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Abstract 
This study deals with the question of whether there are any archaological traces of 

centralplaces or central areas in the Swedish province of Småland during the course of 

the Iron Age (circa 500 B.C.- 1050 AD.):from pre Roman Iron Age up until the end of 

the Viking Age. The basis of this study is primarily the archaological data consisting of 

different archaological remains such as traces of habitation, graves and grave finds and 

ironmaking. Additionaly the prescence of centralplace-indicating place names are 

considered. 

 

Key words: central places, central areas, Småland, Iron Age, place names, 

ironmaking, agency. 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar frågan kring en eventuell förekomst av centralplatser eller 

centralplatsområden under järnåldern (ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) i det som idag är 

Småland. Utgångspunkten är tidigare forskning inom området järnålderns centralplatser, 

främst i sydskandinavien, samt några av de centralplatsindikerande teoreriska 

förklaringsmodeller, främst då av Charlotte Fabech och Jytte Ringtved (1995) som 

bedöms applicerbara i föreliggande studie om Smålands järnålder.  

 

Sammantaget bedöms det sammantagna källmaterialet från järnåldern, med tyngdpunkt 

på flertal centralplatsindikerande fyndkategorier, så som prakt- och ädelmetall- och 

vapenfynd, samt  förekomst olika typer av hantverksfynd, produktionsverksamhet och 

metallbearbetning, främst järnhantering. Därutöver läggs särskild vikt vid under 

järnåldern föreliggande resursmässiga och kommunikativa förutsättningar. Vidare 

undersöks ortnamnsaspekten som en möjlig centralplatsindikerande faktor. Också 

huruvida man genom att utgå från den medeltida häradsindelningen i Småland, kan 

underlätta en centralområdesidentifiering, utforskas inom ramen för detta uppsatsarbete. 
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1. INLEDNING  

Jag har i denna uppsats valt att närmare försöka identifiera och studera förekomsten av 

centralorter i det småländska området under järnåldern, närmare bestämt perioden från 

förromersk järnålder till och med vikingatiden. Järnåldern har för mig alltid varit en 

särskilt intressant period i vår förhistoria. Detta då denna tidsperiod framstår som 

särskilt dynamisk, händelserik och inte minst varit föremål för en rad intressanta 

samhällsförändringar. Detta intresse för den svenska järnåldern resulterade i en uppsats 

på C-nivå (Gustavsson 2014) där jag behandlade järnålderssamhället på Öland under 

folkvandringstiden med utgångspunkt i öns många fornborgar. Min bild av järnåldern 

som en komplex och dynamisk tidsperiod bekräftades under arbetets gång.  

 

Men flertalet frågor väcktes också, inte i huvudsak rörande Öland, utan snarare hur 

järnåldern tedde sig i andra delar av södra Sverige. För i ärlighetens namn har mycket 

redan skrivits om Öland och dess till synnerligen rika förhistoria, men samtidigt har inte 

tillnärmelsevis lika mycket skrivits om Smålands järnålder. Som smålänning faller det 

sig då naturligt att närmare utforska också min hembygds förhistoria. Att få en klarare 

bild av hur järnålderssamhället i det Småländska samhället såg ut och fungerade. Vilka 

hemligheter döljs i de småländska skogarna och i den bördiga odlingsjorden, som gör 

det möjligt att få en djupare inblick i förhållandena under järnåldern i sydöstra Sverige?  

 

I min tidigare uppsats var jag särkilt intresserad av att försöka spegla 

folkvandringstidens maktlandskap, utifrån förekomsten av Ölands fornborgar. Att 

närmare studera maktförhållanden tror jag är särskilt relevant om man vill förstå 

samhällsförändringar. Något som vid sidan om järnålderns fornborgar kommit att 

symbolisera makt och maktförhållanden är periodens centralplatser. Således har jag i 

detta arbete valt att fokusera på att identifiera och beskriva en eventuell förekomst av 

dessa inom det småländska området, för att på så vis få en bild av hur 

järnåldersamhällets maktlandskap såg ut i Småland under denna tidsperiod.  

 

 

2. FORSKNINGSHISTORIK 

      2.1 Ortnamnsforskning 

Forskningen kring ortnamn får sägas vara relativt omfattande och dess koppling till 

forskningen kring järnålderns bebyggelseutveckling generellt och dess centralplatser i 

synnerhet är tydlig. Flertalet forskare har studerat ortnamnens betydelse och vad de kan 

säga om platsens användning och betydelse i förhistorien. Faktum är att forskare tidigt 

kom att närmare studera ortnamnens betydelse, och vad de kunde avslöja i fråga om 

platsens ursprungliga funktion. Mycket litteratur vilken behandlar ämnet har sitt 

ursprung redan i 1900- talets början.  

 

Det har inom ortnamnsforskningen identifierats ett flertal indikatorer på att en plats kan 

ha haft en betydelse som centralort. En kategori ortnamn bär drag av administrativ makt 

och förvaltning. Från medeltid, kanske tidigare, går det att spåra hus, by, och tuna vilka 

alla ger en fingervisning om centralitetsbetydelse (Hyenstrand 1984:114ff; Strid 

2005:93ff; Wijkander 1983:20ff). – sta och – by som efterled har också daterats till 

yngre järnålder (Sahlgren 1927:31; Lindqvist 1918:24f).  

 

Av särskilt intresse är de så kallade Husabyarna, vilka konkret kommit att knytas till 

centralbygder i egenskap av administrativa centra (Hyenstrad 1984:114ff, Edberg 

1980:117f). Husabyarna omfattar flertalet variationer så som: Husby, Huseby. En 
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ortnamnsefterled som kan indikera en stormannanärvaro är –holm (Hyenstrand 

1984:115). 

 

Det har förslagits att man kan se förekomst av en medeltida tingsplats också genom att 

tyda ortnamn. Exempel på detta är exempelvis –löt, - hage, -ås och hed (Lindqvist 

1918:2f). Det har gjorts kopplingar mellan ortnamn som antyder forntida kultplatser och 

det som senare blev medeltidens tingsplatser (Wildte 1926:212f).  

 

Ortnamns religiösa/kultiska ursprung är också av intresse för att identifiera områden 

vilka kan ha varit av särskild betydelse. Dylik tolkning av tuna-namnen har jag 

redogjort för ovan, men det finns en mängd namn där, för- eller efterled, kan räknas till 

denna ortnamnskategori. Exempel på detta är namn vilka innehåller variationer på hov, 

lund, eke, sal, gude, åker, helge och harg (Strid 2005:99f).  Åker- namnen, med 

gudsnamnsförled, har setts som indikerande en förkristen kultplats, men platserna har 

också kopplats till förhistoriska tingsplatser (Brate 1918:211ff). Ytterligare exempel på 

ortnamn med möjlig religiös eller kultisk betydelse rör naturligen då också användandet 

av gudanamn så som Oden, Tor, Ull och frö (Strid 2005:97f).  

 

Vidare har Tuna- namnen av vissa forskare setts som en indikation på att en plats haft 

en kultisk koppling. I betydelsen att tuna som efterled, i kombination med ett gudanamn 

som förled, ska åsyfta en inhägnad kultplats (Brate 1918: 210f). Men i fallet med tuna-

namnen blir det tydligt att det länge funnits delade meningar om hur man ska tolka dem. 

Vissa forskare har kommit att betona det vanskliga i att med bestämdhet hävda ett 

ortnamns betydelse. Detta gäller då exempelvis tuna- namnen, vilka Olson (1976) 

menar inte nödvändigtvis indikerar en inhägnad. 

 

Det är inte omöjligt att dessa ortsnamn kan ha sitt ursprung ännu längre tillbaka i tiden, 

kanske ända in i den romerska järnålderns början (Brink 1998:300f).  Andra ortnamn 

vilka indikerar någon form av en maktnärvaro är rink, smed, tegn och sven (Sjösvärd 

1989:49ff; Strid 2005:96). Rink har som exempel sitt troliga ursprung i betydelsen 

krigare i stormans eller kungs tjänst (Sjösvärd 1989:49). 

 

Nämnas bör Erik Granlunds (1929) tidiga arbete med att försöka kartlägga järnålderns 

centralområden i Smålandsområdet. Detta gjordes då genom att kartlägga vissa 

ortnamnstyper, så som efterleden -by, -lösa, -löf, -hem och -sta, och genom att koppla 

dessa till fornlämningsbilden. Hans slutsatser angående möjliga centralområden under 

yngre järnålder var då i grova drag följande: Visingsö med Vätterns sydöstra och 

nordöstra stränder, Växjö-trakten, Ljungby-trakten, Högsby-trakten, Tjust och Möre 

(Granlund 1929:47f). 

 

2.2 Centralplatsforskning 

Även om det har skett betydande forskning kring järnålderns centralplatser är ingen 

universell begreppsdefinition tillgänglig. Det föreligger flertalet tolkningar kring vad 

begreppet ska omfatta i fråga om exempelvis sådant som verksamhetstyper och rumslig 

avgränsning. Icke desto mindre har ämnet ägnats stor uppmärksamhet genom studier av 

ett flertal särskilt intressanta lokaler. Jag har valt ett axplock av centralplatser från olika 

delar av Skandinavien vilka jag anser ger en bra utgångspunkt för vidare identifiering av 

Småländska centralplatser under järnåldern. 
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2.2.1 Fabech och Ringtved – Järnålderns centralplatser 

Fabech och Ringtved (1995) har konstruerat en modell för att identifiera centralplatser 

under yngre järnålder. Som grund för denna ligger omfattande studier av arkeologiskt 

boplatsmaterial från den yngre järnålderns boplatser i södra Skandinavien (främst då 

Danmark men också delar av södra Sverige). Något som man kom att särkilt fokusera 

på var olika former av produktion. Fabech och Ringtved identifierade tre olika former 

av produktionsverksamhet i det sydskandinaviska samhället under järnåldern (Fabech 

och Ringtved 1995:11ff): 

 

• Hushållsproduktion – sådant som hörde till det vardagliga arbetet så som 

djurhållning, fiske och jordbruket.  

• Daglig- och råvaruproduktion – exempelvis tillverkning av olika typer av 

föremål så som verktyg, vapen och dräktspännen. Men också textil- och 

läderhantverk. 

• Produktion av lyxvaror – till exempel guldföremål av mycket hög kvalitet så 

prakthjälmar och praktfibulor och svärdsdetaljer i guld. 

 

Med utgångspunkt i förekomst eller frånvaro av arkeologiskt material från någon av 

dessa tre kategorier går det då att avgöra om en boplats kan ha haft 

centralplatsbetydelse. 

 

De undersökta boplatserna kan då vidare delas in i tre nivåer beroende på 

hantverksfyndens karaktär (Fabech och Ringtved 1995:14f, se fig. 1 nedan). Vanligen 

kan man järnåldersboplatser finna hantverksmaterial från kategori 1 och 2, motsvarande 

pyramidens bas, det vill säga sådant som kan härledas till hushållsproduktion och viss 

typ av råvaru- och verktygsproduktion. I nästa nivå – boplatser vilka kan ses som 

centralplatser av regionell dignitet, går det att finna hantverksmaterial från pyramidens 

två nedersta steg, det vill säga vid sidan om de hantverksfynd vilka går att knyta till den 

vanliga järnåldersboplatsens står det också att finna föremål från pyramidens andra nivå, 

exempelvis brakteater, guldgubbar och romerska solidi-mynt. Den högsta nivån utgörs 

av centralplatser vilka tolkats ha haft ett inflytande inom ett stort område - överregionell 

nivå. På dessa platser kan man finna hantverksföremål från samtliga tre kategorier.  

Kännetecknande för denna typ av centralplats är förekomsten av praktföremål av 

mycket hög kvalitet så som prakthjälmar. Således omfattar denna typ av centralplats 

också pyramidens samtliga kategorier. 
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Fig1. Kategorisering av centralplatsindikerande fynd efter Fabech och Ringtved 1995. 

 

Sammantaget anger Fabech och Ringtved en rad omständigheter, så kallade 

centralplatsindikatorer, vilka kan vittna om förekomsten av en centralplats 

(Fabech och Ringtved 1995:15). Dessa omfattar en rad olika kategorier: 

 

• Arkeologiska fynd: 

• Guldföremål tillverkade på kontinenten 

• Guldgubbar 

• Svärdsbeslag i guld 

• Depåer av bitsilver 

• Vapen 

• Ädelmetallfynd från verkstadsverksamhet 

 

• Anläggningar: 

• Hallbyggnad 

• Övrig större samtida bebyggelse 

• Hamnläge 

• Större gravfält 

 

• Platsnamn 

• Sakrala 
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• Organisatoriska 

 

• Strukturell kontinuitet (ända in i den äldre medeltiden) 

• Runstenar 

• Silverskatt 

• Tidig romansk stormannakyrka 

• Kapell 

• Huvudgård 

• Kunglig egendom 

• Adlig egendom 

 

• Placering i landskapet 

• En kommunikativ placering 

• En gynnsam placering ur resurshänsyn 

• En bebyggelse med sina skilda funktioner spridda över ett större 

område 

Av särskild betydelse synes platsens placering i naturlandskapet vara. Fabech och 

Ringtved anser att centralplatser inte sällan var belägna strategiskt placerade i 

anslutning till farbara vattenvägar, så som vikar eller i på en höjd i anslutning till en 

flods eller ås utlopp (Fabech och Ringtved 1995:24ff). Centralplatsen kan ses som ett 

bebyggelsekluster, där kärnan utgörs av ett centrum med omgivande bebyggelse av 

olika slag Fabech (1998:457). 

 

2.2.2 Harrison- tidigmedeltida centralplatser och mentala centra 

En forskare som sökt att definiera en rad centralplatsindikerande kriterier är Dick 

Harrison (1997). Hans modell berör dock främst de medeltida centralplatserna, men bör 

även kunna appliceras i en vidare kronologisk kontext. En för centralorten 

sammanfattande mening menar Harrison är en plats där ett flertal sociala funktioner 

koncentrerats vilket lett till att platsen kommit att bli regionellt dominant (Harrison 

1997:25). Funktionerna utvärderas utifrån dess kvalitativa såväl som dess kvantitativa 

värde (Harrison 1997:27). Det vill säga kvalitetsaspekten rör frågan, hur många skilda 

funktioner finns representerade på samma plats? Sålunda rör kvantitetsaspekten 

verksamhetens omfattning, det vill säga: hur mycket av en viss verksamhet förekom på 

platsen? Harrison delar in centralplatsindikerande funktioner i fyra huvudkategorier 

(Harrison 1997:27): 

 

• Administrativa och judiciella funktioner: 

            Som namnet antyder funktioner som rör samhällelig organisation, administration 

och rättskipning. Exempelvis kungligt residens eller stormannaherresäten eller 

tingsplatser.  
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• Militära funktioner 

Borgar, slott och andra platser vilka kan ha varit av militär betydelse. 

 

• Ideologiska funktioner 

Sådana funktioner som kan ses som religiösa, exempelvis kyrkor eller tempel. 

 

• Ekonomiska funktioner 

Exempelvis marknader, produktions- och hantverksverksamhet eller plats för 

prägling av mynt. 

 

Harrison betonar särskilt vikten av att se till de ovanstående funktionernas 

sammanhang, det vill säga, alla fyra grundkategorier bör synas närmare i varje enskilt 

fall. Därutöver anser han att man också bör ta hänsyn till hur platsens demografi sett ut, 

samt hur den sammanlagda materiella kulturen ter sig (Harrison 1997:27). Harrison 

introducerar också ytterligare ett begrepp vilket har relevans i sammanhanget: mentala 

centra. Med detta avses de, med centralplatsen samtida, människornas uppfattning om 

vad man såg som centralt och för platsen betydelsefullt (Harrison 1997:28f). Med andra 

ord berör detta begrepp det som på ytan kan te sig svårt att definiera, i jämförelse med 

vad vi idag anser vara betydelsefulla och centrala samhälleliga funktioner och 

verksamheter. 

 

2.2.3 SKANDINAVISKA CENTRALPLATSER 

I Skandinavien finne ett flertal platser och områden vilka varit föremål för mer eller 

mindre intensiva studier. Dels finns ett flertal exempel främst från Danmark, men också 

från Norge. Också i Sverige finns ett flertal områden vilka tolkats som 

centralplatsområden. Nedan följer en kortare redogörelse för ett urval av de 

Skandinaviska centralplatsområdena, majoriteten av dem vilka kan placeras i det 

sydskandinaviska området: Danmark och södra Sverige, men också ett exempel från 

norra Skandinavien i form av nordnorska Borg. 

 

2.2.3.1  Svenska centralplatser: Uppåkra 

I Sverige finns flera exempel på platser vilka nämnts som möjliga centralplatser. De 

flesta av dem är belägna i södra Sverige.  

 

Uppåkra i västra Skåne kan med rätta sägas utifrån det rika fyndmaterialet vara ett av de 

mest spektakulära exemplen på en sydskandinavisk centralplats (Hårdh 2003:61). 

Platsen var strategiskt lokaliserad på en höjd i nära anslutning till Höjeån, och cirka sju 

kilometer från kusten (Helgesson 2003: 328).lokaliserad Redan i mitten på trettiotalet 

genomfördes utgrävningar på platsen och man kunde konstatera boplatslämningar ända 

tillbaka till början av romersk järnålder (Larsson 2001:19). Uppåkra präglas annars av 

en nästan obruten kontinuitet som bosättning ända fram i våra dagar (Hårdh 2001:41). 

Fynd från romersk järnålder innefattar ett stort antal romerska denarer samt fragment av 

glasföremål också de från kontinenten (Hårdh 2003:34ff).  Under denna tidsperiod 

förekom hantverk i form av bland annat kamtillverkning, samt tillverkning av 

bronsfibulor (Hårdh 1998:118; Larsson 1998:100). 

 

 Det mesta av fyndmaterialet har annars kunnat knytas till perioden vendeltid – 

vikingatid (Larsson 2001:19). Uppåkra uppvisar tydliga tecken på att under lång tid haft 
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en bestående hantverksproduktion av ett eller annat slag under större delen av platsens 

bebyggelsetid (Callmer 2001:162).  

 

Fyndbilden är som nämnt rik och vittnar om en högkvalitativ hantverksverksamhet 

under folkvandringstiden Helgesson 2001:32ff). Bland annat har man funnit guldgubbe-

patriser såväl som flertalet färdiga guldgubbar vid sidan av andra typer av guldsmycken 

så som guldbrakteater (Helgesson 2001:33; Hårdh 2001:42; Hårdh 2003:43ff). 

Dessutom har man hittat spår av importerade statusföremål från kontinenten och 

England så som delar av högkvalitativa glasbägare och fibulor (Helgesson 2001:33; 

Hårdh 2001:44ff; Hårdh 2003:45f). Något som ytterligare stärker bilden av Uppåkra 

som en plats med livliga kontakter med den europeiska kontinenten under 

folkvandringstid är fynd av romerska denarer (Hårdh 2001:43). 

 

Något som är noterbart är att fyndmaterialet till viss del ändrar karaktär från och med 

vendeltid. Förekomsten av importföremål är i jämförelse med under folkvandringstiden 

liten, och överhuvudtaget går det inte att knyta några guldföremål till denna period 

(Helgesson 2001:34f). Undantaget gällande importföremål utgörs av delar av 

glasföremål av hög kvalitet (Hårdh 2001:49). Man har dock kunnat konstatera en 

fortsatt inhemsk hantverksproduktion. Detta gäller då främst bronshantverket, främst 

tillverkning av fibulor (Helgesson 2001:35; Helgesson 2003:326; Hårdh 2001:47ff).  

Även fynd från vikingatid utgörs bland annat av importföremål så som glasföremål, 

silverbeslag och broscher och mynt varav en del arabiska (Hårdh 1998:121; Hårdh 

2003:55ff). 

 

2.2.3.2 Järrestad 

Ett annat exempel på en centralort eller snarare ett centralplatsområde i Skåneområdet 

är Järrestad beläget på en platå på den skånska östkusten. Av särskilt intresse i 

sammanhanget är järnåldersbebyggelsens strategiska placering på en höjd i nära 

anslutning till Tommarpsåns kommunikationsvägar, vilket kan indikera att platsens läge 

setts som strategiskt fördelaktigt (Söderberg 2005:63; 314ff; 374).  De tidigaste 

indikationerna på mänsklig närvaro i Järrestadsområdet kan dateras till tidigmesolitikum 

(Söderberg och Hellerström 2003:24ff). 

