reda om fornlämningar berörs av den planerade 
exploateringen.  
 
Metoden innebar dragning av sökschakt med grävmaskin, för att på så sätt täcka av ytan och 
söka efter anläggningar och fynd. Schakten placerades med hänsyn till den intill liggande 
bytomten Hörby (RAÄ 119) samt de topografiska förutsättningarna inom ytan. Schakten 
drogs i intervaller ner till undergrunden, till ca 0,40-0,50 meters djup.  Handrensning 
genomfördes extensivt med spade och intensivt med skärslev där anläggningar förekom. Flera 



av schakten drogs i öst-västlig riktning för att på så sätt lättare hitta ev. huskonstruktioner. Ett 
av schakten, S1700, grävdes bredare än övriga schakt, eftersom det direkt angränsade till 
bytomten.        
 
I enlighet med undersökningsplanen grävdes två djupare schakt för att undersöka om det 
fanns överlagrade lämningar inom undersökningsområdet. Dessa placerades i ytor med tjock 
ansamling av flygsand.  
 
Vidare genomfördes en analys av historiska kartor. Som underlag användes främst 
storskifteskartan från år 1789.   
 
I delar av schakten genomfördes en översiktlig metalldetektering, som resulterade i två 
metallfynd F10001 och F 10003.  
 
Inmätning av schakt, anläggningar och fynd har gjorts med totalstation och dokumenterats i 
Intrasis. 
 
 
Resultat 
 
Schakt 
 
Totalt drogs 12 st schakt med en area på sammanlagt ca 2000 m² 
För närmare schaktbeskrivning se bilaga 1 samt figur 3.  
 
Två djupare schakt grävdes, dessa placerades i S1700 (se figur 5) och S1676 där det fanns 
tjocka lager av flygsand. Dessa grävdes till ett djup av 1,0 – 1,2 m och var 1,8 x 3,5 m 
respektive 2 x 4,5 m i storlek. Detta genomfördes för att undersöka i fall det kunde finnas 
överlagrade lämningar. Några överlagrade lämningar påträffades dock ej. 

 

 
Figur 4. S2017 mot söder.  



 
Figur 5. Djupschakt i S1700 med matjord (0,40 m), flygsand (0,60 m) samt glaciallera (0,25 m). 

 
 

Anläggningar 
 
Totalt framkom 40 eventuella anläggningar. Enstaka av dessa är dock av oklar art och kan 
vara relativt moderna. Det förekom även stenlyft och andra störningar som försvårade 
bedömningen av några av anläggningarnas karaktär. Fyllningen i ytan av anläggningarna 
bestod främst av brun/mörkbrun till sotig sand. Ingen av anläggningarna undersöktes. Se 
bilaga 2 för närmare beskrivning.  
 
En koncentration av anläggningar framkom i S1700 (se figur 10), vilka angränsade till Hörby 
bytomt, där bland annat två rader med borttagna syllstenar framkom. Dessa stenlyft och 
enstaka stenar utgjorde 18 av de totalt 40 anläggningarna (se figur 6 och 7).  Vidare återfanns 
det här en diffus lagerrest, potentiella stolphål och gropar. Några av anläggningarnas karaktär 
gör att de delvis kan kopplas till bebyggelse i samband med den redan kända bytomten. Dock 
finns det även anläggningar som kan vara av förhistoriska, detta förstärks av bland annat ett 
fragment förhistorisk keramik som återfanns i A1919.  
 
 

 
Figur 6. Härd i S2017 mot väst.  

 



    
Figur 7. Västra syllstensraden mot norr.                           Figur 8.  Östra syllstensraden mot norr.  
Samtliga stenlyft är markerade                                         Samtliga stenlyft är markerade 
 
I övriga schakt framkom anläggningar spritt över ytan (se figur 11). De utgjordes av 
potentiella stolphål (se figur 9 för exempel), gropar samt härdar. De härdar som återfanns i 
undersökningsområdets södra del var tydligt sotiga och innehåll skärvig och skörbränd sten 
(se figur 8 för exempel). Dessa är troligen av förhistorisk karaktär. 
 

 
Figur 9. A1989 mot norr, ev. stolphål i S 1676.  



Figur 10. Anläggningskoncetration och fynd i den norra delen av undersökningsområdet, S1700 och S1676. 



 
Figur 11. Anläggningar och fynd i södra delen av undersökningsområdet.  
 



Fynd 
 
Totalt tillvara togs 10 st fynd varav de flesta kom i samband med anläggningskoncentrationen 
i S1700, se bilaga 3 för närmare beskrivning. Fynden utgjordes av yngre rödgods, flinta, 
förhistorisk keramik (ev. järnålder) samt metallfynd i form av bly och ett beslagsfragment av 
brons. Metallfynden påträffades genom metalldetektering och hittades några centimeter ner i 
fyllningen på två anläggningar. Några av fynden återfanns i gränsen mellan matjord och 
undergrund medan de övriga påträffades i ytan på anläggningar.  
 
 

    
Figur 12. F10006. Redskap av flinta.                        Figur 13. F10018 Två fragment av grovkornig keramik.   
 