 

 Järnåldersbebyggelsen kan dateras med början i förromersk järnålder kring cirka år 200 

f. Kr. och ända fram till och med tidig vikingatidens slut/tidig medeltid (Söderberg 

2003:112ff). Det står dock klart att tyngdpunkten i bebyggelseutvecklingen i området 

kan koncentreras kronologiskt till tiden e. Kr. (Söderberg 2003:118). I huvudsak tre 

bebyggelsehistoriska skeden har identifierats under denna tidsperiod.   

 

Järnåldersbebyggelsen knyts under hela perioden tydligt till förekomsten av en större 

hallbyggnad.  En sådan hallbyggnad uppfördes för första gången i Järrestad någon gång 

under sen folkvandringstid/tidig vendeltid och användes till och med omkring år 700 e. 

Kr. (Söderberg 2003:125ff). Detta utgör det första skedet och till denna tidsperiod har 

olika verksamheter knutit, bland annat olika former av metallhantverk (Söderberg 

2003:128). Ett av de mest anmärkningsvärda fynden i detta sammanhang är fyndet av 

en guldgubbepatris, vilken kan ha använts på platsen för att gjuta guldgubbar 

(Söderberg 2003:128).  

Det andra skedet inträdde omkring år 700 e. Kr. i och med byggnationen av en ny 

hallbyggnad, och kom att fortlöpa till och med mitten av vikingatiden cirka år 950 e. Kr. 

(Söderberg 128f). Även denna tidsperiod bär spår av järnsmide, utifrån fynd av bland 

annat järnslagg, och möjligen kan också ett lösfynd bestående av ett städ kopplas till 



  
 

8 

denna verksamhet (Söderberg 2003:131). Övriga noterbara fynd daterade till denna tid 

är bland annat glasföremål, så som glaspärlor och glasskärvor förmodligen från 

glasbägare (Söderberg 2003:131).  

 

Det tredje bebyggelseskedet inträdde precis som i föregående skede, i och med 

uppförandet av en ny hallbyggnad, omkring år 950 och avslutades således vid tiden för 

medeltidens början cirka 1050 (Söderberg 2003:136).  

 

I Järrestadsområdet har ett stort antal fyndföremål hörande till tiden mellan 200 e. Kr. 

och år 1050 e. Kr. hittats. Däribland kan noteras fynden från en kvinnograv ett flertal 

bronsfibulor av varierande typ samt en silverblecksfibula (Stjernkvist 2003:179ff). Man 

har också bland gravföremålen funnit fragment av en glasbägare (Stjernkvist 

2003:190f).  Ytterligare kopplingar till kontinenten tydliggörs med fynden av ett antal 

mynt daterade till sen vikingatid/tidig medeltid, vilka kan spåras till det tyska 

kulturområdet (Söderberg 2005:89). 

 

Generellt kan nämnas indikationer på smidesverksamheten i området. Man har vid sidan 

av järnslagg hittat järntenar, eller ämnesjärn vilka utgjort råämnet (Grandin och 

Hjärthner-Holdar 2003:320ff).  Därutöver finns fynd vilka tyder på att man också i 

perioder ägnat sig åt olika former av ädelmetallhantverk på platsen (Söderberg 

2005:92). Noterbart i sammanhanget är fyndet av rester från bronsgjutning, samt fynd 

kopplade till guldhantverk, inte minst då en guldgubbepatris (Grandin och Hjärthner-

Holdar 2003:327; Söderberg 2005:89). 

 

Därutöver finns spår efter både textil- och lokal pärltillverkning i Järrestad, den senare 

aktiviteten knyts till sen vikingatid/tidig medeltid (Söderberg 2005:227). 

Det finns i Järrestadsområdet ett flertal ortnamn vilka kan vara av särskilt intresse i 

sammanhanget. Dels har Järre-förledet har tolkats ha sitt ursprung i ordet jarl, och ska 

ha indikerat att en jarl haft sitt herresäte på platsen (Söderberg 2005:96f). Ett annat 

exempel är orten Karlaby vilken kan indikera en närvaro av kungens mäns (Söderberg 

2005:297f).  

 

Ortnamn med möjlig religiös/rituell/kultisk koppling är Viarp, samt Tornåkrar, 

Hövdaåkrar (Söderberg 2005:305ff).  

Intressant är också är spekulationer kring huruvida det ska ha funnits en tidig tingsplats 

i Järrestadsområdet, mot bakgrund av att det finns en plats vilken benämns som 

Galgbacken (Söderberg 2005:302ff).  

 

2.2.3.3 Slöinge 

I Halland finner man spår efter vad som med all sannolikhet var en västsvensk 

centralplats. Även om Slöingeområdet i senare tid kommit att bli uppodlat, så har man 

ändå kunnat bedöma dateringen av platsen till tiden mellan romersk järnålder fram till 

och med tidig medeltid (Lundqvist 1997:94). Ett flertal ortnamn i anslutning till 

Slöinge, med ändelsen -torp, ger vid handen att platsen varit föremål en 

bebyggelesexpansion i sen vikingatid/tidig medeltid (Lundqvist 1997:97). Två 

centralplatsindikerande ortnamn kan identifieras. I relativ närhet, två respektive 3 

kilometern till Slöinge-bebyggelsen: Vässlunda och Lundby (Lundqvist 1997:97). 

Ett flertal centralplatsindikerande fynd har hittats i Slöinge. Fyndmaterialet får 

sammantaget ses som rikt. Dels fann man i början av 90-talet en guldgubbe på platsen, 

men denna skulle följas av ett femtiotal ytterligare hela guldgubbar eller fragment av 
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sådana, varav hela fyrtioåtta stycken funna deponerade i ett stolphål (Lundqvist, 

Rosengren och Callmer 1993:65ff; Lundqvist 1996:91ff; Lundqvist 1997:90ff).  

 

Ytterligare spektakulära fynd är ett femtontal guldbleck, samt hela eller delar av ett 

femtontal glasbägare (Lundqvist 1997:94). Platsen tycks ha varit föremål för en livlig 

hantverksverksamhet av skilda slag. Dels har man funnit spår av ädelmetallhantverk, 

pärltillverkning och tygtillverkning (Lundqvist, Rosengren och Callmer 1993:68; 

Lundqvist 1997:94). Värt att nämna är att det i området finns belägen en fornborg 

(Lundqvist 1997:96).  

 

2.2.3.4 Borg i Östergötland 

I området kring dagens Norrköping låg vad som kommit att ses som en centralort i 

Östgötaområdet under järnåldern. Fynden i området vittnar om en längre kronologisk 

kontinuitet, vilken huvudsakligen sträcker sig tillbaka till romersk järnålder och fram i 

tidig medeltid (Lindeblad och Nielsen 1997:99f). Några ortnamn vittnar om Borgs 

eventuella betydelse som centralort. Dels förekommer Tingstad, Lundby, Gullborg och 

Ullevi (Lindeblad och Nielsen 1997:106). 

 

Geografiskt var bebyggelsen förlagd till en plats i strategisk anslutning till Bråvikens 

kommunikationsmöjligheter, samt i närheten av bördiga jordar (Lindeblad och Nielsen 

1997:102). I området, i Skälv, finns ett gravfält vilket använts redan i yngre bronsålder 

och fram i folkvandringstid (Lindeblad och Nielsen 1997:104). Bland fynden räknas 

statusföremål och vapen (Lindeblad och Nielsen 1997:104ff). Under 1800- talet ska 

man också ha funnit en fingerring av guld i Skälv-området (Lindeblad och Nielsen 

1997:106). I Lundby, vilket ligger en dryg mil från Borg hittades ett hängsmycke i guld, 

daterat till romersk järnålder (Lindeblad och Nielsen 1997: 106).  

 

I området finns de två fornborgarna Gullborg och Boberget. På bägge platserna har man 

funnit en rad centralplatsindikerande fynd (Lindeblad och Nielsen 1997:107). Till dessa 

hör statusföremål i glas; del av bägare och flaska, ett bronsfibulafragment samt 

vapendelar Fynd som indikerar att man ägnat sig åt handel på plats har också hittats, 

exempelvis viktlod och bitsilver. Därutöver finns fynd som tyder på att det förekom 

järn- och bronshantverk. I Herrebro fann man spår efter andra typer av hantverk och 

tillverkning. Dels fann man också här spår av smidesverksamhet, men också rester av 

tillverkning av glaspärlor och benhantverk (Lindeblad och Nielsen 1997:113). 

Verksamheten här dateras till vendeltid, och noterbart är att platsen förlorat sin 

betydelse och övergivits i början på medeltiden (Lindeblad och Nielsen 1997:113). 

 

I anslutning till fyndet av en gårdsbyggnad i Borg, daterad vendeltid, fann man också 

vad man tolkat som en kultbyggnad (Lindeblad och Nielsen 1997:108f). Nära detta hus 

fann man en ansenlig mängd amullettringar – 98 stycken, samt spår efter 

järnframställning i form av järnslagg, vilka deponerats på husets västra sida (Lindeblad 

och Nielsen 1997:110).  
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2.2.3.5  Danska centralplatser: Boeslunde 

 

Danmark förefaller vara synnerligen rikt på förhistoriskt arkeologiskt material från 

järnåldern. Flera av de mest spektakulära och fyndrika exemplen på 

centralplatsområden finns där. Här följer ett urval av dessa. 

 

I Sydvästsjälland, beläget vid dess sydvästra kust, har man hittat fynd från järnålder 

vilka skvallrar om att platsen fungerat vid en tidpunkt fyllt en funktion som 

centralplatsområde. Platsen tycks ha varit bebodd redan i tidig bronsålder (Christensen 

1997:56). Från järnålder har man funnit en rad gårdskomplex i Boeslundeområdet, med 

sammanlagt 11 hus (Christensen 1997:58f). Kronologiskt kan fynden placeras in i 

tidsperioden mellan förromersk järnålder och tidig medeltid (Christensen 1997:60ff). 

 

Rikliga fynd metallfynd vittnar om omfattande metallhantverk. Dels har man funnit 

rester från järn, brons, och bly och därtill en trolig tillverkning av guldbleck 

(Christensen 1997:64ff). Man har funnit ett flertal matriser vilka med all sannolikhet 

använts i tillverkning av guldbleck (Christensen 1997:64f). Därutöver har man hittat 

hela eller delar av ett flertal olika typer av vapen, bland annat svärdsbeslag och en lans 

(Christensen 1997:65f). Ett stort antal bronsfibulor har också hittats, hela 141 stycken 

(Christensen 1997:67). De flesta av dem dateras till folkvandringstid/vendeltid 

(Christensen 1997:67f). Endast ett fåtal kan knytas till andra tidsperioder, och då gäller 

det främst vikingatid (Christensen 1997:68). En mängd silverdeponeringar har hittats, 

sammanlagt cirka 3500 gram (Christensen 1997:69). 

 

2.2.3.6 Sorte Muld 

Ett av de mest intressanta exemplen på ett centralplatsområde från järnåldern i 

Skandinavien är utan tvekan Sorte Muld på danska Bornholm i södra Östersjön. Precis 

som vi har sett i fallet med en del andra centralplatser i det Skandinaviska området 

förekommer tidiga fynd från stenåldern på platsen (Christiansen 2008:13). Sorte Muld 

har genom åren varit föremål för extensiva utgrävningar. De tidigaste påbörjades redan i 

mitten på 1800-talet och de senare har skett ända fram i våra dagar (Watt 2008:17ff). 

Sammantaget har detta utgrävningsarbete resulterat i ett rikt fyndmaterial vilket till 

största delen kan knytas till järnålderns början, det vill säga förromersk järnålder, fram 

till och med vikingatid, då de mänskliga aktiviteterna i Sorte Muld tycks ha klingat ut 

(Watt 2008:24ff).  Platsen tycks dock ha haft sin absoluta storhetstid med början i 

folkvandringstid och en bit in i vendeltid (Watt 2008:25). 

 

Som nämnt utmärks Sorte Muld av ett mycket rikt järnålderstida fyndmaterial av ett 

varierande slag. Bland annat har man hittat över femtio spjut- och lansspetsar (Birch-

Iversen 2008:77ff; Lund-Hansen och Vennersdorf 2008:30f). Guldfynden är en 

fyndkategori som är sällsynt välrepresenterad i sammanhanget. Man har bland annat 

hittat fem brakteatrar och ett antal romerska gulddenarer (Axboe 2008:35ff). Det utan 

tvekan mest anmärkningsvärda fyndmaterialet utgörs av fynden av sammantaget hela 

2480 guldgubbar (Watt 2008:43ff). Mycket tyder också på att man ägnat sig åt guld – 

och silverhantverk på platsen (Lund-Hansen 2008:83ff). 

 

Mer jordnära fynd, så som vävtyngder, vittnar om att man på platsen också framställt 

tyger (Mannering och Andersson –Strand 2008:58ff). Dessutom torde man i Sorte Muld 

också tillverkat bronsfibulor (Lund-Hansen 2008:63ff). Också importerade bronsfibulor 

finns representerade i fyndmaterialet (Callmer 2008:70f).  
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Bland andra importfynd hör i övrigt ett stort antal glasskärvor vilka hör till romerska 

glasbägare, samt glaspärlor vilka också importerats från det romerska området (Lund-

Hansen 2008:91ff).  Från Rom stammar också majoriteten av de cirka 800 mynt, i guld 

och silver vilka man funnit på platsen (Horsnes 2008:115ff). Fynd från vikingatiden, 

sammanlagt 61 mynt, kommer ursprungligen från kontinenten och det arabiska området 

(Moesgaard 2008:122ff).  

 

2.2.3.7 Gudme - Lundeborg 
Gudme är ett av flera exempel på en Skandinavisk centralplats från järnålderns 

Danmark. Faktum är att platsen kan räknas till regionens största, om vilket det mycket 

stora antalet fynd vittnar (Hedaeger 2001:3). Sammantaget har man funnit 102 olika 

guldgubbar i Gudme/Lundeborgsområdet (Thomsen 1993:87ff m.fl.). Vid sidan av 

brakteatfynd har man kunnat konstatera omfattande verksamhet kopplad till olika 

former av metallhantverk, så som smyckesproduktion (Hedaeger (2001:4ff). Dels 

pågick järnsmidesverksamhet på platsen (Thomsen et.al. 1993:81f). Gudme är dock mer 

känt utifrån fynden av en omfattande bronsbearbetning. Man har funnit råämne av 

brons, det vill säga bronstenar och bronsslagg (Thomsen et. alt 1993:82). Troligen 

framställdes en rad olika typer av bronsföremål på platsen, inte minst bronsfibulor. Man 

har hittat spår av gjutformar vilka använts för att framställa sådana föremål (Thomsen 

et. al 1993:82f). Även importerade bronsföremål finns representerade i fyndmaterialet. 

Man bland annat hittat bronsskålar och bronskärl vilka förmodligen importerats från 

romarriket (Thomsen m.fl. 1993: 76). Fynd av över 200 romerska denarer befäster 

bilden av livliga kontakter mellan Gudme/Lundeborg och Rom (Thomsen m.fl. 

1993:77f). 

 

Därutöver förekom olika typer av ädelmetallsbearbetning. Precis som i fallet med 

bronsbearbetningen har man hittat själva råvaran, i form av silver- och guldtenar, vid 

sidan av slaggrester (Thomsen et. al. 1993:83). Exakt vad man producerade på platsen i 

form av ädelmetallföremål är inte helt klarlagt. Men man har dock hittat en 

guldgubbepatris, vilken kan indikera att man tillverkat sådana i området (Thomsen et. 

al. 1993:83). Dessutom har man hittat ett stort antal bryt- eller klippguld, vilket 

förmodligen figurerat som en form av betalningsmedel i handelsverksamheten i 

Gudme/Lundeborg (Thomsen et. al. 1993:79).  

 

Vid sidan om metallhantverket förekom också glaspärletillverkning I 

Gudme/Lundeborg (Thomsen et. al. 1993:74f). Man har också funnit glasskärvor från 

vad man beräknar vara ett hundratal enskilda glasföremål (Thomsen et. al. 1993:75f).  

Platsen var föremål för omfattande utgrävningar under åttio- och nittiotalen och man 

kunde konstatera att aktiviteterna i och kring Gudme varit som livligast från romersk 

järnålder fram till en bit in i vendeltid (Hedaeger 2001:3). Förekommande i 

Gudmeområdet är ett flertal centralplatsindikerande ortnamn (Hedaeger 2001:5). Främst 

huvudorten själv, Gudme – gudarnas hem, men också i närmiljön: Gudbjerg – gudarnas 

berg. Närliggande Albjerg och Galbjerg vittnar vidare om att platsen haft en viktig 

rituell betydelse.  

 

2.2.3.8 En norsk centralplats: Borg i Lofoten 

Det enda norska exemplet i min redogörelse utgörs av Borg beläget i Lofoten. Denna 

centralplats är också ett exempel på en av de nordligaste i Skandinavien. 

 

Inte bara i södra Skandinavien- Danmark och Sverige, finns det exempel på 

centralplatser eller centralplatsområden, också i de nordliga delarna finns dessa 
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representerade i det arkeologiska materialet. Kanske den mest kända av dessa nordliga 

centralplatser är Borg i nordnorge. På en av Lofotsöarna har man funnit arkeologiska 

lämningar vilka indikerar att det i detta område under järnåldern fanns någon form av 

centralplats. Områdets bebyggelsehistoria sträcker sig ända tillbaka till mesolitikum, 

men de flesta fynden i trakten kan knytas till en period omfattande romersk järnålder 

och vikingatid (Johansen och Munch 2003:11). Man har med utgångspunkt i C14-

datering kunnat fastställa att människor bott på platsen i en obruten bebyggelsekedja 

under nära nog tusen år, från romersk järnålder fram till och med medeltidens början 

(Johansen och Munch 2003:33). Således uppvisar Borg en tydlig bebyggelsemässig 

kontinuitet under större delen av järnåldern. 

 

Borg kom att tilldra sig intresse i början av 80-talet då arkeologiskt material framkom i 

samband med plöjningsverksamhet på platsen. Detta ledde några år senare till ett 

utgrävningsarbete som kom att fortgå i sammanlagt sju år (Johansen och Munch 

2003:12). Utgrävningarna genererade ett betydande fyndmaterial och tydde på att en 

mängd centralplatsindikerande aktiviteter förekommit på platsen. Dels fann man spår 

efter järnbearbetning i form av järnslagg (Holand 2003:136f). Bland de funna 

järnföremålen kan särskilt noteras förekomsten av fynd från fyra svärd funna, samt ett 

antal pilspetsar (Arrhenius och Fennö Muyingo 2003:171f).  

 

Man kan också nämna de enstaka fynd av silverslagg som är funna på platsen, även om 

detta i sig inte indikerar en omfattande silverbearbetning (Munch 2003:246). Därutöver 

hittade man bland annat keramiska vävtyngder, vilka i sig ger vid handen att man även 

ägnat sig åt textilhantverk i Borg (Johansen, Kristiansen och Stamsö Munch 2003:141ff; 

Holand 2003:137).  

 

En stor mängd glasfragment, sammanlagt 256 delar, hittades också (Holand 2003:211). 

Sammantaget förmodar man att dessa utgjorde femton till sexton glasföremål, vilka de 

flesta kan troligen kan knytas till yngre järnålder (Holand 2003:211). Anmärkningsvärt i 

sammanhanget är förekomsten av glasskärvor med guldinfattning (Holand 2003:216ff). 

Övriga föremål, vid sidan om glasföremålen, vilka kan ses som status- eller lyxföremål 

innefattar ett förgyllt bronsspänne (Stamsö Munch 2003:242f). Detta spänne är ett av få 

exempel på bronsföremål i fyndmaterialet. Också silverföremålen är relativt få till 

antalet, sammanlagt fem stycken. Dessa omfattar ett fåtal silvertenar – brytsilver, och en 

silverpärla (Stamsö Munch 2003:245f).  

 

Antalet funna guldföremål utgör majoriteten av ädelmetallfynden. Man hittade under 

utgrävningarna sammanlagt åtta guldföremål, däribland fem guldgubbar och en 

guldpärla (Munch 2003:246ff).  

 

 

3 FRÅGESTÄLLNING 

Huvudfråga:  

• Går det att identifiera en förekomst av centralplatser eller centralplatsområden i 

Småland under perioden förromersk järnålder till och med vikingatid? 

Relaterade frågeställningar med utgångspunkt i ovanstående frågeställning: 

• Var har dessa platser varit situerade? 

• Finns det en kontinuitet i användningen av dessa centralplatser? 
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• Går det att se en förändring av dessa platser över tid? 

 

4 SYFTE 

Syftet med detta arbete är att identifiera en eventuell förekomst av centralplatser i 

Småland under järnåldern.  

 

 

5 METOD 

Litteraturstudier utgör grunden i min studie. Detta innefattar litteratur vilken behandlar 

den yngre järnåldern generellt, och specifikt södra Sverige och Småland. Vidare har jag 

använt mig av Riksantikvarieämbetets fornminnessök för att identifiera möjliga 

centralplatser i Småland, med utgångspunkt i förekomsten av för ändamålet relevanta 

fyndtyper och arkeologiska lämningar. Urvalskriterierna baseras i huvudsak på de 

teoretiska perspektiv som jag använt mig av i min studie, främst Fabechs och Ringtveds 

(Fabech och Ringtved 1995) teori kring centralplatser under järnåldern, vilken jag 

redogjort för närmareovan. Jag har också ägnat mig åt kartstudier, närmare bestämt 

försökt att identifiera förekomsten av centralplatsindikerande ortnamn. 

 

 

6 KÄLLMATERIAL 

Källmaterialet består av litteratur vilken i huvudsak behandlar centralplatser som 

fenomen under järnåldern. Exempel på detta är som nämnt Fabech och Ringtved som 

främst behandlat södra Skandinaviens järnålderslandskap. Böcker vilka behandlar 

närliggande för ändamålet relevanta företeelser har också använts. Exempel på detta är 

Hyenstrand, Sjösvärd och Strid vilka närmare vilka undersökt ortnamns betydelse.  

Hyenstrand kan också särskilt nämnas då hans extensiva kartläggningsarbete av svenska 

fornlämningar fungerar som en grund i min studie.  

 

Vid sidan om ämnesrelevanta litteraturstudier har jag använt mig av flertalet 

publicerade arkeologiska rapporter vilka behandlar Småländsk järnålder. 

Två databaser har utgjort viktiga källor, dels Riksantikvarieämbetets fornminnesök och 

Historiska museets samlingar. 

 

En viktig notering bör tas i beaktande gällande källäget i Småland. Det faktum att stora 

delar av Småland utgör och historiskt utgjort bördig jordbruksmark är en försvårande 

faktor vid fasställandet av förhistoriska omständigheter. Detta då mycket av det 

ursprungliga arkeologiska källmaterialet med all sannolikhet gått förlorad under senare 

tiders plöjningsverksamhet.  

 

Sålunda är källäget en aning problematiskt då vi idag inte vet hur stor del av det 

förhistoriska kulturlandskapet som sedermera gått förlorat i de småländska böndernas 

brukande av marken. Denna problematik har noterats tidigare av exempelvis Nicklasson 

(2009), som behandlat denna fråga i arbetet med att kartlägga järnålderns Vista, ett 

område beläget i nordvästra Småland. Något som också aktualiserats i arbetet med att 

kartlägga Uppåkras sena järnålderssekvens (Larsson 2001:19). 
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7 AVGRÄNSNING 

Denna uppsats behandlar som utgångspunkt järnåldern, det vill säga en period med 

början i förromersk järnålder år 500 f.Kr. till och med vikingatidens slut ca år 1050 

e.Kr. Särskild vikt läggs vid tiden från och med den romerska järnålderns början år 0, 

och fram till och med vikingatiden.  

 

Geografiskt behandlar denna studie generellt Småland; Kronobergs; Jönköpings och 

Kalmar län. Utgångspunkten är specifikt de Småländska landen, vilka har sitt ursprung i 

medeltid: Möre, Tjust, Värend, Finnveden, Aspeland, Sevede, Vedbo, Njudung, Tveta 

och Handbörd (Brink 1998:305ff).  

 

8 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Jag har valt att utgå från två teorier i min studie. Den ena rör specifikt identifikation och 

kategorisering av centralplatser under järnåldern (se ovan i avsnittet om Fabech och 

Ringtved). Den andra är mer generell och behandlar agency.  

 

Agency – människan som aktiv inflytelserik aktör  

Jag har som teoretisk utgångspunkt i mitt arbete valt att använda mig av agency-teori, 

vilken behandlar människan som en handlande varelse. Vad som utmärker människan är 

hennes handlande, handlingar – aktiva eller omedvetna. Varje individ utför handlingar 

inom de kulturella och sociala strukturer som denne omges av och är en del av. Dessa 

handlingar utgör grunden i förändringar, stora såväl som må, och driver sålunda olika 

typer av kulturell utveckling och förändringsprocesser.  

 

Agency – teorin behandlar sålunda människors handlande i relation till kulturella eller 

samhälleliga strukturer. Dessa handlingar kan då spåras i det arkeologiska materialet 

och kan användas för att beskriva och förstå olika kulturella processer och förändringar 

vilka förhistoriska samhällen kan ha genomgått. Varje mänsklig artefakt bär då spår av 

agency, och är resultatet av individens möjlighet att handla på ett visst sätt.  Nedan 

redogör jag för grunddragen inom denna skola samt de olika tolkningar av agency - 

teorin vilka förekommer i den teoretiska debatten.  

 

Det finns visserligen flertalet tolkningar och teoretiska underströmmar inom denna 

filosofi, men likväl kan några grunddrag eller grundprinciper identifieras vilka 

definierar agency. Dels utgör som nämnt ovan människor, eller agenterna, det vill säga 

de individer som utför en given handling. Dessa handlingar är i sig inte nödvändigtvis 

ett uttryck för agency, så till vida att agency snarare är en typ av handling som 

motiveras och formas utifrån symboliska, sociala, och materiella strukturer inom vilken 

en individ lever och verkar (Dobres och Robb 2000:7f).  

 

Agency kom till en början att ses som en reaktion mot användandet av beteende som 

beskrivande en mänsklig handling. Således menar Hodder kan agency ses som en aktiv 

handling i förhållande till ett mer passivt och automatiskt betingat beteende (Hodder 

2000:22). Agency-teoretiker som Hodder vill gärna framhålla den aktiva dimensionen i 

individens handlande, som en del i förändringsprocesser (Hodder 2000:25). Handlingar 

blir således meningsskapande och medvetna utifrån individens livsförutsättningar 

(Hodder 2000:31f). 

 

Agenterna kan däremot inte ses som individer vilka handlar i ett kulturellt vakuum, där 

individerna handlar utan hänsyn till andra individer. Snarare bör agency ses som 
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handlingar vilka genomförs inom sociala strukturer där individerna – agenterna, är en 

del i ett större socialt sammanhang bestående av många andra individer (Barrett 

2000:61). Sålunda utförs handlingarna inte endast med utgångspunkt i varje enskild 

individs individuella drivkraft, utan kan också ses som ett aktivt handlande i förhållande 

till de inom den specifika sociala strukturens gällande normer, ideologier, regler och 

symbolvärld (Joyce 2000:71f). Som nämnt ovan innebär det inte att individen utgör en 

passiv handlande, utan snarare som aktiva aktörer vilka i hög grad är medveten om de 

omgivande strukturernas inflytande, och aktivt handlar utifrån dessa förutsättningar 

(Joyce 2000:73). 

 

Agency betonar på så vis i hög grad betydelsen av att se på människan, den handlande 

aktören, som en del i ett större socialt sammanhang. Naturligt blir då att se agency i 

ljuset av dynamiken mellan enskilda individer och deras förhållande till varandra och 

hur det påverkar det enskilda handlandet. Utöver detta, föreställningen om individen 

som en social aktör, beaktas också andra kulturella och materiella förutsättningar vilka 

omger och i hög grad formar denne (Gardner 2004:1).  

 

Dessa förhållanden föranleder individen att i varje givet ögonblick aktivt handla på ett 

visst sätt utifrån individuella drivkrafter såväl som de yttre strukturella betingelserna 

vilka kan ses som inflytelserika. Handlandet är sålunda ett resultat av både av 

individens medvetenhet om dessa förutsättningar såväl som en självmedvetenhet 

avseende handlingarnas mål och mening (Gardner 2004:5). Individen är därför inte en 

passiv part i förhållande till de omgivande strukturerna, utan i allra högsta grad 

medveten om de egna handlingarna och den egna makten att handla på ett visst sätt 

(Gardner 2004:34). 

 

Sammanfattningsvis kan då följande sägas om agency: 

 

• Individer och förhållanden mellan individer inom sociala strukturer är av central 

betydelse för kulturella förändringar. 

 

• Individen har makten att på egen hand eller tillsammans med andra individer 

handla på ett kalkylerat sätt, medveten om omgivande förutsättningar - 

materiella såväl som sociala. 

 

• De aktiva handlingarna kan både bevara och förändra strukturer. 

 

• Det arkeologiska materialet bär spår av ovanstående sociala dynamik. 

 

 

9 SMÅLANDS JÄRNÅLDER - FYNDBILD 

En del forskning har bedrivits gällande frågan om förekomsten av småländska 

centralplatsområden. Flera områden har således redan identifierats utifrån gängse 

identifikationskriterier. Dessa platser ligger utan undantag i de småländska 

gränstrakterna, antingen i anslutning till Öresundskusten, som i fallet med 

Mörebebyggelsen, eller i anslutning till andra av landskapets randområden. Inget tydligt 

exempel på Småländsk centralplats går att tvekan identifiera. Det arkeologiska källäget 

är som nämnt ovan problematiskt i Småland, då yngre kulturlager inte sällan förstörts 

genom århundraden av jordbruk. De få fynd som noterats i områden som inte redan 

undersökts eller forskats kring, det vill säga de exempel på centralplatsområden som 
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redan presenterats, medger inget enkelt kartläggningsarbete av Smålands 

järnåldersbyggd.  

 

De spektakulära fynd som hittills gjorts, som enligt bland annat Fabechs och Ringtveds 

teoretiska modell är att betrakta som centralplatsindikerande, lyser generellt med sin 

frånvaro i det småländska området. Det som gäller den generella fyndbilden kan då av 

naturliga skäl också appliceras på denna fyndgrupp. Det vill säga sådana fynd står ej att 

finna i det inre av Småland. Med det inre av Småland avses då de centrala delarna, och 

inte landskapets randområden.  

 
Fig2. Smålands medeltida land efter Brink (1998). 

 

Nedan följer inledningsvis först en översiktlig genomgång av det generella fyndläget i 

Smålandsområdet, med fokus på några av de mest intressanta fynden i respektive 

område. Därefter följer en djupare redogörelse av de för ämnet 

centralplatsområdesidentifiering relevanta fyndgrupperna i Småland. 

 

9.1 Möre 

Ett område som under lång tid bebotts av människor och som har en relativt rik 

förhistoria är det område i östra Småland som kallas Möre. Möre är ett namn med 

möjliga anor i vikingatiden och som syftar på det landområde utgörande den södra 

småländska Kalmarsundskusten (Brink 2001:517; Hyenstrand 1984:167ff; Magnusson 

2001:11f). De äldsta boplatslämningarna från människor i området går tillbaka ända till 

mesolitikum (Alexandersson 2001:111ff; Magnusson 2001:26). Utifrån 

boplatslämningar går det att dra slutsatsen att människor under större delen av 

förhistorien bott i nära anslutning till kusten i detta område (Anglert 2001:486).  

 

Av särskilt intresse i Möreområdet framstår Hossmo och Ljungby, då bland annat 

bebyggelselämningar och förekomsten av gravfält från järnålder, koncentreras till dessa 

platser (Dutras-Leivas och Karlsson 2001:549; Hallgren 2001:416f). Fynd i 

Hossmoområdet tyder på en etablering i vendeltid (Having 2001:553). Hantverksfynd 

inkluderar vid sidan om järnverksamheten, möjligen också indikationer om att 

bronsgjutning och glaspärletillverkning kan ha förekommit på platsen (Having 
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2001:554ff). Också i Åby har man funnit en mängd glaspärlor, varav vissa av dem 

halva, vilket har föranlett spekulationer kring huruvida det kan ha förekommit 

glaspärletillverkning på platsen (Nilsson och Källström 2010:16ff). En undersökning av 

en boplatslämning i Åby (RAÄ 121:1) gav dateringar till perioden romersk järnålder- 

sen vikingatid. 

 

I samband med en arkeologisk undersökning 2014 fann man i Hossmo delar av vad man 

tolkar som en patris vilken kan ha använts vid tillverkning av guldgubbar (Gunnarsson 

m.fl. 2014:22ff). 

 

I Möre var man tidig med att framställa järn, och spår av järnframställning har hittats i 

Eket, Mören, Binga, Hossmo och Rockneby (Gunnarsson et.al 2014:50ff; Karlsson 

2001:345; Magnusson 2001:337). Faktum är att C14 – analys daterade verksamheten i 

Eket till förromersk järnålder, vilket innebär att man på denna plats var bland de första i 

Skandinavien att framställa järn (Magnusson 2001:338f). Det finns en lång kontinuitet 

avseende järnhantering i Möre med början i förromersk järnålder. Från romersk 

järnålder finns exempel på järnframställning i Brustorp, Mören och Gräsmo; vendeltida 

järnhantering i Binga och folkvandringstida/vikingatida i Åby (Karlsson 2001:363).  

 

Flertalet skattdeponeringar har gjorts i Möre, de tidigaste daterade till vikingatid, några 

daterade till tidig medeltid (Anglert 2001:490ff). 2014 fann man i Hossmo flertalet 

fragment av vikingatida silvermynt (Gunnarsson m.fl. 2014:53). Särskilt intressant är att 

man också fann en del av en glasbägare, ytterligare en indikation på att det under den 

yngre järnåldern i området fanns individer med relativt hög status (Gunnarsson m.fl. 

2014:49). 

 

I Söderåkra (RAÄ 10:2) finns ett gravfält där man kunnat datera en stensättning delvis 

till förromersk järnålder, och ett röse till romersk järnålder. 

Vid undersökning av ett annat gravfält i Söderåkra (RAÄ 10:1) undersöktes ett röse från 

romersk järnålder och man fann då ett romerskt guldmynt samt ett antal glaspärlor. På 

en boplatslämning (RAÄ 298:1) från romersk järnålder fann man bland annat spåren 

efter två treskeppiga långhus. 

 

Det står klart att i Möre etablerades kristendomen i tidig medeltid i och med byggandet 

av en stenkyrka, med trolig datering någonstans mellan sent 1000-tal – början på 1100 

tal (Anglert 2001:49f; Brink 2001:518). Även i Ljungby finns en kyrka med ursprung i 

samma tidsperiod (Anglert 2001:500).  

 

Det finns flertalet ledtrådar i ortnamnen i Möre vilka pekar mot förekomsten av en 

centralplats i området. Hossmo ska exempelvis ha föregåtts av ett Husaby (Anglert 

2001:504; Brink 1998:312; Brink 2001:519). Andra ortsnamn i Hossmoområdet som 

ger en antydan om bygdens centrala betydelse är Rinkaby, Smedby och Tingby (Brink 

1998:312; Brink 2001:520ff). Mörebygdens Ljungby är också av intresse genom by-

ändelsen, vilken kan kopplas till bo, vilken i sin tur kan indikera en maktcentralisering 

(Brink 2001:520f). Av intresse är också Möres kustlandskap med ett antal intressanta 

öar vilka också indikerar Möre som centralortsområde. Ett exempel är Styrsö – ett 

namns som kan ha sin ursprungliga etymologiska betydelse i styrir, det vill säga en 

skeppshövding (Brink 1998:312). 

 

I Dörby ligger RAÄ 166:1 och 168, vilka anses representera boplatslämningar från 

järnålderns senare del/folkvandirngstid. I Arby (RAÄ 296:1) har man kunnat konstatera 
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boplatslämningar från den äldre delen av järnåldern. En boplats i Berga (RAÄ 64:1) har 

undersökts och kunnat dateras till järnålder-medeltid. 

 

9.2 Handbörd 

Handbörds härad är det medeltida småland som omfattade det som idag är Högsby 

kommun samt Mönsterås kommun. Högsbytrakten utmärker sig i detta område med en 

rik fornminnesmiljö. Området är rikt på fynd inte minst från järnåldern. Flertalet 

gravfält omgärdar Högsbyåsen. Några av dem har undersökts och kunnat dateras till 

Vikingatid. Bland annat har man funnit pärlor och delar av andra glasföremål (Bellander 

1969:33). Därutöver grävde man ut en grav i RAÄ 9:1, och fann i en ryttargrav bland 

annat en sköldbuckla och två spjutspetsar. Ett gravfält (RAÄ 12.1) ska delvis ha daterats 

till romersk järnålder Ett annat av områdets gravfält (RAÄ 28:1) ska ha genererat fynd 

av glaspärlor.  

 

En intressant lämning i denna del av Kalmar län är resterna efter en medeltida borg i 

Fagerhult (RAÄ Fagerhult 3:1). Även i Högsby (RAÄ148:1), Ålem (RAÄ 19:1) och 

Mönsterås (RAÄ 35:1 och RAÄ 82:1) finns sådana anläggningar. Också äldre 

befästningsanläggning finns här i form av fornborgar: Högsby (RAÄ 185), Fliseryd 

(RAÄ 10:1). 

 

I dessa områden finns flertal spår efter järnframställningsplatser: Fagerhult bland annat 

RAÄ 2:1 av tidigt snitt, så kallar blästbruk. Detta gäller också området kring Fågelfors, 

exempelvis RAÅ 33:1, Högsby exempelvis RAÄ 56:1, Fliseryd RAÄ 3:1 mfl., 

Mönsterås RAÄ 47:1mfl, Ålem RAÄ 14:1 samt Långemåla, RAÄ 8:1 mfl. Dessa 

anläggningar är ej daterade men kan möjligen knytas till borgen, och som sådan antas 

tillhöra medeltid. I Fagerhultstrakten finns också enligt tradition förekomsten av en 

offerkälla (RAÄ 12:1).  

 

I Högsby har man hittat ett likarmat spänne i brons från järnålderns senare del (SHM 

30124:1). Också i närliggande Fliseryd har man funnit järnåldersspännen: ett odaterat 

(SHM 7041:2) och ett daterat till folkvandringstid (SHM 7041:8 

 

9.3 Sevede 

Sevede motsvarar idag Vimmerby kommun, delar av Kristdala och Misterhult i 

Oskarshamns kommun. I detta område har man hittat ett antal vapengravar, vilka kunnat 

dateras till romersk järnålder (Nicklasson 1997:77f). En omfattande utgrävning av ett 

gravfält, RAÄ 106:1, i Vimmerby, skedde i de förra sekelskiftets början. Man 

undersökte 140 gravar och fann ett rikt fyndmaterial, innehållande bland annat över 400 

glaspärlor, varav en var hade en inlagd bit guldfolie. Inga vapen hittades, men väl ett 

arabiskt silvermynt, vilket talar för en datering till vikingatid.(Hansson 1898:31). I 

Djursdala hittade ett svärd från romersk järnålder (SHM 25418:3:II). 

Ett guldfynd går att knyta till Sevedes kustområde i Misterhult. Man fann där i 

skärgården en halsring i guld från romersk järnålder (Nicklasson 2009:82f). I Djursdala 

finns ett gravfält (RAÄ 23:3) med gravar från romersk järnålder samt från järnålderns 

senare del. 

 

9.4 Tjust 

Tjust är landskapet kring Västervik i nordöstra Småland. Området omfattar en skärgård 

med vikar och ett stort antal öar. Namnet är med all sannolikhet mycket gammalt och 

dess ursprung går möjligen att placera någonstans till tiden före järnåldern. Det faktum 

att den etymologiska tolkningen av namnet i sig är svår att göra är en indikator på att 
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namnet är särskilt gammalt (Brink 1998:305f). Utifrån den relativt rika fyndbilden står 

det klart att området redan i bronsålder var en bebodd och livlig bygd (Brink 1998:305). 

Runtom i Tjustbygden finns det dock en rad ortnamn som skulle kunna tyda på att det 

där funnits någon form av centralplats. Exempel på detta är: Tingstad, Ekeby, Ullevi, 

Hycklinge och Gamleby. Brink noterar att det kring Västervik finns ett flertal ortnamn 

med ändelsen –sjö, Södersjö; Vivelsjö och Norrsjö, där sjö ursprungligen snarare ska ha 

haft en –husbetydelse (Brink 1998:307). Noterbart i sammanhanget är att det finns en 

fornborg i närheten av Tingstad, kallad Grånsten (Brink 1998:308). 

 

En intressant fyndplats i Tjust är belägen i Målserum. Där fann man boplatslämningar 

troligen från vikingatid, och bland fynden räknas järnslagg och några små järnmejslar, 

vilket indikerar någon form av järnhantverk (Petersson 2010:18). I Målserum ligger 

järnåldersboplatsen RAÄ 176, som utgrävningar 2009 daterades till yngre järnålder, 

vendeltid/vikingatid (Stillborg 2012:173). En noterbar fyndkategori vilken som 

framkom under utgrävninsgarbetet var ett antal vävtyngder vilket indikerar organiserat 

textilhantverk (Stillborg 2012:173ff).  