 

 
Figur 14. F10002, bronsföremål  och F10003, bly.  



Kartanalys 
 

Som del i utredningen genomfördes en kartanalys. Utgångspunkten för analysen var 
storskifteskartan från år 1789, se figur 16. Enligt denna karta kan det tolkas som att 
bebyggelsen i den norra delen av Hörby bytomt, som även angränsar till 
undersökningsområdet, utgörs av gårdsenheterna benämnda 83 och 85. 
Anläggningskoncentrationen i S1700 ligger i anslutning till gårdsenheten 83. En del av dessa 
anläggningar såsom exempelvis syllstensraderna och delar av fyndmaterialet, skulle därför 
kunna tolkas tillhöra detta gårdsområde och dess aktiviteter under något tidsskede.  
 
Enligt den häradsekonomiska kartan från år 1915-19 (Sölvesborg J112-4-11) är samtliga 
byggnader från den historiska bytomten borta i den norra delen av området.    
 

 
Figur 15. Hörby bytomt i förhållande till schakten.  

 



 
Figur 16. Hörby bytomt enligt storskiftetskartan från år 1789.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskussion och åtgärdsförslag 
 
De två syllstensraderna, övriga anläggningar samt fynd i S1700 visar att Hörby bytomt (RAÄ 
119) sannolikt har sträckt in i den norra delen av undersökningsområdet. Då Hörby bytomt 
inte tidigare har blivit undersökt är det därför av intresse att denna mindre yta går vidare till 
en arkeologisk förundersökning.  Se figur 18 för förslag på omfattning.  Vidare är nästan inga 
medeltida bytomter undersökta i Blekinge vilket även gör att en vidare förundersökning är av 
regionalt intresse.  
 
Några av anläggningarna, speciellt A1919 med keramiken, F10018, samt A 1934 med 
metallbeslaget F10002 skulle kunna indikera på äldre boplatsspår, som i sin tur skulle kunna 
tyda på kontinuitet inom bytomten till förhistorisk tid. Detta kan även ses i koppling till den 
möjliga namntolkningen av Hörby (Hör) till betydelsen hednisk kultplats. 
 
I den södra delen av undersökningsområdet framkom enstaka anläggningar. Då dessa låg 
spridda bedöms de uppvisa en begränsad vetenskaplig potential och behöver därför inte 
undersökas vidare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 17. Undersökningsområdets norra del med S 1676 i fokus. Foto mot öster. Foto: Andreas Emilsson 



 
Figur 18. Förslag på undersökningsyta vid en eventuell förundersökning.  
 



Måluppfyllelse 
 
Utredningens syfte var att undersöka om det under mark fanns dolda arkeologiska lämningar 
som berörs av den planerade exploateringen.  
 
Målet var att schakta ca 5 % (1600 m2) av den totala undersökningsytan Sammantaget 
schaktades 6,25 %, dvs ca 400 m2 mer än beräknat. Detta på grund av att det var mycket lätt 
schaktat samtidigt som de anläggningar som kom fram vid utredningen inte behövde så 
mycket rensning som kalkylerats. Marken är även hårt brukad vilket har påverkat lämningar 
och fyndförutsättningar.  
 
Vidare genomfördes en kartanalys.  
 
Genom den utförda utredningen kan målen betraktas som uppnådda.   
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Bilaga 1  
 

Schakt  Underlag/undergrund  Area  Matjords‐
djup 

Schakt‐
djup 

Övrigt 

S1650  Tunt ljust sandlager 
med uppstickande 
partier av glaciallera 

260 m2 0,30 ‐ 
0,35 m 

0,35 ‐
0,45 m 

En troligen relativt modern 
nedgrävning samt en 
anläggning i form av en grop 

S1676  I öst bitvis tjockt 
flygsandslager med 
underliggande 
glaciallera. I väst mer 
siltigt och glaciallera.  

380 m2 0,35 ‐ 
0,40 m 

0,40 ‐
0,45 m 
(Djup‐
schakt 
1,0 m) 
 

Enstaka anläggningar varav 
två oklara ev. lagerrester, en 
grop samt stolphål. I östra 
delen grävdes ett djupschakt 

S1700  I öst bitvis tjockt lager 
av ljus flygsand med 
underliggande 
glaciallera. I väst mer 
siltigt med 
uppstickande 
glaciallera 

525 m2 0,30 ‐ 
0,40 m 

0,40 ‐ 
0,50 m 
(Djup‐
schakt 
1,2 m) 

Flera troliga anläggningar, två 
syllstensrader, samt enstaka 
fynd påträffades i schaktet.  
I östra delen drogs ett 
djupschakt.  

S1941  Ljus sand med enstaka 
partier av lera. Delvis 
mycket markfast sten 
och enstaka mindre 
stenar.  

48 m2 0,35 ‐ 
0,40 m 

0,40 ‐
0,50 m 

Fynd av ett ev. bergartsavslag 

S2017  Ljus sand leriga 
partier. Enstaka sten i 
norr.  