 

I Loftahammar (RAÄ 335:1) fann man en stor vikingatida silverdeponering. Över 500 

hela kufiska silvermynt, samt delar av ytterligare 1400. Därutöver hittade man en 

silverarmring. 

 

I Törnsfall undersöktes en boplats (RAÄ 249:1) från perioden bronsålder/äldre 

järnålder. Där fann man rester av ett långhus, samt järnslagg. En annan boplats i 

Törnsfall (RAÄ 246:1) uppvisade c14 – datering resultat från tidig bronsålder fram till 

och med vikingatid. En annan fyndplats i Törnsfall är RAÄ 249:1 där man hittat en 

boplats från sen bronsålder/tidig järnålder bestående av bland annat ett långhus. 

Gunnerstad i Gamleby-trakten är en plats där man har funnit en rad intressanta fynd från 

olika delar av järnåldern. Många finns representerade i Statens historiska samlingar. 

Man fann ett antal skärvor av en vendeltida glasbägare, smält glas, samt delar av en 

hjälm. Dessutom har man hittat bronsslagg på platsen (SHM 27141:1).  

 

9.5 Aspeland 

Aspelands medeltida härad utgjorde vad som idag är större delen av Hultsfred kommun 

förutom Hultsfred tätort. Detta område innefattar i huvudsak landskapet kring Målilla 

med Gårdveda i väster och Mörlunda i söder. I Gårdveda (RAÄ 5:1) har en brandgrav 

från vikingatid undersökts, och man fann på platsen två ovalspännen ett antal glaspärlor 

samt en bronskedja.  

 

9.6 Vista med Visingsö 

Ett annat småländskt område där en centralplats kan ha varit situerad är Vista. Området 

är beläget i nordvästra Småland, omfattar Visingsö och området längs med Vätterns 

sydöstra strand i Jönköpings län Påvel Nicklasson (2008) har närmare studerat detta 

område. Namnet Vista har sitt ursprung åtminstone så tidigt som i medeltid (Nicklasson 

2008:17ff). 

 

I Skärstad vid Vätterns strand ligger RAÄ 175:1 där man kunde man konstatera 

förekomst av två treskeppig långhus med osäker datering. Troligen hör boplatsen till 

äldre järnåldern. På fastlandet ligger också Gränna RAÄ 339:1  där man har kunnat 

konstatera fyra långhus från perioden förromersk järnålder-romersk järnålder. 
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Visisngsö har en relativt rik fyndbild bestående av bland annat flertalet höggravfält av 

betydande omfattning från järnålder och har exempelvis Hyenstrand pekats ut som en 

möjlig centralplats (Hyenstrand 1984:166). Även om Visingsö uppvisar en rik 

förekomst av gravar och gravfält finns inga spektakulära vapengravar representerade i 

materialet (Hansson 2000:136). 

 

En guldgubbe hör annars till de mest intressanta fynden på ön (Jansson 2003; 

Nicklasson 2008:23). Möjligen har det på Visingsö funnits en Husaby (Nicklasson 

2008:25). På ön finns ett flertal centralplats indikerande namn. Förutom ovan nämnda 

Husby kan nämnas att Gränna ursprungligen ska ha varit en husaby och runt platsen bör 

det en gång ha funnits flertalet gravfält från tidig järnålder, men dessa antas ha förstörts 

och försvunnit i senare tid (Nicklasson 2008:25ff).  

 

På Visingsö har ett flertal boplatser från järnåldern, daterade till vendeltid/tidig 

medeltid, kunnat konstateras. Bland annat RAÄ 122:1, där man hittade rester efter ett 

treskeppigt långhus. Platsen fann man en rad föremål, bland dem vävtyngder. På ön har 

man också vid en annan boplats (RAÄ 156) med dateringar ändra från äldre till och med 

yngre järnåldern, funnit lämningar efter ett mycket stort treskeppigt långhus ca 27 meter 

långt En annan boplats (RAÄ 149:1) kunde delvis dateras till perioden sen 

bronsålder/äldre järnålder. Ytterligare en boplats på ön (RAÄ 161) uppvisade spår efter 

en tvåskeppig huskonstruktion. Denna boplats daterades något senare, övergången 

förromersk järnålder/romersk järnålder, än RAÄ 149:1. 

 

9.7 Tveta 

I Rosenlund fan man i en husgrund från romersk järnålder/folkvandringstid en 

järnlansspets, samt två löpare (Skanser 2003:18f). I Odensjö, vid Vätterns södra strand 

har man funnit ett antal gravar, varav en särskilt intressant vapengrav, RAÄ 330. Där 

hittade man från romersk järnålder, bland annat en sköldbuckla och ett svärd fortfarande 

i sin skida (Borg 2009:12f). 

 

I Jönköping finns flera exempel på järnåldersboplatser. På en av dem (RAÄ 213) har 

man hittat ett treskeppigt långhus. Boplatsens brukningstid har framhållits till perioden 

förromersk järnålder-folkvandringstid. I Jönköping finns också konstaterade 

boplatslämningar (RAÄ 226) från romersk järnålder. I Jönköping finns också en 

intressant uppgift som gör gällande att man på tjugotalet fann ett antal föremål i en 

mosse. Man ska ha funnit bland annat ett antal bronsbeslag eventuellt tillhörande 

hästsadlar, samt ett silverbleck och elva bronsringar. 

 

I Öggestorp (RAÄ 179) strax i närheten av Jönköping har man hittat rester av en boplats 

från äldre järnålder. Man fann i Månsarp (RAÄ 41:2) anslutning till en domarring en 

brandgrav från romersk järnålder/folkvandringstid efter en äldre man, som begravts 

tillsammans med bland annat en järnkniv och fyra glasspelbrickor.  

Boplatslämningar i Huskvarna (RAÄ 3) har genererat dateringar från sen bronsålder 

fram till romersk järnålder. I samma område daterades ett boplatsområde (RAÄ 2) till 

romersk järnålder. I Sandseryd (RAÄ 20:1) finns ett gravfält som placerats kronologiskt 

till romersk järnålder. 

 

I Barnarp finns också ett stort antal fynd och anläggningar från järnåldern. På en boplats 

(RAÄ 329) daterad till tidig perioden sen bronsålder- järnålder hittade man fyra 

treskeppiga långhus. I Barnarp undersöktes också två brandgravar från romersk 

järnålder/folkvandirngstid. Bland gravföremålen förekom bland annat järnknivar och 
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bronssmycken. Ett större gravfält (RAÄ 29:1) också det i huvudsak från samma period 

genererade en rad föremålsfynd. Bland annat 1 järnknivar, en järnlansspets, glaspärlor, 

bronsringar och bronspärlor, en hel korsformig bronsfibula samt del av ytterligare en 

fibula.  

 

Rogberga strax söder om Jönköping är intressant då det finns en rad fyndplatser från 

järnåldern, bland annat fann man ett 26 meter långt treskeppigt långhus vilket daterads 

till tiden förromersk järnålder/romersk järnålder. På en annan boplats i Rogberga 

(RAÄ136:1) fann man spåren efter ett långhus. Dateringar på platsen placerades in i ett 

tidspann som omfattade sen stenålder fram till romersk järnålder.  

 

9.8 Vedbo 

Vedbo medeltida härad utgjordes av vad som idag är Eksjö, Aneby och Tranås 

kommuner, samt delar Nässjö kommun. Ett landområdeområde öster om Tveta och 

Vista. I Eksjö har man hittat en rad intressant järnåldersföremål. Ett av de mest 

intressanta är en halsring i koppar med guld- och silverinläggningar, och i mitten en 

granat (SHM 16199). I Mellby fann man i RAÄ 15:1 en spjutspets (SHM 10322:16). 

Från Höreda kommer ett bronsspänne och en armring (SHM 16219). 

 

Ett intressant fynd i Vedbo daterat till romersk järnålder, som tidigt gjordes i Vedbo-

området är den guldmedaljong man fann i Aneby, vilken troligen tillverkats i 

Skandinavien efter romersk förebild (Arbman 1936:58f). 

 

I Bredestadsområdet finns exempel på flera boplatser från järnålder. På boplatsen i 

Bredestad (RAÄ 185) hittade man ett treskeppigt långhus från romersk järnålder. I RAÄ 

183 har man också kunnat konstatera förekomst av flertalet långhus vilka placeras in 

under en brukningsperiod vendeltid-tidig medeltid. Boplatsen RAÄ 78:1 kan också 

placeras in i yngre järnålder, och man fann även där rester efter flera långhus, men 

också en rad föremålsfynd så som järnknivar, glaspärlor och vävtyngder. 

Höreda (RAÄ 104:1) är fyndplatsen för en vikingatida vapengrav, vari man fann ett 

svärd med brons och silverinläggningar 

 

9.9 Tiohärad:  Njudung, Finnveden och Värend 

Det finns en del forskning kring det förhistoriska maktlandskapet i Njudung, Finnveden 

och Värend. Men ingen studie har påvisat förekomsten i området av tydliga 

centralplatser i jämförelse med de arketypiska sydskandinaviska centralplatserna. 

Mats Burström (1991) kartlägger sin avhandling vikingatidens bebyggelse och 

samhällsstruktur i det inre av Småland. Hans studie omfattar geografiskt de tre 

medeltida häradena Njudung, Värend och Finnveden. Källmaterialet utgörs i huvudsak 

av förekomsten av olika typer av gravar inom det nämnda området. Med utgångspunkt i 

detta tycker han sig finna stöd för antagandet att det i såväl Finnveden som Värend 

under vikingatid funnits platser vilka kan ses som samhällen, men ej kan kategoriseras 

som centralplatser i begreppets vidare mening, och som sådana haft en betydelse och ett 

inflytande i någon större geografisk utsträckning (Burström 1991:132; 134; 137f). 

 

Martin Hansson (2006) å andra sidan visar i sin studie av samma område, Tiohärads 

Njudung, Finnveden och Värend, den medeltida aristokratins närvaro i landskapet. 

Bilden som framträder ger vid handen att det Småländska inlandet under medeltiden var 

präglat av en tydlig aristokratisk närvaro i form av förekomsten av ett stort antal 

herresäte, vissa av dem befästa . Faktum är att en så stor andel som mellan 20 och 30 % 

av de kända medeltida svenska herresätena står att finna i det småländska området 
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(Hansson 2006:46ff). Hansson beskriver Småland som ett av adelns huvudområden 

under medeltiden (Hansson 2001:9). 

 

Inte bara adeln hade en präglande närvaro under denna tid, även kyrkan kom att prägla 

bebyggelsen. Hansson visar också hur den kyrkliga bebyggelsen i många fall 

etablerades i anslutning till vikingatidens aristokrati. Ett exempel som tas upp för att 

illustrera detta är kyrkan i Lannaskede som i tidig medeltid byggs i ett område som 

sedan vikingatid utmärkt sig som platsen för en vikingatida aristokrati. Detta då man 

funnit gravar i närområdet vilka uppvisat ett rikt fyndmaterial, (Hansson 2001:143f). 

Hansson underbygger då tesen att det i delar av det småländska inlandet fanns en tydlig 

kontinuitet i bebyggelsestrukturen genom yngre järnålder och in i den tidiga medeltiden. 

Inte minst gäller denna kontinuitet maktens landskap, och kopplingen mellan 

vikingatida och tidigmedeltida aristokrati. Hansson betonar samtidigt att det är själva 

maktstrukturen, med ledande familjer, som utgör den genomgående kontinuiteten. Detta 

då snarare än en kontinuitet avseende de specifika familjer som ska ha styrt i området 

(Hansson 2001:144).  

 

9.10 Njudung 

I Broby utanför Vetlanda, ursprungligen en del av Njudung, fann man en rik vapengrav 

vilken daterades till vikingatid (Nicklasson 2007:73ff). Flera av de många föremålen 

man fann ska ha haft sitt ursprung i östeuropa, bland annat ett silverarmband 

(Nicklasson 2007:73). I Norra Ljunga (RAÄ 152:1) hittade man vid utgrävningar ett 

treskeppigt långhus, uppemot 26 meter långt, daterat till romersk järnålder. 

I Vetlanda-trakten har man hittat en rad fynd från järnåldern. Bland annat ett antal 

föremål från vikingatid: delar från ett flertal ovalspännbucklor(SHM 17343:1551, 

17343:1451 och  SHM 738, och ett så kallat likarmat spänne (SHM 738). En yxa hör till 

de vikingatida vapenfynden (SHM 3326). Från Karlstorp är ett järnålderssvärd hittat 

(SHM 17343:1759).  

 

Bland fynd från Sävsjöområdet räknas: en yxa medsilverinslag (SHM 737), ett 

solidusmynt från Holmåkra (SHM 1192), en  folkvandringstida guldring från Säby 

(SHM 17901), ett vikingatida spänne från Hjälmseryd (SHM 1034), ett svärd från 

Hjärtlanda (SHM 2254), och en vikingatida spännbuckla från Hjälmseryd (SHM 1034). 

 

9.11 Finnveden 

Kronobergs län uppvisar en relativt rik fyndbild från järnåldern. Ett av de områden som 

utmärker sig i detta avseende är Bolmsö där man funnit och undersökt ett antal 

järnåldersgravar.  De mest intressanta fynden är de två guldgubbar man redan i början 

på 1900-talet fann på Bolmsö i en vapengrav (Hansson 2000:132). Denna vapengrav är 

i sig en av de mest fyndrika i det inre av Småland, och bland övriga fynd räknas kniv 

och spjutspets i järn, och en guldring (Hansson 2000:132). Denna vapengrav är inte den 

enda på ön. Där finns sammanlagt 49 gravar där cirka en femtedel utgör vapengravar 

(Hansson 2000:133). Martin Hansson (2000) har bland annat utifrån detta framhållit 

Bolmsö som en möjlig centralplats i Finnveden. Han framhåller det faktum att det på ön 

finns ett flertal ortnamn vilka kan underbygga detta, så som Husa, Husaby och Hov 

(Hansson 2000:132).   

 

Ett flertal gravar i Ljungbyområdet har undersökts. En av dem (RAÄ 398) innehåll 

bland annat en dräktnål i järn vilket placerar den kronologiskt till förromersk järnålder. 

Ett annat exempel på gravar från denna period i området är RAÄ 353:1 där man bland 

annat funnit tre fibulor. I Långaryd (RAÄ 495:1) fann man en grav daterad till tiden för 
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sen bronsålder/tidig järnålder, innehållande en så kallad svanhalsnål tillverkad i brons. 

Man hittade i Hamneda (RAÄ 338) lämningar efter 35 meter långt långhus från tidig 

järnålder. 

 

I Värnamo fann man vikingatida glaspärlor (Helander 2008: 12). Kärda (RAÄ 125:1) 

ligger strax sydväst om Värnamo och där har man kunnat datera tre stensättningar till 

perioden sen bronsålder-äldre järnålder. 

 

I Åker (RAÄ 101:1) beläget i Finnvedens norra gränstrakter har man bland annat funnit 

3 järnknivar från äldre folkvandringstid/tidig vendeltid. En underökning av en hällkista i 

Åker (RAÄ 130:1) genererade en rad fynd från romersk järnålder, bland annat en kniv, 

en glaspärla samt ett spänne.  

 

Hakarp RAÄ 98:1 är lämningarna efter en boplats från perioden förromersk järnålder-

romersk järnålder där man vid sidan av ett långhus också funnit en rad intressant 

föremål, så som en fibula, två glaspärlor och vävtyngder. I Hakarp ligger ytterligare en 

boplats (RAÄ 116), vilke daterades till tiden förromersk järnålder-romersk järnålder. 

I Rydaholm ligger gravfält RAÄ 111:1, där man enligt uppgift under 1800-talet ska ha 

hittat et antal vapen i järn, bland annat spjutspetsar. Ryssby har ett gravfält (RAÄ 217) 

där man vid utgrävningar funnit föremål från vikingatid, bland annat bitar av keramik 

och två glaspärlor.  

 

Det finns uppgifter om att man ska ha hittat en guldring från romersk järnålder i Reftele 

(RAÄ 618) i Gislaved. I Södra Unnaryd finns gravfältet RAÄ 58:1 finns bland annat 

domarringar och järnåldersdösar. I området finns också ett annat gravfält (RAÄ 122:1) 

med ett antal järnåldersdösar. Fyra av dessa förmodade dösar undersöktes och en av 

dem kunde dateras till romersk järnålder/folkvandringstid.  

 

Ölmestad (RAÄ 104) är en intressant fyndplats med lämningar från en boplats daterad 

till tiden förromersk/romersk järnålder. På platsen fann man under loppet av ett flertal 

utgrävningstillfällen ett stort antal treskeppiga långhus, sammanlagt 11 stycken. I 

Torskinge ligger gravfält RAÄ 3:1 där man i slutet av 1800-talet fann och undersökte 

sex brandgravar, vilka innehöll ett antal järn- och bronsföremål, samt glaspärlor. 

Gravarna fick den generella dateringen järnålder. I Markaryd finns RAÄ 125:1, där man 

hittat fynd vilka påvisar järnframställning under romersk järnålder. 

 

9.12 Värend 

Trakten kring Växjö framstår som ett mycket fyndrikt område, med ett stort antal fynd 

från järnålder, bestående av både boplatslämningar och gravar. På en boplats daterad till 

vendeltid/folkvandringstid, RAÄ 351, hittade man ett flertal blästerugnar samt ett tiotal 

långhus. Ett annat exempel på en boplats från yngre järnålder i Växjö-området är RAÄ 

332:1. På RAÄ 405, en boplats daterad till förromersk järnålder fann man bland annat 

en bronstacka. 

 

Ett annat exempel är RAÄ 218 där man funnit sammanlagt 7 långhus. Dateringen visar 

att platsen varit bebodd från bronsålder fram till romersk järnålder. RAÄ 332:1 

uppvisade vid undersökning spår, i form av 18 stolphål, efter ett hus från perioden sen 

bronsålder/tidig järnålder. Två andra boplatser från denna period i Växjö-området är 

RAÄ 356:1 och 359. I Öjaby ligger RAÄ 110:1, en boplats daterad till perioden sen 

bronsålder/förromersk järnålder. 



  
 

24 

Ett mycket intressant fynd i Värendsområdet utgörs av fyndet av en vagn i Skirsnäs 

mosse, vilken daterats till vendeltid (Skoglund och Lagerås 2002:85). I Huseby sydväst 

om Växjö, mellan sjöarna Salen och Åsnen har man grävt ut gårdslämningar från 

järnåldern, och man fann då ett antal fibulor med trolig datering till 

folkvandringstid/vendeltid (Nylén och Söderberg 2009:100f). I Spåningslanda i Alvesta 

kommun fann man en vapengrav, vari det bland annat låg ett eneggat svärd (Connelid 

och Ägby 2000:16f). 

 

I Lekaryd (RAÄ 35:1) har man hittat en vapengrav från romersk järnålder vilken 

innehåll en järnspjutspets och en sköldbuckla. 

 

Mistelås (RAÄ 68:1) i Alvesta-området har man funnit en av ett flertal 

myntdeponeringar inom det småländska området. Förutom 111 silvermynt fann man en 

rad silverföremål; 5 spiraltenar och ett hängsmycke. Skatelöv (RAÄ 437) i Alvesta-

trakten är annars ett intressant område med fynd av bland annat ett långhus och föremål 

så som ett spänne och en näbbfibula, daterade yngre järnålder. 

 

I Östra Torsås (RAÄ 243) strax söder om Växjö hittade man en boplats med ett 

förmodat stolphus från järnålderns äldre del. I Nöbbele (RAÄ 55:1) mellan Växjö och 

Tingsryd har man hittat ett så kallar ormöglespänne från vendeltid, samt spår efter 

vikingatida järnframställning.Söraby (RAÄ 223) har man på en boplats funnit 

lämningar efter två långhus. Söraby-området har också ett intressant gravfält (RAÄ 

11:1). Där fann man bland annat tre vapengravar med en rad fynd: eneggat järnsvärd 

(äldre romersk järnålder), bronsknappar, en skära, en pincett och ett flertal glaspärlor. 

En av gravarna daterades till förromersk järnålder/romersk järnålder. 