256 m2 0,35 ‐ 
0,40 m 

0,45 ‐
0,50 m 

En härd samt ett ev. stolphål 

S2046  Glaciallera med 
enstaka uppstickande 
markfasta block 

46 m2 0,30 ‐ 
0,40 m 

0,35‐
0,45 m 

 

S2053  Beige lera (glaciallera)  43 m2 0,35 – 
0,40 m 

0,40 – 
0,45 m 

 

S2060  Beige lera med 
enstaka uppstickade 
stenar och sandiga 
partier.  

37 m2 0,40 m  0,40 ‐
0,45 m 

 

S2066  Ljus sand  52 m2 0,35 – 
0,40 m 

0,45 – 
0,50 m 

En härd.  

S2088  Ljus sand  29 m2 0,35 – 
0,40 m 

0,45 – 
0,50 m 

En härd.  

S2095  Ljus sand med enstaka 
partier av 
uppstickande beige 
lera. Samt enstaka 
sten. 

119 m2 0,30 – 
0,40 m 

0,40‐
0,45 m 

En ev. grop 

S2112  Ljus sand  207 m2 0,30 – 
0,40 m 

0,40 – 
0,55 m 

 

 
 
 



Bilaga 2  
 

Anläggning  Beskrivning 

A1726  Stolphål alt. stenlyft. I ytan brunfärgad. Ca 0,50x0,40 m  

A1732  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1739  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1745  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan mörkbrun, lätt sotig. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐
0,85 m, bredd 0,25‐0,60 m. 

A1754  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. Fynd av flinta (F10005).  

A1764  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1775  Sten, syllsten 0,50x0,40 m 

A1783  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1788  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1797  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1807  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1818  Sten, syllsten 0,65x0,40 m 

A1827  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. Fynd av flinta (F10021).  

A1836  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1844  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1852  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1859  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1868  Stenlyft, borttagen syllsten. I ytan brunfärgad. Samtliga stenlyft mellan L:0,30‐0,85 m, 
bredd 0,25‐0,60 m. 

A1876  Ev. lagerrest med något oklar begränsning. Brunfärgad i ytan. Ca 2,3x4,1 m. Fynd av 
yngre rödgods (F10019 samt bly F10003)  
 

A1888  Rundformad mörkbrun färgning, stolphål.  

A1894  Rundformad mörkbrun färgning, ev. stolphål. 

A1900  Mörkbrun färgning, lager/grop 

A1907  Rundformad mörkbrun färgning, stolphål. 

A1913  Rundformad mörkbrun färgning, ev. stolphål. 

A1919  Svagt färgad i ytan, trolig grop. Fynd av keramik.  

A1927  Rundformad mörkbrun färgning, ev. stolphål. 

A1934  Grop med brun fyllning i ytan. Fynd av bronsfragment (F10002) 

A1951  Mörkbrun färgning, lager/grop 



A1958  Mörkbrun färgning, till viss del matjordskaraktär. Ev. Lager/grop kan vara relativt 
modern. 

A1966  Mörkbrun färgning, till viss del matjordskaraktär. Ev. Lager/grop kan vara relativt 
modern. 

A1975  Mörkbrun färgning, grop.  

A1983  Rundformad mörkbrun färgning, stolphål.  

A1989  Rundformad mörkbrun färgning, stolphål.  

A2002  Nedgrävning med matjordlikande fyllning, troligen av modern karaktär.  

A2010  Rektangulär brunfärgning med matjordskaraktär, troligen rest efter modern aktivitet 

A2032  Härd, mörkbrun/svart med sot och skörbränd/skärvig sten 

A2039  Rundformad brun/beige färgning, stolphål  

A2073  Härd, mörkbrun/svart med sot och skörbränd/skärvig sten 

A2080  Härd, mörkbrun/svart med sot och skörbränd/skärvig sten 

A2106  Rundformad mörkbrun färgning, ev. grop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
 
Fyndnr Antal Vikt (g) Beskrivning 
10002 1 2 Bronsfragment från ev. beslag. 

Påträffades några cm ner i fyllningen av 
A1934.  

10003 1 17 Oformlig blyklump. Påträffades några 
cm ner i fyllningen av A1876.  

10004 1 18 Bergartsavslag, möjligen porfyr. 60x30 
mm, 8 mm i tjocklek. Påträffades i 
botten av matjordslagret.  

10005 1 18 Avslag/avfall av kr.flinta. 40x30 mm, 15 
mm i tjocklek. Påträffades i ytan av 
A1754. 

10006 1 43 Redskap av kr.flinta med retusch. 50x40 
mm, 20 mm i tjocklek. Påträffades i 
botten av matjordslagret.  

10007 1 5 Avslag/avfall av sennonflinta. 30x20 
mm, 10 mm i tjocklek. Påträffades i 
botten av matjordslagret. 

10018 2 12 Keramikfragment av förhistorisk 
karaktär. Påträffades i ytan av A1919.  

10019 1 4 Fragment av yngre rödgods. Påträffades 
i ytan på A1876.  

10020 1 11 Skålfragment av yngre rödgods. 30x35 
mm, 10 mm i tjocklek. Påträffades i 
botten av matjordslagret. 

10021 1 4 Avslag/avfall av sennonflinta. 
Påträffades i ytan av A1827. 

 