 

I Moheda har man funnit en rad intressanta föremål, bland dem en rad silverföremål, 

vissa av dem daterade till vikingatid. Bland annat har man hittat en brakteat (SHM 

20473)), och en Torshammare (SHM 501:3) och en silvertacka vid sidan av ett antal 

silversmycken (SHM 501:8 och ex. 501:6 ). Till de vikingatida fynden räknas också en 

ovalspännbuckla (SHM 7090). Dessutom fann man ett svärd (SHM 20227) och två 

spjutspetsar (SHM 20473 och SHM 20227) och en sköldbuckla (SHM 20227). 

 

9.13 Centralplatsindikerande ortnamn i Småland 
Nedan är en redogörelse för förekomsten av centralplatsindikerande ortnamn i det 

småländska området med utgångspunkt i de tre länen, Kalmar; Kronoberg och 

Jönköping. Kartstudier utgör den huvudsakliga källan, samt i fallen med stora delar av 

nordvästra och mellersta län utgör författarens lokalkännedom en källresurs. Detta avser 

då närmare främst områdena motsvarande Sevede, Aspeland och Handbörd men också 

delar av Möre. 

 

En del av diskussionen kring de småländska ortnamnen och deras ursprung i järnåldern 

har redogjorts för ovan. Jag kommer här att redovisa ett antal ortnamn av särskilt 

intresse med utgångspunkt i att identifiera centralorter och centralplatsområden. Av 

stort värde är att identifiera kluster av sådana ort- eller platsnamn vilka förekommer i 

nära anslutning till varandra, vilket i sig kan avgränsa ett eventuellt centralplatsområde.  

 

9.13.1 Ort- och platsnamn av administrativ karaktär 

Som nämnt ovan finns det ett flertal ort- och platsnamn vilka i för- och efterled tolkas 

som centralplatsindikerande, i egenskap av att visa på att en plats haft en koppling till 

någon form av maktstruktur. 
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Det finns exempelvis ett flertal exempel på plats- och ortnamn med rink- i förled i 

Småland. 

 
Fig 3. Blå kvadrat: ort- eller platsnamn med rink-.förled. 

 

Rinkaby - Hossmo (Möre) 

Rinkabyholm – Hossmo (Möre) 

Rinkabyberg – Hossmo (Möre) 

Rinkabylund – Hossmo (Möre) 

Rinkaby Tävelsås (Värend) 

Rinkabysjön (Värend) 

 

9.13.2 Husabyar 
I Småland finns exempel på Husaby och variationer på detta ortnamn, så som Husby 

och Huseby. Endast i ett fall finns ett nutida Husaby, det vill säga ett Husaby som 

fortfarande används. Det finns två exempel på Husaby som inte längre används, bägge i 

Jönköpings län. Huseby finns i Hossmo och Högsby. 

 

 
Fig4. Levande Husabyar: grön kvadrat. Historiska Husabyar: röd kvadrat. 
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Levande Husaby/Huseby/Husby: 

Husaby – Bolmsö (Finnveden) 

Huseby – Högsby (Handbörd) 

Huseby – Hossmo (Möre) 

Huseby (Värend) 

Historiska Husaby/Huseby/Husby: 

Husaby – Visingsö (Vista) 

Husaby – Gränna (Vista) 

 

9.13.3  Ort- och platsnamn i Möre  

Möre-området är inte bara rikt på centralplatsindikerande fynd från järnåldern, det finns 

också en uppsjö centralplatsindikerande ortnamn på olika platser. Dels finns som nämnt 

ett Huseby i Hossmo. Det finns också ett antal Rinkaby-namn: Rinkaby, Rinkabyberg, 

Rinkabyholm och Rinkabylund. Flertalet by-namn finns också representerade, varav det 

mest intressanta kanske är Smedby; Kölby, Råby. Strax väster om Kalmar tätort åt 

Smedby finns: Dörbylund, Törneby och Törnebylund. Det finns också ett Skälby. 

 Söderut finns Hagby och Loverslund, Broby och Brobylund, Björklunda och Resby. I 

Skälby finns ett Skälbylund och I Arby finns ett Arbylund. Åt sydväst finns Bergslund 

och Haga. I närheten av en domarring ligger ett Fröstorp och Fureborg.  

 

Mellan Vassmolösa och Ljungbyholm ligger Karlsborg och Edenborg. Väster om 

Ljungbyholm i inlandet finns: Stensborg, Hagalund, Björkelund, Haga och Smedtorpet. 

Norrut finns ett Ulvsborg. Väster om Smedby finns en rad intressanta ortnamn: Tingby, 

Tingbyberg, Harby, Anneborg, Tomtebyholm och Skogslund. Norrut finns Hagalund 

och Vedby. I Läckeby-området finns: Haga, Nyborg, Karlsborg, Lindesborg, Stojby, 

Björkelund, Fagerslund, Bäckelund, Lunda, Rockneby, Hultsby. 

Utanför Alsterbro i inlandet ligger: Fröseke, Smedstorp, Björkelund, Lundby, 

Karlsborg, Karlslund. 

 

9.13.4 Ort- och platsnamn i Tjust 

Ett antal intressanta ortnamn förekommer i och runt Gamleby. I centrum står då by-

namnet. Det finns flertalet exempel på ortnamn med möjlig kultisk koppling. Flera av 

asagudarna finns representerade i ort- och naturnamn. Frösjön och Odensvi ligger en bit 

innåt landet. Ullevi ligger precis i Gamlebys utkant. Torsborg ligger i nordostlig 

riktning. Sydväst ligger Överby och Kårby. En bit innåt landet ligger ett mycket 

intressant ortnamn: Hunsala, samt ett antal by-namn: Greby, Säby, Eneby. I inlandet 

finns också Frö och Tuna, Baldersrum och Östra Lund.  Nordöst om Gamleby finner 

man tillsamammans: Tingstad, Hjulby, Hasselby och Ekeby. Ett annat intressant 

ortnamn, Tyrislöt, ligger norrut dock en bit in i Östergötland. Söder om Västervik finns 

ett Frituna.  

 

9.13.5 Ort- och platsnamn i Handbörd 

I Handbörds härad, närmare bestämt strax söder om Högsby, ligger en av två 

kvarvarande Husabyar i Kalmar län. Som bekant finns det endast fem sådana, 

kvarvarande eller i ett fall dött, i hela Småland. Alla intressanta ortnamn i relativ närhet 

till Emån, på endera sidan. På den västra sidan hittar man två ortnamn med tydlig 

kultisk koppling: Odensvi och Odensvilund. Det finns i området också ett Frövi. Strax 

norrut längs med Emån på dess västra sida finns ett intressant ortnamnskluster. Helt 

nära varandra ligger Karlslund, Hagelund, Nylund och Dalby. Det finns ett annat 

Nylund söderut som ligger i ett område med flertalet intressanta namn så som Ekeby, 

Hammarby, Ekelund och Staby. En bit bort från detta område ligger ett Karlsborg. Det 
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finns flera exempel liknande namn i Högsby-trakten. Ett Stensborg österut och Daisborg 

och Ängsborg i norr.  Ännu en bit norrut längs åns lopp ligger Lyckelund. Någon 

kilometer västerut ligger ett Grönlund. Fortsätter man vidare norrut finner man Melby 

och Ytterby och en bit därifrån Valåkra. 

Österut i närheten av Fliseryd ligger ett Kråkelund.I Fliseryd finns ett Yttre Åby, 

Läggevi och ett Smederum. På vägen mot Mönsterås ligger Nylund, Grönlund och 

Fredriksborg. Utanför Mönsterås finns Johanneslund, Fredriksberg, Petersborg, 

Ekelund, Björkelund, Björklund och ett Överby.  

 

9.13.6 Ort- och platsnamn i Aspeland  
I Aspeland ligger intressanta ortnamn längs axeln Målilla-Gårdveda-Mörlunda. De 

flesta namnen är koncentrerade kring Mörlunda i söder: Aby, Tulunda, Karlsborg, 

Höganäs och Borg. I Mörlunda finns också ett Rosenlund. Bäckeby ligger mellan 

Gårdveda och Mörlunda och det Hägelåkra finns i Målilla. I Målila finns också flera 

lund-namn: Björkelund, Nylund och Skogslund. Således finns flera kategorier ortnamn 

representerade inom detta relativt lilla området, både administrativa och 

kultiska/religösa.  

 

9.13.7 Ort- och platsnamn i Sevede 

Vimmerby-trakten har en rad intressanta ortnamn med möjlig kultisk/religiös koppling 

så som Välåkra, Frövi, Tuna och Frödinge. Väster om Vimmerby hittar man 

tillsammans: Västra Lund, Smedhemmet, Nyborg och Skogslund. Längre västerut 

finner man Torskvarn och Ulveborg. Norrut hittar man Rosenlund ochNyborg. I 

Frödinge finns ett intressanta namn: Tyretorp. Sydöst om Vimmerby hittar man det 

underliga ortnamnet Odensvalehult, strax intill Tuna. I Kristdala finns Karlby, Ekeby 

och Dalby. I Misterhult vid kusten finns det intressanta namnet Hägnad, samt 

Kråkelund. 

 

Utanför Hultsfred ligger ett Ekelund och ett Ekeborg samt Eklunden. I ett område norr 

om Hultsfred ligger följande ortnamn i direkt anslutning till varandra: Klosterborg, 

Rosenberg, Rosenlund och Karlsberg. Norrut ligger Eklunden. 

 

9.13.8 Ort- och platsnamn i Värend 

I Värend framstår trakten kring Helgasjön vara av mest intresse ur ett 

centralplats/centralområdesperspektiv. Runt sjön ligger ett flertal indikerande ortnamn. 

Just namnet Helgasjön i sig är intressant, då det kan antyda att det möjligen en gång haft 

betydelsen helig sjö. Andra intressant namn nära Växjö är Hovhaga, Danneborg, Hov 

och Araby.  Norrut ligger Tunatorp, Tofta Torshäll och Sjöalund. Söderut ligger det 

intressanta Rinkaby, strax väster om Tegnaby. Söderut i Ingelstad finns Torsås. I 

Odensjö finns Lunden, Karlslund, Rosenlund, Duvelund, två stycken Högalund, 

Furuborg, Ströby, Odenslanda och Backlalund. I Värend är annars Hovmantorp, Valhall 

och Furuby intressanta. I Tävelsås ligger som bekant ett Rinkaby. 

 

9.13.9 Ort- och platsnamn i Finnveden 

I Ljungby-området finns följande ortnamn: Hovdinge, Ekalund, På Bolmsö finns ett 

Hov, Smedatorpet, Lund och ett Husaby. I Markaryd finns ett Torsås, Björkelund, 

Fridslund, Vekalund, Grönalund, Strömsborg, Bokelund, Tunaberg, Torsborg och 

Lärkelund. I Värnamo-området finns: Odenslund, Minneborg, Lunden, två stycken 

Skogslund, Nederby. Ett Ulås ligger vid Ekelund och Ekeborg. Söderut ligger Fröakärr, 

Björkelund och Karlslund. Utanför Älmhult ligger ett Torshälla. Ett annat liknande 

ortnamn ligger i Hyltebruk: Torup.Norrut ligger ett intressant område med både ett 



  
 

28 

Frölunda och ett Torsvi. I Vaggeryd finns ett Förborgen, Gärahov, Torsbo och ett 

Lundbyholm. Gnosjö-området har en del intressanta ortnamn så som Nyby, 

Hovmannakul, Skogslund och Söderby. Mitt i Gislaved finns ett Lundåkra. 

 

9.13.10 Ort- och platsnamn i Njudung 

Utanför Virserum på gränsen till Aspelad finns ett Odensås och ett Torsebo och söderut 

finns Nylund och ett Ljungby, västerut finns Lyckelund och Skogslund. Utanför 

Vetlanda finns följande: Karlslund, Nylund, Bråtåkra, Stensåkra, Broby, Sandåkra, 

Lindåkra, Björköby och Granelund. Utanför Sävsjö finns Hjälmåkra, Fröset, Torset, 

Östraby, Vaby, Redeby, Örsby. Söder om Vrigstad finns ett intressant kluster 

innehållande två hall-namn: Hushall och Ryhall, i norr ett Berglunda, samt i väster 

Sunnerby och Lundby.  

 

9.13.11 Ort- och platsnamn i Vista 

Ortnamn av särskilt intresse har behandlats i avsnittet ovan. Men nämnas kan vid sidan 

om den försvunna Husabyn: Kumlaby, Lundby, Stigby, Asby, Fridsborg, två stycken 

Säby. På fastlandet finns Smedjeberg, Hovaskog, Hov, Råby. 

 

9.13.12 Ort- och platsnamn i Tveta 

Vid Vätterns södra strand finns ett antal ortnamn av intresse: Ryhov, Rosenlund, 

Skogslund. I Jönköpingstrakten finns också Odensjö och Odenlund, Hovslätt, 

Johanslund, Skänkelund. I Nässjö-området finns ett antal lund-namn: Bodalund, 

Hagalund, Skogslund, Lunden och Turlunda. Det finns också ett Ryssby och ett Norrby 

Ett intressant namn söder om Nässjö är Hallen beläget intill Smedhemmet. 

 

9.13.13 Ort- och platsnamn i Vedbo 

I Vedby-härad finns ett Flisby och intill det Tingshall ett lund-namn: Björkelund. Här 

ligger också ett Östraby och ett Ljungbyholmen. Också i Aneby finns intressanta 

ortnamnsexempel: Torstorp, Karlsborg, Smedstorp, Ulstorp. 

 

 

10 SMÅLAND – SAMMANVÄGD FYNDBILD 

Jag kommer här att redogöra för den sammanvägda fyndbild som föreligger för det 

småländska området. Specifikt redovisas de fynd som går att knyta till en av de 

fyndkategorier som Fabech och Ringtved (1995). Jag kommer också i viss mån knyta an 

till Harrisons (1997) modell för klassificering av centralplatsområden. 

Inledningsvis finns det en del som bör sägas angående den sammanlagda fyndbilden i 

Småland, ur centralområdesperspektiv. Emedan det finns slående enstaka exempel på 

rika fynd från järnåldern, exempelvis guldgubbar, så lyser dessa generellt med sin 

frånvaro i det småländska området. Därmed inte sagt att Småland är fattigt på fynd från 

järnåldern. Snarare uppvisar landskapet en rik fornminnesbild. Flertalet för ämnet 

centralplatsidentifiering relevanta fyndkategorier finns representerade i Småland; 

gravfält, fornborgar och järnframställning. Inte minst utgör de småländska ortnamnen 

en rik källa till förståelse för och kartläggning av järnålderns Småland. Därutöver ger 

topografi och geografi möjligheter till värdefulla insikter i sammanhanget. Nedan följer 

en genomgång fyndläget i Småland, och övriga relevanta centralområdesindikerande 

faktorer. 

Jag har också valt att till stora delar bortse ifrån runstenarna som indikator. Detta då 

dessa inte förekommer i någon betydande omfattning i Småland. Rimligen bör då 

runstenarna som indikerande faktor vara av mindre betydelse i sammanhanget. 
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10.1 Fornborgar 

Fornborgarnas funktion kan fortfarande anses vara omdebatterad. Jag har tidigare 

(Gustavsson 2014) presenterat min ståndpunkt i fråga. Det förefaller rimligt att anta att 

fornborgarna använts som en strategisk resurs, då inte minst som försvarsanläggning 

under järnåldern, åtminstone i de flesta fall. Detta förefaller troligt med anledning av att 

många fornborgar är placerade i strategiskt sunda lägen, så som på näs, på höjder och 

omgiven av oländig terräng, samt med god överblick över omgivningarna. Oavsett 

tolkning så är fornborgarna att anse som representativ för järnålderns bebyggelse.  

En genomgång i fornminnesregistret ger vid handen att det i Småland finns totalt 73 

fornborgar (se bilaga 3). En överväldigande del av borgarna ligger i de norra delarna. I 

Kalmar län finns också majoriteten av fornborgarna. I två av smålanden, Finnveden och 

Njudung finns inga fornborgar registrerade. Noteras bör att det möjligen finns 

oregistrerade fornborgar, och detta gäller då också för hela Småland. 

 

Möres fornborgar 

I södra Kalmar län, motsvarande Möreområdet finns två stycken. Den ena ligger i 

Kläckeberga strax norr om Smedby. Den andra, Mortorp, ligger väster om 

Ljungbyholm. Bägge ligger i anslutning till åar. 

 

Sevedes fornborgar 

I Sevede finn elva fornborgar. I Djursdala ligger en anläggning i anlutning till en å och 

mellan fem sjöar i varierande storlek. I Södra Vi, vi sjön Juttern ligger en annan. I 

Locknevi i också den i anlutning till en å ligger en fornborg. Alla dessa tre fornborgar 

ligger i relativ närhet till varandra.  En av Sevedes fornborgar ligger vid havet, i 

Misterhult. I denna del av Småland finn det ett flertal exempel på fornborgar som ligger 

i direkt anslutning till varandra. I Tuna finns exempelvis tre fornborgar. I Pelarne finns 

två stycken vilka ligger i anslutning till Mosjön.  

 

Handbörds fornborgar 

Handbörd har också en fornborg vid havet, i Döderhult. Den andra ligger i Fliseryd i 

anslutning till en å. Och den tredje ligger i Högsby. 

 

Aspelands fornborgar 

Här kan man finna två fornborgar, bägge i Vena. 

 

Tjusts fornborgar 

Tjustområdet utmärker sig i hög grad på så vis att det här finns hela fyrtiosex 

fornborgar. I Gamleby finns sju av dem, varav fyra ligger bredvid varandra ute på en 

nabbe vid kusten. I Dalhem finns fem, i Hallingeberg  och Lofta sex vardera, och i 

Odensvi åtta. 

 

Värends fornborgar 

Varken i Finnveden eller Njudung finns några registrerade fornborgar. De enda i sitt 

slag i Kronobergs län ligger i närheten av Växjö, i Värend. Den ena, Gårdsby, är 

belägen i södra änden av Helgasjön. Den andra, Urshult, ligger på ett smalt näs i Sjön 

Åsnen sydväst om Växjö.  
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Fornborgar i Tveta och Vista 

I Skärstad, strax norr om Jönköping vid Vätterns södra strand ligger en fornborg. Väster 

om Eksjö ligger Norra Solberga fornborg i anslutning till en å. I Lommaryd öster om 

Gränna ligger vid sjön ligger ytterligare en fornborg. 

 

 
Fig 5. Fornborgar i Småland. Ljusblå kvadrat: en fornborg. Röd cirkel motsvarar ett 

område med tio fornborgar. 

 

10.2 Medeltida borgar 

Nedan följer en översikt över de medeltida borgarnas placering i Småland. Dessa är med 

för att påvisa en eventuell bebyggelsemässig och administrativ kontinuitet i landskapet. 

Och för att de medeltida borgarna kan tjäna som en intressant källa för tiden för 

övergången mellan vikingatid och medeltid. Vid en studie av kartan ser man tydligt 

kopplingen mellan förekomsten av borgar och den medeltida häradsindelningen. I alla 

Småländska härad utom i Aspeland har medeltida borgar en närvaro. I Finnveden finns 

den största skaran borgar. Även Njudung och Värend är väl representerade. 

 

 
Fig 6. Lila kvadrat: en medeltida borg. Grön cirkel motsvarar tio borgar i ett område. 
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10.3 Gravfält 

I Småland finns ett stort antal gravfält varav vissa delundersökts, undersökts i sin helhet 

eller som fortfarande inte varit föremål för utgrävningar, och således inte alltid fått en 

någon datering. Se bilaga 2 för en lista över gravfältsförekomst i de olika delarna av 

Småland. 

 

10.4 Guldgubbar och guldgubbetillverkning i det småländska området 

Guldgubbarna har som nämnts ovan givits en tydlig koppling till järnålderns 

centralplatser. I Småland är dessa fynd sällsynta, som man kan se på kartan nedan.  

 
Gul kvadrat: Guldgubbe, Grön kvadrat: guldgubbepatris 

 

Det sammantagna fyndmaterialet av guldgubbar och guldgubbepatriser är sålunda skralt 

i Småland. På endast två platser har fynd tillhörande denna kategori hittills hittats: 

Guldgubbar och guldgubbepatriser i Småland:  

Visingsö (Vista): 1 st. 

Bolmsö (Finnveden): 2st. 

Hossmo (Möre): 1st. patris 

 

10.5 Övriga noterbara ädelmetallfynd 
Det förekommer ett antal ädelmetallfynd i Småland av annat slag än guldgubbar, varav 

en del finns registrerade i det register som Statens historiska samlingar upprätthåller 

(http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp (2017-05-25). Nedan följer en redogörelse för 

de för studien mest relevanta av dessa med SHM:s registerringsnummer i parantes. 

 

Ej daterade, järnålder: 

 

Eventuellt hantverksfynd 

Gamleby, Gunnerstad: två smältklumpar, den ena guldhaltig, den andra silverhaltig 

(SHM 27141:1). 

Kärda 2st. Guldbleck (SHM 21694:12 och 12049:4). 

Vimmerby en guldring (SHM 15134). 

 

Äldre järnålder 

Mönsterås: En fingerring (SHM 8820). 

Bredaryd: En fingerring (SHM 8462). 

http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp%20(2017-05-25
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Barkeryd: En fingerring (SHM 5930). 

Barkeryd: En spiralten (SHM 6641). 

Skirö: En spiralten (SHM 12435). 

 

Romersk järnålder 

Vimmerby: En guldring (SHM 25418:3:II). 

 

Silverfynd: 

 

Ej daterade: 

Moheda: Ett silverhänge (SHM 501:2). 

Moheda: ett silverspänne (SHM 501:2). 

Flatebo: En armbygel (SHM 1231). 

Flatebo: Ett filigransarbetat silversmycke (SHM 1231). 

Flatebo: En silverfigurin (HM 1231). 

Ryssby: Två armringar (SHM 12025:3 och SHM 13601:2). 

Ryssby: Ett silverspänne (SHM 12025:1). 

Döderhult: En armring (SHM 705:2). 

 

Vikingatid 

Moheda: En Torshammare (SHM 501:3). 

 

10.6 Strategiska faktorer 

Utgångspunkten ur detta perspektiv är platsläget och de strategiska fördelarna som dess 

omgivning medger. Detta innefattar inte minst, så som Fabech och Ringtved påpekar, 

närhet till viktiga kommunikationsvägar i landskapet, så som ett hamnläge vid kusten, 

eller i direkt anslutning till en å eller åsrygg. Strategiska variabler bör också omfatta 

exempelvis förekomst av bördig jordbruksmark och närhet till myrmalmsområden. Kort 

sagt, strategiska resurser vilka är att anse som väsentliga.  

 

Småland är ett landskap med en ansenlig förekomst av sjöar. De flesta situerade i 

landskapets södra och centrala delar. Flertalet av dem också relativt stora. främsta 

exemplet är Vättern i nordvästra Småland. I södra delen av landskapet återfinns två 

ytterligare exempel, den ena i sydväst: Bolmen, i Ljungbytrakten, och väster om 

Tingsryds-trakten ligger Åsnen. En annan relativt stor sjön är Växjö-sjön, vilken som 

namnet antyder ligger i anslutning till Växjö. 

 

Det finns också ett antal åar i Småland. Den största är Emån som skär genom stora delar 

av mellersta småland. Emån har också en rad biflöden längs med huvudåns sträckning. 

Nissan är en å med biflöden som rinner genom en stor del av västra småland. Lagan 

med biflöden är ett annat stort åsystem i västra Småland. Dessutom rinner en del av 

Stångån söderut från Linköpingsområdet ner in i Småland och slutar sitt lopp i 

Vimmerby-trakten. 
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Fig 7. Småländska vattenvägar. 

 

I sammanhanget bör också nämnas Smålandsområdets kutbygder då dessa av naturliga 

skäl erbjudit de bästa kommunikationsvägarna, vid snabba kontakter över havet. Längs 

kusten finns en del skyddande vikar och i Tjust-området finns en relativt stor 

skärgårdsmiljö, med flertalet öar och vikar vilka går relativt djupt in i landet.  

 

Något bör också sägas om åsarna vilka framhållits som en möjlig kommunikationsled. 

Vid studier av en topografisk karta över Småland kan man dra vissa grundläggande 

slutsatser. Dels framträder det småländska höglandet, vilket sträcker sig från nordvästra 

Småland och ner till de centrala delarna fram till och med glasbruksbygderna. Ett 

område som bokstavligt talat höjer sig över de omkringliggande låglänta slättområdena. 

Dessa långlandsområden genomkorsas dock i vissa fall av åsar. Ett tydligt exempel på 

detta är Högsbyåsen varifrån man kan överblicka Emån och det omgivande 

slättlandskapet. Österut ligger ytterligare en sådan ås i Mönsterås kommun. Också 

Vimmerby är till viss del beläget på en åsrygg.  

 

10.7 Jordbruksmark 

En strategisk resurs som än idag har betydelse är bördig odlingsmark. Det har i modern 

tid gjorts beräkningar av de svenska jordarnas avkastningspotential. En sådan 

bedömning gjordes 1971 då hela Sveriges odlingsmark klassificerades. I denna studie 

utmärkte sig Möre-området, närmare bestämt kustremsan, som särskilt bördigt i 

Småland (Magnusson 1971). Senare, 2013, gjordes en klassificering av 

Jordbruksverkets statistikenhet. Jordbruksmarken klassificerades utifrån en tiogradig 

skala, där 10 indikerade den bördigaste marken, och 1 således den minst bördiga. 

Återigen framstår Möre-området som Smålands bördigaste med en 5:a. Övriga bördiga 

områden, samtliga 4:or, bedömdes vara sydvästra Småland, Emå-området och 

Jönköpings-området, det vill säga södra Vätterns strand, samt delar av Västerviks-

området. I övrigt utgörs Småland av bitvis mark av 3:e klass, samt i stora delar av 

inlandet av den lägsta klassen (Holmen 2013).  
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Fig 8. Områden med särskild bördighet: Gult= klass 5, Mörkgrönt= klass 4, Ljusgrönt= 

klass 3. 

(efter Holmen 2013). 

 

Ovan framträder tydligt de bördiga områdena, de flesta av dem i Smålandsområdets 

ytterkanter. Samtidigt ser man en kontrast i hur stora delar av inlandet ej är lika 

fördelaktiga för brukande av jorden. 

 

10.8 Järnframställning i Småland under järnåldern 

Småland är ett landskap rikt på sjöar, och mossmarker. Detta utgjorde då goda 

förutsättningar för tidig järnframställning i området, då myr- och mossmalm kunde 

bärgas från de många malmgenererande vattendragen. Exempel på detta ges av Berg, 

som påvisar rik malmförekomst i flera sjöar i Värendsområdet, bland dem främst Åsnen 

(Berg 2014:15). 

 

Olof Arrhenius (1968) har behandlat just den småländska myr- och sjömalmen och 

påvisat de rika fyndigheterna i Småland. Han gjorde en sammanställning över myr- 

respektive sjömalmsförekomsten i Småland och jämförde de tre länen avseende 

malmfyndigheterna (Arrhenius 1969:79):  

 

 

                                             SJÖMALM:                                  MYRMALM: 

Kalmar län:                                 151                                                  15 

Kronobergs län:                          248                                                  178 

Jönköpings län:                           229                                                  100 

 

Fyndighetsförhållandena tydliggörs i två kartor, bägge sammanställda av Arrhenius 

(1969) Se bilaga 2 och 3. Sammanfattningsvis kan man säga att det går ett 

myrmalmsförande stråk i mitten av landskapet, med en klar tyngdpunkt i Värend i norra 

Kronobergs län. 

 

 I Jönköpings län finns anhopningar av myrmalmsfyndigheter i huvudsak på tre ställen. 

Den största i Gislavedstrakten i Finnveden. Den näst största finns strax öster om 

Vetlanda, således i Njudung. Det tredje största fyndighetsklustret finns i Tveta härad 

söder om Jönköping. 
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I bjärt kontrast lyser myrmalmen lyser i stort sett med sin frånvaro i större delen av 

Kalmar län. Undantag finns i Högsbytrakten i Handbörd där en majoritet av de 

myrmalmsförande fyndigheterna är belägna. 

 

Sjömalmen äger dock större spridning over Smålandsområdet med en viss övervikt, 

också den i Kronoberg län. Som det främst sjömalmsförande området i Kronoberg 

framstår  östra delen mellan Åseda och Kosta.  I Jönköping synes 

sjömalmsfyndigheterna fördelade jämt över länet, med viss tyngdpunkt i mellersta 

Finnveden i Gislavedstrakten.  I Kalmar län utmärker sig Aspeland med en för 

Smålandsområdet relativt stor fyndighetsanhopning i området söder om Hultsfred. 

Det finns ett stort antal fynd efter järnframställning spridda över stora delar av Småland.  

 

Med i undersökningen är fastställda järnframställningsplatser från och med de första 

kända daterade till förromersk järnålder, fram till medeltidens början. Jag kommer 

också att redovisa de icke daterade järnframställningsplatser, den stora majoriteten. 

Inledningsvis kan det vara på sin plats att redogöra för grunddragen i den tidiga 

järnframställningen, och då framförallt i Småland. Magnusson (1986) behandlar 

grundligen dessa frågor och angränsande frågor i sitt arbete om den lågtekniska 

järnframställningen i Jämtland. Utmärkande för den allra första järnframställningen är 

det så kallade blästbruket. I blästbruket användes som råämne myr- och sjömalm, eller 

rödjord. Den förra, vilket namnet antyder, kunde man finna i myr- och våtmarker. 

Blästbruket utgjorde en intrikat process i flera led, från myren fram till den slutliga 

järnframställningen i blästerugnen.  Bland annat måste man i mellansteg hugga och 

transportera ved, som man senare använde i kolning (Magnusson 1986:18f).  

 

Gällande Småland föreligger det vissa studier där man daterat en rad registrerade 

blästerungsplatser. Majoriteten av de daterade ugnarna kunde placeras i medeltid, men 

man kunde märka en ökad aktivitet redan i vikingatid (Magnusson 1986:189f). Det 

småländska området utmärker sig i likhet med andra delar av södra Sverige genom ett 

tidigt etablerande av järnframställningsaktivitet i förromersk järnålder (Magnusson 

1986:219f). Denna aktivitet fortsätter in i romersk järnålder och fram till vendeltid, även 

om den tycks minska i omfattning under denna period (Magnusson 1986:221f). Och 

som nämnt ovan sker en synbar aktivitetsökning i början på vikingatid, och framförallt 

under medeltid (Magnusson 1986:22f). 

 

Min utgångspunkt är i ljuset av detta, i första hand att finna kluster av flertalet 

järnframställningsplatser inom ett visst område. Men min genomgång syftar också till 

att närmare studera de platser som uppvisar spår efter järnframställning där det också 

förekommer andra centralplatsindikerande fyndfaktorer. Således redogör jag nedan för 

tillsynes isolerade fall av järnframställningsplatser. Nedan följer en redogörelse för 

daterade jänrframställningsplatser. 

 

Ett tydligt kluster av de funna järnframställningsplatserna. står att återfinna i av Kalmar 

län. Den allra största anhopningen av denna typ av platser är placerade i länets sydöstra 

hörn, det vill säga Möre. Dessa avhandlas närmare ovan i avsnittet om Möre. 

Dateringen löper från och med romersk järnålder fram till och med tidig medeltid. 

Sydväst om Kalmar, i Karlslunda, återfinns ytterligare en fyndplats där 

järnframställning påvisats och daterats till Vendeltid/Vikingatid (Åstrand 2010:26f). I 

Nordvästlig riktning om Kalmar ligger fyndplatsen i Bäckebo, vilken daterats till 
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romersk järnålder (Åstrand 2010:22f). I Madesjö, beläget i utkanten av Nybro, har man 

också kunnat konstatera järnframställning under romersk järnålder (Becker 2010).  

 

 I Vimmerby-området ligger ett annat kluster, dock väsentligt mindre, bestående av två 

daterade platser; Rumskulla där aktiviteten började redan i förromersk järnålder, och 

Södra Vi som kan dateras till förromersk/romersk järnålder (Magnusson 1986f:188, 

Åstrand 2010). Bägge platserna kan placeras inom Sevedes gränser. Också i Kalmar län, 

i Aspeland, ligger Mörlunda där framställningen av järn också kan placeras i romersk 

järnålder (Magnusson 1986:188f). Dessutom har man i angränsande Gårdveda, i 

utkanten av Målilla, kunnat konstatera en blästerugn, vilken även den daterades till 

romersk järnålder (Alexandersson 1999). I Flaten, ett område mellan Målilla och 

Virserum har man funnit och kunnat datera en blästerugn till förromersk järnålder 

(Roselius 2004:23).  

 
Fig 9. Röd kvadrat: daterad järnframställningsplats med aktivitet före medeltid. 

 

Ett stort järnframställningskluster finns i norra Jönköpings län i anslutning till Vätterns 

södra strand och består av flertalet platser: Sandseryd-Axamo, Torsvik, Källarp, 

Hedenstorp Aktiviteten pågår i detta område från förromersk järnålder fram till och med 

medeltid (Nordman 2014:17f; Eriksson 2003:9ff; Lorentzon 2008:14). Dessa tre platser 

kan då placeras i Vista. Resterna efter en annan järnframställningsplats i Vista återfinns 

i Öggestorp. Den daterades till förromersk järnålder (Häggström, Kristensson och 

Nilsson 2003:114). I Rogberga sydöst om Jönköping har man kunnat datera resterna 

efter en järnframställningsplats till förromersk järnålder (Borg 2010:26f).  Åkarp är 

platsen för en blästerugn vilken daterats till romersk järnålder (Grandin och Willim 

2008) I relativ närhet ligger fyndplatsen i Värmunderyd, där kan kunnat konstatera 

järnframställning till folkvandringstid/vikingatid (Engman och Nordström 201258). 

 I Växjö, Värend, fanns en järnframställningsplats i Bergunda, där man arbetat med järn 

med början i romersk järnålder (Magnusson 1986:188f). I Markaryd återfinns RAÄ:69, 

lämningarna efter en järnframställningsverksamhet daterad till romersk järnålder. 

Spåren av ytterligare en järnframställningsplats (RAÄ:320:1) från romersk järnålder i 

Kronobergs län går att finna i Ljungby. 

 

I Vetlanda (RAÄ 443) har man hittat en blästerugnslämning, vilken kunnat dateras till 

romerks järnålder/vendeltid. 
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Nedan följer en redogörelse för platser där man kunnat fastställa att järnhantverk 

förekommit och där verksamheten kunnat dateras: 

 

Kalmar län 

Brustorp (Möre) - Romersk järnålder 

Mören (Möre) Romersk järnålder 

Gräsmo (Möre) - Romersk järnålder 

Binga-Hossmo (Möre) - Vendeltid 

Åby  - Folkvandringstid/Vendeltid 

Bäckebo - Romersk järnålder 

Karlslunda - Vendeltid/Vikingatid 

Madesjö - Romersk järnålder 

Lilla Boda - Mörlunda Romersk järnålder  

Flaten, Virserum/Målilla – Förromersk järnålder 

Gårdveda – Romersk järnålder 

Södra Vi  - Skräddarefall Romersk järnålder  

Rumskulla, Vimmerby - Förromersk järnålder/Romersk järnålder  

 

Jönköpings län 

Sandseryd -Axamo (Vista) - Vendeltid-Medeltid  

Torsvik - Romersk järnålder 

Rogberga - Förromersk järnålder  

Källarp - Förromersk järnålder-Romersk järnålder 

Värmunderyd - Folkvandringstid/Vikingatid 

Hedenstorp - Vikingatid-Medeltid 

Åkarp – Romersk järnålder 

Vetlanda – Romersk järnålder/vendeltid 

 

Kronobergs län 

Bergunda - Romersk järnålder  

Ljungby - Romersk järnålder 

 

Ej daterader järnframställningsplatser av intresse 

De icke daterade exemplen på lågtekniska järnframställningsplatserna är som nämnt i 

majoritet. I vissa fall förekommer dessa i anslutning till platser daterade till tiden före 

medeltid, varför de kan vara av särskilt intresse inom ramarna för denna studie. Men 

med utgångspunkt i den sammanvägda datering som presenterats av Magnusson (1986), 

bör rimligen majoriteten av de odaterade platserna kunna placeras i medeltid. Dock tas 

dessa upp i detta arbete då man i flera fall kunna se en kontinuitet över tid gällande 

järnframställningsverksamheten i vissa fall. Exempel på detta är som nämnt ovan 

Sandseryd-Axamo, samt Hedenstorpet. Därutöver utgår jag ifrån eventuella övriga 

centralplatsindikatorer, främst ortnamn, för att urskilja områden av särskilt intresse.  

Vid en genomgång av blästerugnsplatser i Småland framträder ett antal platser där ett 

betydande antal registreringar har gjorts. Notering görs i förekommande fall. Nedan 

följer en redogörelse för de som i centralplatssammanhang är att anse som mest 

intressanta. För en fullkomlig lista se bilaga1.  
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11 SMÅLANDS MÖJLIGA CENTRALPLATSOMRÅDEN UNDER 

JÄRNÅLDERN 

Vid en genomgång av det föreliggande fyndläget för Småland under järnåldern framstår 

ett flertal intressanta områden ur centralplats- centralområdesperspektiv. Inledningsvis 

kan det vara på sin plats att redogöra för några grundläggande frågor vilka aktualiseras 

vid en sådan här studie. Jag kommer till att börja med generellt diskutera fenomenet 

centralplatser/centralplatsområden ur ett Småländskt perspektiv, med särskilt avseende 

på de föreliggande förutsättningarna för området. Därefter kommer jag att djupare 

redogöra för de specifika centralplatsområden som jag fann utifrån det arkeologiska 

materialet och vad som kan sägas vara utmärkande för dessa områden.  

 

Jag utgick i mångt och mycket från Fabechs och Ringtveds teoretiska modell för att 

urskönja eventuell förekomst av centralplatser, eller centralplatsområden i Småland. 

Som redogjort för ovan ställs vissa kriterier - centralplatsindikatorer, vilka sammantaget 

ska ringa in en viss plats eller ett visst område och kunna avgöra huruvida det rör sig om 

en centralplats eller inte.  

 

Dessa har i stort varit en tillgång och en hjälp i mitt kartläggningsarbete av det 

småländska järnålderslandskapet. En av de indikatorkategorier som jag valt att lägga 

särskild vikt vid i min analys är de strategiska resurserna, så som en plats förhållande 

till naturresurser, eller en plats placering i förhållande till kommunikationsleder. Dessa 

förefaller vara enligt min mening som tämligen grundläggande och möjligen också de 

viktigaste faktorerna att ta i beaktande vid anläggandet av centrala bebyggelsestrukturer. 

Hit räknas då som jag varit inne på: närhet till viktiga kommunikationsvägar så som 

vattenvägar, åar, floder, hav eller åsar; närhet till myr- och sjömalmsfyndigheter; och 

tillgång till bördig odlingsmark. Dessa tre, som jag ser det fundamentala förutsättningar 

finns och fanns naturligt representerade i det småländska området. Hela östra 

Smålandskusten exponerades mot Östersjön och gjorde långväga kontakter över havet 

möjliga. Därutöver bör också nämnas Smålandskustens omedelbara närhet till Öland 

och den rika järnålderskultur som fanns och frodades där under stora delar av 

järnåldern. Öland framstår i flera avseenden som en av de mest intressanta och rika 

fornlämningsmiljöer i det småländska områdets närhet. Således erbjöd kusten en 

kontaktyta gentemot denna ö. Därutöver är Småland genomkorsat av en rad mer eller 

mindre omfattande å-system, med relativt stora åar och deras biflöden. Småland kan 

också sägas var synnerligen rikt på sjöar och andra vattendrag, då dessa finns på platser 

i stort sett över hela området, inte minst då i Smålands inland. 

 

Det är uppenbart att den kommunikativa faktorn spelat en viktig roll i anläggandet av 

centrala platser generellt. Detta gäller givetvis också för Småland. Sålunda är det föga 

förvånande att man exempelvis finner starka indikationer på centralplatsstrukturer vid 

kusten, och då närmare bestämt i Möre. Också i inlandet synes den kommunikativa 

aspekten ha varit betydelsefull. Detta uppvisar inte minst närvaron av betydande 

bebyggelse längs med flera å-system och inte minst vid Vätterns stränder. 
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Fig. 10. Möjliga centralplatsområden i Smålandsområdet under järnålder. Grön cirkel 

omgärdar ett möjligt Emå-område bestående av Handbörd och Aspeland. 

 

11.1 Möres centralplatsområde 

Möre-området hade utan tvivel sett till det arkeologiska materialet varit ett 

centralplatsområde. Man kan identifiera ett område som i grova drag begränsas i norr av 

Rockneby och i söder Hossmo/Ljungbyholm/Söderåkra. Tyngdpunkten tycks vara i 

områdets södra del i trakten kring Ljungbyholm där det finns flertalet gravfält (Se bilaga 

4). I Ljungbyholm finns den enskilt största koncentrationen av gravfält, tätt följt av 

Halltorp söderut och Söderåkra. Som man kan se finns också en märkbar kontinuitet in i 

medeltiden, vilket etableringen av flertalet medeltida borgar understryker (se avsnitt om 

de medeltida borgarna med tillhörande kartbild). Under järnålderns tidigare del finns 

bekräftade befästningsverk i nära anslutning till Kalmar i form av två fornborgar vilka 

ligger i direkt anslutning till varandra Kläckeberga RAÄ 25:1 och Mortorp RAÄ 15:1. 

Kartstudier ger vid handen att det i Möreöre förekommer ett stort antal 

centralplatsindikerande ortnamn både administrativa och sakrala. Inte minst Huseby i 

Hossmo, och flera rinkaby- namn så som Rinkabyholm, Rinkabylund och Rinkabyberg. 

Därtill Smedby, Björklunda och Lunda och så vidare. 

 

Det finns på olika platser i området exempel på produktionsverksamhet från de lägre 

nivåerna i Fabechs och Ringtveds (1995) centralplatspyramid. Vid sidan om spåren 

efter den vardagliga verksamheten kännetecknande för grundläggande agrara kultur, och 

föremål av enklare kvalitet, så som exempelvis glaspärlor, utan även möjligen också 

verksamhet av mer sällsynt karaktär. Detta rör fyndet av en guldgubbepatris, som i sig 

inte utgör en bekräftelse på att man i området tillverkat guldgubbar, ändå utgör ett 

indicium (Gunnarsson m.fl. 2014:22ff). Säkerställt är dock en annan verksamhet från 

pyramidens andra nivå: järnframställningen. Här uppvisar Möre-området en enastående 

kontinuitet med exempel på järnframställning med början i förromersk järnålder genom 

hela järnåldern och ända fram in i medeltid, där tyngdpunkten tyck ligga i tiden 

vikingatid-medeltid (Magnusson 1986:221f).. Sålunda framstår denna verksamhet som 
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den mest centrala inom Möre-områdets centralområde och präglande under hela loppet 

av järnåldern, med viss betoning på yngre järnålder.  

 

Sedan bör något också sägas om de strategiska och resursmässig förutsättningarna i 

Möre-området. Klart är att detta område uppvisar den i särklass bördigaste 

odlingsmarken (Holmen 2013).. Endast i öster på andra sidan Kalmarsund på Öland 

finner man bördigare mark i närområdet. Sålunda var denna grundläggande 

förutsättning till självförsörjning och överproduktion föreliggande.  

 

Men detta faktum utgör också ett källkritiskt problem. Det faktum att man i området 

utgör en så pass utpräglad jordbruksmiljö ger vid handen att mycket arkeologiskt 

material gått förlorat under årens lopp. Plogning och liknande verksamhet har sannolikt 

förstört mycket av de kulturlager som skulle kunna bibringa ytterligare klarhet kring 

järnålderns samhälle i denna del av Småland. Vad och hur mycket som försvunnit är en 

spekulativ fråga, men klart är åtminstone att källäget i detta avseende är oroande. Detta 

är en fråga som egentligen kan appliceras på vart och ett av Smålands möjliga 

centralplatsområden och väsentligen på större delen av landskapet i sin helhet. Många 

av de möjliga svar i form av arkeologiskt material, på frågor om järnålderns 

förhållanden, specifikt den senare delen då denna befinner sig närmare marknivå, kan 

vara förlorade.  

 

Ser man till den andra viktiga strategiska resursen: tillgången på järnmalm är tillgången 

inte lika god som i fallet med den goda jordbruksmarken. De få förekomsterna av myr- 

och sjömalmsfyndigheter är koncentrerade till Möres inland, närmare bestämt trakterna 

kring Nybro och området omedelbart väster därom (se bilaga 2 och 3, Arrhenius 

1969:79). Detta föranleder spekulationer kring hur man inom Möre- området säkrat 

tillgången på den förmodat mycket viktiga malmen, då så relativt få fyndigheter finns 

inom det förmodade centralplatsområdet. Hur förhållandet resurstillgång – och 

resursefterfrågan var ordnad är intressant att spekulera kring. Inte minst då 

järnframställningen synbarligen varit en viktig del i Möre.  Möjligen skede säkrandet av 

malmen genom kontakter med centralplatsområden längre in i Småland, förslagsvis då 

Växjö-området där malmfyndigheterna var de bästa i hela Småland. Denna fråga ger 

upphov till ytterligare frågor rörande maktbalans och maktdynamik i Småland under 

järnålder – frågor kring kontroll och eventuell distribution av strategiska resurser.  

Förvisso intressanta, men dock så är sådana frågor är till syvende och sist spekulationer 

och inget kan egentligen säkert sägas om hur det låg till med den saken utifrån det 

föreliggande arkeologiska källmaterialet.  

 

En ytterligare aspekt som poängterats i ett föregående avsnitt rör läget vid Kalmarsund. 

Detta läge alldeles i anslutning till sundets utlopp i Östersjön medger en stark strategiskt 

fördel i form av goda kommunikativa fördelar. 

 

Slutligen gällande Möres centralplatsområdes kronologi, vilket jag i viss mån berört, så 

är det en fråga som jag väljer att knyta till platsens järnframställningsverksamhet och 

sålunda bör Möre-området haft sin mest intensiva period mot slutet av järnåldern.  Det 

ligger nära till hands att komma till den slutsatsen att så länge man framställt järnet har 

området haft en centralområdesbetydelse på en regionell nivå under större delen av 

järnåldern med början i förromersk järnålder och fram till och med medeltid då området 

möjligen får en annan betydelse som gränspostering och strategisk stödjepunkt i 

anslutning till Kalmarsund.  
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Frågan är då slutligen om platsen vid någon tidpunkt höjt sig över denna nivå och spelat 

en större betydelse än den regionella? Svaret är troligen att så inte varit fallet. Det 

enstaka fyndet av en guldgubbepatris utgör i sig inte tillräckligliga bevis för att sluta sig 

till att Möre-områdets centralplatsområde fyllt en sådan funktion. Givet att källäget inte 

förändras och nytt arkeologiskt material framträder som kan ge starkare stöd för 

motsatsen. Det ligger nära till hands att se begränsat utrymme för ett centralplatsområde 

av någon betydande ställning och dominans i Kalmarsundsregionen vid beaktandet av 

Ölandsområdets starka ställning under stora delar av järnåldern, främst fram till och 

med folkvandringstid (Gustavsson 2014). 

 

11.2 Tjust 

I Tjust i norra änden av Kalmar län finns ett område som uppvisar vissa tecken på att 

vid en tidpunkt ha varit ett centralplatsområde, nämligen trakten kring Gamleby. Ett 

flertal by-namn vid sidan om Gamleby förekommer i området: Överby, Kårby, Greby, 

Säby, Eneby, Hasselby, Hjulby. Här i denna del av Kalmar län finns också en relatvit 

ovanlig anhopning av ort- och platsnamn med guda-förled. Flera av asagudsnamnen 

finns i området. För att nämna några: Frö, Frösjön, Tyrislöt, Odensvi och Ullevi. 

Således finns både de sakrala och de administrativa ortnamnsaspekterna representerade i 

Gamleby-trakten. Dessutom finns här ett Tingstad.  

 

Det går inte komma ifrån det faktum att en så stor mängd fornborgar finns i Tjust härad 

(se bilaga 3). Dessutom finns bara i Gamleby-trakten finns det sju stycken. Därutöver 

finns en betydande anhopning av gravfält, särskilt då i Gamleby med 57 stycken (se 

bilaga 4). I Tjust, närmare bestämt i Törnsfall (RAÄ 249), finns tecken på tidig 

järnframställningsverksamhet, med tyngdpunkt i äldre järnålder. I Målserum finns som 

nämnt ovan också lämningar efter vikingatida järnbearbetning (Petersson 2010:18).  

Några bevis för en utbredd järnhantering är svårare att belägga.  

 

Avseende de strategiska förutsättningarna kan man om Tjust generellt säga att det i 

området fanns en relativt bördig jordbruksmark (se karta efter Holmen 2013), samt i 

inlandet i relativ närhet till Gamleby också vissa sjömalmsfyndigheter (se bilaga bilaga 

2, Arrhenius 1969). Precis som i fallet med Möre härad har man också haft den 

kommunikativa fördel som en närhet till havet medger. Kanske är dessa rentav 

fördelaktigare i här då Tjusts kust till stora delar utgörs av en skyddande skärgård med 

flertalet öar. Därutöver finns här flera djupa vikar omgärdade av smala näs, vilket borde 

ses som en fördel vid anläggandet av hamnplats. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det som starkast talar för en 

centralplatsbebyggelse i Gamleby är den mycket intressanta ortnamnskontexten, med ett 

flertal ort- och platsnamn, med viss synbar tyngdpunkt i det kultiska/religiösa. Detta 

avspeglar sig emellertid ännu inte på ett lika konkret sätt i det arkeologiska materialet, i 

sådan utsträckning att man med bestämdhet kan konstatera att det här funnits en 

centralplats av betydande omfattning eller regionell betydelse under järnåldern. Men 

sett till de övertygande indicier som omgärdar Gamleby-trakten, främst då i form av den 

rika ortnamnsbilden, förefaller det inte otroligt att det möjligen kan finnas sådana ännu 

ej funna lämningar som kan bringa större klarhet kring Tjust-bygdens centralplatser. 

Därutöver torde åtminstone de strategiska förutsättningarna i området ha medgivit en 

utbredd bebyggelseetablering under järnåldern. 

 

 

 



  
 

42 

11.3 Handbörd och Aspeland – Emå-området 

Det finns anledning att diskutera dessa bägge härad utifrån deras placering längs med 

Emån. Som bekant följer dessa härad i huvudsak Emåns lopp från Östersjön i öst och i 

nordvästlig riktning och utgör en kommunikationsled mellan kust och inland. Ån 

medger dessutom goda förutsättningar för jordbruk länga hela dess sträckning (Holmen 

2013).  Det föreligger starka indikationer i bägge härad på att det i dessa områden 

funnits någon form av centralplatsområden. Återigen är det främst 

ortnamnsförekomsten som utgör de tydligaste indicierna i bägge fallen.  

Högsby-området är förekomsten av centralplatsindikerande som slående. Här kan 

särskilt nämnas de administrativa Husaby, samt ett antal andra –by- namn så som: 

Dalby, Ekeby, Hammarby och Staby. Österut i Fliseryds-området finns ett Smederum 

och det intressanta Yttre Åby. Det senare skulle möjligen kunna påvisa 

centralplatsområdets gräns i östlig riktning.  Ort- och platsnamn av förmodad kultisk/ 

religiös natur finns här också, de främsta exemplen: Odensvi, Odensvilund och Frövi. 

och ett flertal andra –lund- namn exempelvis Ekelund. Valåkra skulle vidare kunna vara 

av intresse i detta sammanhang.  

 

Det mest intressanta fyndet i området som ger en indikation på förekomst av en 

aristokrati är vapengraven i just Valåkra (RAÄ 9:1). Runt Högsby finns också ett större 

antal gravfält varav några daterats till vikingatid (Bellander 1969:33), samt till äldre 

järnålder (RAÄ12:1). Järnframställningen förekom också i området exempelvis RAÄ 

56:1. I Högsby är förutsättningarna för övrigt goda med stora sjömalmsfyndigheter (Se 

bilaga 2, Arrhenius 1969). 

 

Sammanfattningsvis finns det fog för att tala om Högsby-området som et 

centralplatsområde. Fyndbilden medger dock inga säkra belägg för en verksamhet som 

överstiger den regionella nivån (Fabech och Ringtved 1995). Kronologiskt tycks platsen 

varit bebodd under stora delar av järnåldern, med datering i sen, såväl som äldre 

järnålder.  

 

I Aspeland finns också ett antal intressanta ortnamn, dock är dessa inte lika vanligt 

förekommande som i Handbörd. En tydlig koncentration av ort- och platsnamn finns i 

Mörlunda-trakten: Aby, Tulunda, Bäckeby. I Målilla norröver finns ett Hägelåkra. Som 

nämnt finns flera järnframställningsplatser daterade till romersk järnålder i detta härad: 

Mörlunda och i nordväst Gårdveda (Alexandersson 1999 och Magnusson 1986. 188f). 

Även här förefaller förutsättningarna ha varit goda ur resurshänseende, med stora 

sjömalmsfyndigheter (se bilaga 2, Arrhenius 1969). Fynden är som redovisat ovan 

relativt få. Den mest intressanta är den vikingatida brandgraven RAÄ 5:1 i Gårdveda. 

Noterbart är att antalet gravfält är relativt få här (se bilaga 4).  Aspelands 

centralplatsområde synes då vara, med Mörlunda i centrum och förmodad nordlig 

gränssträckning i Målilla i norr. Endast järnframställningen, och den vikingatida graven, 

samt ortnamnsförekomsten talar för detta. Tyngdpunkten tycks kronologiskt, främst 

baserat på järnframställningen, ligga i romersk järnålder. Den vikingatida graven och 

järnframställningen från romersk järnålder i Gårdveda ger ett ytligt intryck av 

kronologiskt kontinuitet, men någon sådan kan inte direkt säkerställas utifrån ett osäkert 

fyndläge.  

 

Sett till den relativt magra fyndkontexten i Aspeland, ligger det nära till hands att tolka 

Emå-häradena som delar av ett större område med möjlig tyngdpunkt i Högsby. Den 

rika förekomsten av centralplatsindikerande ortnamn i Högsby ger åtminstone sken av 

att avspegla en rikare järnåldersbebyggelse än vad som det arkeologiska materialet 
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medger. Utifrån detta kan man spekulera kring huruvida sådana arkeologiska belägg 

gått förlorade under århundraden av odlingsverksamhet, eller om intressanta fynd 

fortfarande finns gömda i jorden kring Högsbyåsen, som skulle kunna indikera att 

Handbörd haft en centralplats av större dignitet. Men detta resonemang är tillsvidare att 

betrakta som spekulationer, åtminstone så länge som fyndbilden förblir oförändrad.  

 

11.4 Sevede 

I Sevede är det i huvudsak trakten kring Vimmerby och Frödinge österut som framstår 

som möjlig centralpunkt i en järnålderstida centralområdesbebyggelse. Men 

centralatsindikationer är annars spridda över stora delar av häradet.  

 

Strategiskt är förutsättningarna relativt goda, dels i form av måttligt bördig odlingsmark, 

men också måttliga sjömalmsfyndigheter (Arrhenius 1969, Holmer 1971). Men den 

främsta strategiska fördelen är de möjliga kommunikationsvägarna norrut längs med 

Stångån. Flertalet ort- och platsnamn är av möjlig kultisk art, vid sidan av Frödinge 

exempelvis Tyretorp, Frövi och Tuna. Förekomsten av gravfält är som störst i Tuna, 

Södra Vi och Frödinge (se bilaga 4).  

 

Fyndläget är i övrigt relativt fattigt, med undantag för fyndet av halsringen från romersk 

järnålder funnen i Misterhult (Nicklasson 2009:82f), samt de fynd sannolikt från 

vikingatid - de främsta av dem ett guldfoliefragment funnet under utgrävningar av RAÄ 

106:1 i Vimmerby (Hansson 1898:31). Annars framstår den tidiga järnframställningen 

från förromersk järnålder i Rumskulla och Södra Vi som intressant (Magnusson 

1986:88f).  

 

Sammantaget kan man säga att fyndkontexten i Sevede framstår som fragmentarisk och 

utspridd över större delen av häradsområdet. Fynden och ortnamnsförekomsten medger 

ingen enkel redogörelse för centralplatsområdesförekomst i Sevede. Tyngdpunkten i en 

eventuell centralplatsbebyggelse tycks under äldre järnålder tycks ha varit i området 

öster om Vimmerby, av döma av de daterade järnframställingsplatserna, samt senare, 

utifrån förekomsten av gravfynd, förskjutits västerut till Vimmerby under senare delen 

och då främst under vikingatid. Sammanfattningsvis framstår bilden av järnålderns 

bebyggelsehistoria och framstår ännu så länge som relativt oklar för Sevedes räkning. 

Förhoppningsvis kan framtida utgrävningar i området bringa större klarhet i denna 

fråga. En annan intressant frågeställning som väcks är möjliga kopplingar mellan 

Gamleby- området och Sevede, då dessa ligger i relativ närhet till varandra, med 

Frödinge beläget mellan Vimmerby i väster och Gamleby vid kusten i öster. Det 

intressanta i sammanhanget är att i Vimmerby-området finns en helt annan tillgång på 

sjömalm än vad som är fallet i Gamleby, dessutom kommunikationsvägar norrut. I 

Gamleby är odlingsförhållandena dock bättre, samt inte minst finns en strategisk fördel i 

närheten till Östersjön.  Sammantaget förefaller de strategiska resurserna i dessa bägge 

områden som kompletterande varandra. Kanske finns svaret på frågan om eventuell 

centralplatsbyggelse i nordöstra Småland i en vidare kontext som omfattar bägge dessa 

områden?  Ännu så länge utgör detta ett ytterst spekulativt resonemang, men möjligen 

kan framtida utgrävningar tillhandahålla klargörande svar avseende detta. 

 

11.5 Vista med Visingsö 

Den mest intressanta platsen i detta område är utan tvekan Visingsö. Visingsö pekades 

tidigt ut som en möjlig centralplats (Hyenstrand 1984:166). Detta förefaller ej heller 

utan anledning. Låt oss först börja med de strategiska förutsättningarna i denna del av 

Småland. Framförallt utgör Vätterns södra och östra stränder, den östra en den av Vista, 
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som mycket gynnsamma för odlingsverksamhet (Holmer 2013).  

 

Kommunikationsvägarna utgörs huvudsakligen av Vättern, och via den kan man nå 

områden i Östergötland. Dessa vattenvägar bör ha underlättat underlätta 

handelsverksamhet. Specifikt Visingsö har den naturliga strategiska fördelen av att vara 

en ö. Detta faktum kan tyckas självklart, men fördelen bör ej heller underskattas, 

exempelvis i gynnsamma förutsättningar vid förvar.  Detta ser vi också i fallet med 

Bolmsö i finnveden vilket jag får anledning att komma in på närmare nedan. Vidare 

finns inga direkta malmfyndigheter i område, med undantag för några sjöar en bit 

österut in i inlandet från Vätternhållet räknat. 

 

Som nämnt finns flertalet boplatser på Visingsö, med datering som spänner mellan 

förromersk järnålder och medeltid (exempelvis RAÄ 149:1 och RAÄ 122:1). Som 

nämnt finns flertalet gravfält på ön, men förvånande nog inte de vapengravarna 

möjligen kan förvänta sig att finna i ett centralplatsområde (Hansson 2000:136). Det 

kanske mest väsentliga fyndet är rimligen den guldgubbe som hittades på ön 

(Nicklasson 2008:23). Att det skulle ha funnits en Husaby på Visingsö är naturligtvis 

intressant (Nicklasson 2008:25). Övriga intressanta namn utgörs av en rad -by- namn, så 

som Kumlaby och Asby, samt Lundby.  

 

På Vistas fastland är det främst Gränna som är av intresse. Här finns exempel på 

bebyggelse från äldre järnålder (RAÄ 175:1 och RAÄ 339). Även Gränna ska ha haft 

sin Husaby (Nicklasson 2008:25ff). Här finns dock som redovisats ett antal levande ort- 

och platsnamn. Som de mest intressanta framstår Hov och Hovskog och Smedjeberg. 

Sammantaget kan man möjligen urskilja två möjliga centralområden i Vista: det en på 

Visingsö och det i Gränna-trakten. Bebyggelsen framstår i Vista som mer eller mindre 

löpande genom järnåldern. Ingenting tyder dock dagsläget på att något av dessa 

områden skulle ha haft en dominerande överregional ställning så som Fabech och 

Rngtved (1995) framhåller det. Ortnamnen antyder en stormannaklassnärvaro, men 

bristen på betydande hantverksverksamhet samt frånvaron av kontinentala praktföremål 

är två problematiska variabler. Sannolikt har bortodling förstört lämningar, precis som 

på andra ställen i de bördigare delarna av Smålands jordbruksbygder.  

 

11.6 Tveta 

I Jönköpingsområdet finns ett flertal indikationer på att det ska ha funnits någon form 

av centralplatsområde. Det som nämnts ovan angående de strategiska fördelarna, 

avseende resurser i form av god odlingsmark och gynnsamma kommunikationer gäller 

också Tveta-området. Därtill kommer en betydande myrmalmsfyndigheter söder om 

Jönköping (Arrhenius 1969).  

 

Runt Jönköping förekommer en del intressanta ort- och platsnamn, huvudsakligen 

tillhörande den kultiska kategorin: Odensjö och Odenslund. Vidare är Ryhov och 

Hovslätt intressanta. Här finns också ett rikt fyndmaterial representerat. Till detta räknas 

då inte minst en vapengrav från romersk järnålder, noterbart funnen i Odensjö (Borg 

2009:12f). Baserat på dateringar av järnåldersboplatser (exempelvis RAÄ 3, RAÄ 179) 

och fynd från Rosenlund tycks den kronologiska tyngdpunkten under ligga någonstans i 

spannet romersk järnålder-folkvandringstid (Skanser 2003:18f). Men kronologi är 

givetvis vanskligt att med säkerhet avgöra utifrån vad som kan vara ett begränsat 

källmaterial, med hänsyn till bortodling och så vidare.  
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Åtminstone utifrån ort- och platsnamnsförekomst går ett annat möjligt 

centralplatsområde i Tveta att urskilja i Nässjö. De mest intressanta namnen är då 

Turlunda samt Hallen.  

 

11.7 Vedbo 

De bördigaste delarna av Vedbo sträcker sig från gränstrakterna mot Tveta och Vista 

och en sträcka vidare österut längs med gränsen till Östergötland, och bördigheten i 

detta område är likvärdig den som finns i Tveta och Vista (Holmen 2013). Flertalet 

sjömalmsfyndigheter finns sporadiskt spridda över häradet (Arrhenius 1969). Därtill 

kommer ett mindre myrmalmsområde norr om Nässjö på Vedbosidan (Arrhenius 1969). 

De kommunikationsmässiga förhållandena är inte lika uppenbart fördelaktiga som i 

andra häraden, då inga betydande åar motsvarande Emån eller Ljungbyån, rinner genom 

området. 

 

Två huvudområden utmärker sig avseende med tanke på ort- och platsnamnsförekomst: 

Flisby och Aneby. I Flisby finns som nämnt två -lund-namn vid sidan om intressanta 

namn så som Ljungbyholm och Tingshall. I Aneby finner man tre särskilt intressanta 

namn: Torstorp, Smedstorp och Ulstorp. Gällande Aneby kan också nämnas fyndet av 

brakteat som särskilt intressant (Arbman 1936:58f). I Eksjö, Höreda finns annars den 

intressanta vikingatida vapengraven RAÄ 104:1. 

 

Således förekommer ett antal indikationer på förekomst av en eller ett flertal möjliga 

centralplatsområden. Men inga avgörande arkeologiska bevis vilka sammantaget kan 

framläggas och som med bestämdhet pekar mot sådan förekomst. 

 

11.8  Njudung 

Se man till de resursmässiga förutsättnignarna i  Njudung är dessa varierande.Ingen 

anmärkningsvärt bördig odlingsmark finns inom häradets gränser (Holmen 2013). Ser 

man däremot till förekomst av både sjö- såväl som myrmalm finns relativt stora 

fyndigheter här, koncentrerade mestadels till ett område öster om Vetlanda på gränsen 

till Aspeland. Därtöveer finns flertalet sjöar i trakterna kring Vetlanda samt väster om 

Sävsjö (Arrhenius 1969).  Vidare rinne delar av Emmån genom Njudung, då källan 

finns i Nässjö. Intressant är det det i Njudungs östra område, just i myrmalmstrakterna, 

också finns en betydande koncentration av medeltida borgar (se fig  6 ). Beträffande 

centrplatsindikernade ort- och platsnamn kan följande områden nämnas: Virserum, med 

både gudanamn och ett -by-namn; Vetlanda med -lund, -by och -lund -namn, Sävsjö-

Vrigstad med gudanamnsexempel, -by-namn och ett -lunda, samt de intressanta -hall -

namnen. 

 

Gällande intressanta fynd är dessa i huvudsak koncentrerade kring Vetlanda och Sävsjö. 

I Vetlanda finns exemplet med den vikingatida vapengraven (Nicklasson 2007:73ff). 

Det mest intressanta i fallet med denna grav är förekomsten av ett armband i silver av 

förmodat östeuropeiskt ursprung (Nicklasson 2007:73). Överlag utmärker sig Vetlanda-

området med flertalet intressanta vikingatida fynd (se närmare avsnitt ovan om 

Njudung). I Vetlanda finns också blästerugnslämningen RAÄ 443, vilken kan placeras 

till romersk järnålder/folkvandringstid. I  Sävsjö finns också exempel på vikingatida 

fynd så som spännen (SHM 1034). Med här i detta område finns också tidigare fynd av 

intresse: en folkvandringstida guldring (SHM 17901) och ett solidusmynt (SHM 1192). 

Slutsatserna man kan dra utifrån detta är att tre möjliga centralplatsområden kan 

urskiljas: Virserum, Vetlanda och Sävsjö. I de senare fallen är fyndbilden till stöd för en 

sådan slutsats starkare. Det som enligt min mening talar för att Virserums-området ska 
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ha haft en centralplatsställning är två faktorer: ett antal förekommande ortnamn, samt de 

utomordentliga myrmalmsfyndigheterna här. Sammanfattningsvis är det nödvändigt att 

påpeka att den övergripande fyndbilden och bevisläget i Njudungs-området i stort utgör 

indicier i form av ort- och platsnamnskluster samt ett fåtal intressanta vapen- och 

smyckesfynd. Förhållandena kring centralplatsernas omfattning, betydelse och 

utbredning är således svåra att besvara på djupare i dagsläget. Återigen i avvaktan på ett 

eventuellt förbättrat fyndläge. Baserat på de daterade föremålen vilka finns så kan man 

försöka sig på en något osäker kronologi. Vetlanda tycks i ljuset av detta ha haft en 

tyngdpunkt i vikingatid med förekomst av aktivitet i romersk järnålder/folkvandringstid:  

Sävsjö-trakten skulle då enligt samma resonemang haft en aktivitetsperiod som sträcker 

sig åtminstone från och med folkvandringstid fram till och med vikingatid. 

 

11.9 Värend  

Värend utmärker sig i det Småländska området ur resurssynpunkt. Lika rikt som Möre 

är på bördiga jordar, lika betydande är malmfyndigheterna i Värend. Dels finns ett stort 

antal sjöar, precis som i övriga Smålands inland. Därutöver finns det utan egentlig 

jämförelse största klustret myrmalmsfyndigheter i ett brett bälte norr om Växjö, vilket 

sträcker sig från Kosta i öster till Alvesta-trakten i väst (Arrhenius 1969). Värends är 

ingalunde heller fattigt gällande god odlingsmark. Främst i norr dlen av häradet, i 

området omfattande Växjö och Alvesta är odlingsförhållandena synbarligen lika 

gynnsamma här som i Tveta, Vist, Emådalen och Tjust (Holmen 2013).  

 

Även förekomsten av centralplatsindikerande ort- och platsnamn får anses vara rik i 

delar av Värend. Det finns ingen känd Husaby i området, men väl en ett Huseby, samt 

en Rinkabysjö och ett Rinkaby söder om Växjö. Söderut ligger  annars ett fåtal 

noterbara namn, där de mest intressanta är Hovmantorp och Valhall. I övrigt finns en 

klart identifierbar koncentration av centralplatsindikerande ort- och platsnamn kring 

Helgasjön - vilken möjligen kan haft betydelsen den heliga sjön? Här finns både - by - 

och lund-namn. Till de mer intressanta av dessa hör: Hovhaga, Hov, Araby, Tunatorp, 

Torshäll, Tegnaby, Torsås samt Odensjö och Odenslanda.  

 

Fyndbilden utmärker sig genom ett stort antal underökta boplatsområden och gravar. I 

Alvesta finns som bekant en vapengrav (Connelid och Ägby 2000:16f). Dessutom finns 

den folkvandringstida/vendeltida boplatsen RAÄ 437.  

 

Etableringen av boplatser tycks ha skett tidigt i äldre järnålder, och i vissa fall i 

bronsålder i Växjö-trakten, eempel på dessa är RAÄ 405 och RAÅ 218. Även i Växjö-

området finns gravfält daterade till äldre järnålder (RAÄ 11:1). Redan i romersk 

järnålder förekom också järnframställning i Bergunda (Magnusson 1986:188f). 

 

Sammanfattningsvis kan man då säga att Värend uppvisar en relativt rik fyndbild, där 

ett tydligt centralplatsområde framträder kring Helgasjön, med kronologisk tyngdpunkt 

i äldre järnålder. Senare dateringar i Alvesta  skulle kunna tyda på en av två saker: en 

expansion av det ursprungliga Helgasjö- området västerut under ynger järnålder, eller 

rentav en mer permanent förskjutning av aktiviteten till Alvesta området under samma 

tid.  

 

 

 

 

 



  
 

47 

11.10 Finnveden 

Finnveden är intressant så tillvida att häradet inte ur resurshänseende framträder som sig 

som särskilt rikt, åtminstone inte på grundval av de relativt magra jordarna (Holmen 

2013). Vissa sjömalmsfyndigheter finns utspridda över häradet, och med en tydlig 

myrmalmskoncentration i området Gislaved-Värnamo (Arrhenius 1969). Två å-system 

rinner genom häradet: Nissan och Lagan, vilka bör ha gett goda möjligheter till 

kommunikationer med södra Sverige. 

 

Ort- och platsnamn med centralplatsindikerande koppling finns det relativt gott om i 

Finnveden. Det finns fem huvudsakliga kluster av sådana i häradet: Ljungby och 

Bolmsö med Hovdinge och Ekalund, Lund, Husaby, Hov, Lund och Smedatorpet; 

Markaryd med ett flertal så som Torsås, Tunaberg; Värnamo med Odenslund och 

Nederby; Gnosjö med flera –by –namn  samt Hovmannakull; Vaggeryd med Gärahov, 

Torsbo och Lundbyholm.  

 

Fyndmässigt är det definitivt Bolmsö som utmärker sig. Fynd av guldgubbar och vapen 

förekommer som bekant här (Hansson 2000:132ff). Sannolikt är det här som 

Finnvedens huvudcentralplatsområde funnits. I Markaryd RAÄ 125:1 finns 

blästerugnen från romersk järnålder, och i Hakarp (RAÄ 116) finns fynd som indikerar 

textilhantverk.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Bolmsö framstår som det mest tydliga 

centralplatsområdet i Finnveden. Ort- och platsnamnsförekomst saammantaget med 

fynden av guldgubbarna talar för detta. Detta har som bekant framhållits av bland annat 

Hansson (2000) Som nämnt i min diskussion om Visingsö finns också på Bolmsö vissa 

naturliga strategiska fördelar. Ön ligger nästan som ett långsträckt näs i sjön, med ett 

relativt kort avstånd över vattnet norröver.  

 

11.11 Agency och Smålands centralplatsområden 

Hur kan man då se spåren av agency i det Småländska centralplatsmaterialet? Agency 

betonar individers aktiva handlande inom de strukturer som omger dem och förhållande 

till andra individer i den sociala strukturen (Joyce 2000:73). Följaktligen sker individers 

handlande i dynamik med en omgivande komplex social struktur, men också utifrån 

materiella och symboliska faktorer (Dobres och Robb 2000:7f).  

 

Källmaterialet från järnåldern i Småland utgörs dels av de materiella faktiska 

arkeologiska lämningarna, men också av den rika ort- och platsnamnsmiljön. Genom att 

studera dessa får man en inblick inte minst i den symboliska världsbilden och det sätt 

som man ordnade sitt samhälle. Administrativa och kultiska ortnamn förekommer som 

jag visat ovan ofta i samma områden. Det profana och det sakrala har således en närvaro 

i varje centralplatsbygd.  Således får man en bild av de strukturer, inte minst de 

symboliska, inom vilka järnålderns individer tillsammans med andra agerade och 

handlade. De materiella strukturerna skulle i viss mån kunna sägas omfatta de 

resursmässiga förutsättningarna, så som odlingsmark, malmförekomst, och 

kommunikationer. 

  

Detta avspeglar sig också i min mening på ett konkret sätt i Småland, där 

centralplatsområden placeras i områden där förutsättningarna är särskilt gynnsamma. 

Etablering och expansion på sådana platser kan ses som ett uttryck för individernas 

handlanda, agency, utifrån de faktiska materiella omständigheterna. Etableringen 
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skedde rimligen genom individers samarbete med varandra, med gemensamma mål- en 

aktiv meningsskapande verksamhet i en dynamisk social struktur. 

 

Förekomsten av vapengravar och praktföremål tyder samtidigt på att vissa individer haft 

en upphöjd ställning och troligen därför varit mer inflytelserika än andra, och som 

sådana drivit utvecklingen framåt. Således kan man tänka att de viktigaste aktörerna var 

stormännen, som handlade utifrån förutsättningarna i denna hierarkiskt ordnade 

struktur. Det är då här samspelet sker – mellan individerna i denna maktstruktur.  

 

Centralplatserna bär då rimligen spår av detta. Utgångspunkten är således de materialla 

förutsättningarna, det vill säga i huvudsak de strategiska faktorerna, vilka utgör 

grundförutsättningar för etablering. Sedan befästs den hierarkiska strukturen och den 

symboliska världsbilden vilken avspeglar sig i ort- och platsnamnsförekomst. 

Husabyarna blir då ett konkret exempel på mäktiga individers avtryck och 

handlingsförmåga i vissa områden.  

 

 

11 SAMMANFATTNING OCH ÅTERKOPPLING TILL FRÅGESTÄLLNING 

Huvudsyftet med denna uppsats var att identifiera en förekomst av 

centralplatser/centralplatsområden i Småland under järnåldern, förromersk järnålder – 

till och med vikingatid.  Detta får anses ha lyckats i viss mån då mer eller mindre 

tydliga exempel på sådana framträder utifrån den föreliggande fyndbilden. Dock ska 

poängteras att jag valt att ha ett kritiskt och konservativt förhållningssätt vid 

identifieringsarbetet. Detta har inneburit att jag inte med säkerhet velat utpeka ett 

område som ett centralplatsområde, men samtidigt påpekat i de fall när intressanta 

indicier omgärdar en plats, främst då ortnamn. Detta i sin tur kan knappast ses som 

tillräckliga bevis, utan snarare en indikation på att ytterligare fynd i framtiden kan 

komma att klargöra läget.  

 

Min ambition var också att utgå från de medeltida häradena för att eventuellt se en 

överensstämmelse i centralplatsförekomst. Detta har i vissa fall kunnat påvisas, men i 

flera fall förekommer möjliga fler än ett centralplatsområde inom ett härad. 

En fråga kring en plats situering kan på ytan tyckas enkel och okomplicerad. Problemet 

som berör detta i fallet med centralplatsområdena har dock att göra med en problematik 

kring ett områdes begränsning. Lösningen har då varit att se till kluster av både ort- och 

platsnamn, fynd samt ett beaktande av strategiska faktorer. 

 

Frågan kring kontinuitet och förändring har visat sig svår att i de flesta fall besvara. 

Detta kan härledas i första hand till ett bristande källäge. Som nämnt ovan så framstår 

ett tydligt källkritiskt problem i behandlandet av det Småländska förhistoria, nämligen 

bortodlingsfaktorn. Detta är i sig synnerligen besvärande när ambitionen är att hitta 

centralplatsområden, och de nästan uteslutande står att finna i områden med bördig 

jordbruksmark där man brukat jorden under århundraden och viktiga kulturlager kan ha 

gått förlorade för alltid.  

 

Lösningen har då istället varit att försöka hitta en kronologisk tyngdpunkt på urval av 

det förekommande arkeologiska fyndmaterialet. Detta har kunnat påvisas i vissa fall, 

men det kan samtidigt vara vanskligt att dra generella slutsatser utifrån en begränsad 

fyndbild. Således är det av värde att ha det i åtanke. 
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Med utgångspunkt i ovanstående framträder således följande möjliga 

centralplatsområden: 

- Möre – Ljungbyholm/Söderåkra/Hossmo 

Emmådalsområdet (Aspeland – Handbörd): 

- Aspeland – Mörlunda/Målilla/Gårdveda 

- Handbörd - Högsby 

- Sevede – Vimmerby/Frödinge 

- Tjust -Gamleby 

- Värend – Växjö/Alvesta 

- Njudung – Virserum, Vetlanda och Sävsjö 

- Finnveden – Bolmsö 

- Tveta - Jönköping 

- Vista – Visingsö och Gränna 

- Vedbo – Flisby och Aneby 

 

Sammanfattningsvis kan då sägas att denna studie i möjligaste mån klargjort 

förhållandena kring frågan om förekomst av centralplatsområden i Småland under 

järnåldern. Flera möjliga områden har identifierats, vilka kan utgöra ett underlag vid 

framtida fördjupande studier i ämnet, vid ett eventuellt förändrat källäge. 

 

Denna studie ger vid handen att det finns mycket ytterligare att utforska och klargöra 

generellt gällande Smålands järnålderssamhälle och specifikt dess möjliga 

centralpatsområden. Förslagsvis bör följande forskningsfrågor behandlas närmare 

framgent: 

 

- En fördjupad studie av de Småländska ortnamnen och deras ursprung och en 

vidare jämförelse med andra sydskandinaviska områden avseende dessa. 

- Ett vidgat perspektiv som också omfattar de till Smålandsområdet angränsande 

områdena, främst då de rika Öst- och Västgötalandskapen,  norra Skåne och 

Blekinge. Detta för att eventuellt kunna se geografiskt överlappande 

centralområdesindikerande mönster samt generella likheter eller skillnader i det 

arkeologiska materialet avseende detta. Av störst intresse i detta sammanhang 

förefaller det i norr omedelbart angränsade området i Östergötland, detta inte 

minst då flertalet möjliga centralplatsområden i Smålandsområdet framträder i 

detta gränsområde. Av särskilt intresse framträder en studie kring förhållandena 

kring Vättern-området. Att klargöra omständigheterna kring 

järnåldersbebyggelsen i detta område bör ge en större inblick i eventuell 

förekomst av centralplatsområden där, samt inte minst också  en mer rättvisande 

bild av deras förhållanden till varandra.  
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13 Bilaga 1: Registrerade blästbruksplatser i Småland 

Källa: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

Kalmar län 

Målilla (Engman 1998:4). 

Södra Vi, flertalet exempel, bland annat RAÄ 439:1 

Vimmerby RAÄ 782 

Torsås: 20 stycken, bl.a. RAÄ 15:1, och Gullabo RÄA 31:1. 

Algutsboda: Nästan 50 platser, bl.a. RAÄ 79:1 

Vissefjärda: RAÄ 9:1 

Bäckebo: Över 120 registrerade platser. 

Hälleberga: Över 40, bl.a. RAÄ 175 

Kristvalla Över 50 stycken, bl.a. RAÄ 2:1 

Kråksmåla: Över 20 stycken, bl.a. RAÄ 4:1 

Madesjö: Över 100 stycken, bl.a. RAÄ 377 

Döderhult: RAÄ 246:1 

Kristdala: 7 stycken, bl.a. RAÄ 15:1 

Jönköpings län 

Askeryd: 3 stycken, bl.a. RAÄ 283. 

Haurida RAÄ 78:1 

Lommaryd RAÄ 246:1 

Hult: 3 stycken, bl.a. RAÄ 72:1 

Hässleby: 2 stycken, bl.a. RAÄ 155:1 

Höreda: 4 stycken, bl.a. RAÄ 50:1 

Ingatorp: 8 stycken, bl.a. RAÄ 96:1 

Anderstorp: stycken, bl.a. RAÄ 4:3 

Båraryd: över 20, bl.a. RAÄ 20:1 

Gryteryd: RAÄ 10:1 

Norra Hestra: 7 stycken, bl.a. RAÄ 28:1 

Reftele: 5 stycken, bl.a. RAÄ 68:1 

Stengårdshult: RAÄ 122 

Södra Hestra: 3 stycken, bl.a. RAÄ 28:1 

Villstad: RAÄ 278:1 och 317:1 

Våthult: RAÄ 21:1 och 33:1 

Ås: 2 stycken, bl.a. RAÄ 71:1 

Öreryd: 9 stycken, bl.a. RAÄ 90:1 

Gnosjö: 2 stycken, bl.a. RAÄ 102:1 

Källeryd: 3 stycken bl.a. RAÄ79:1 

Åsenhöga: RAÄ 190:1 och 190:2 

Brandstorp: 5 stycken bl.a. RAÄ 148:1 

Gustaf Adolf: RAÄ 16:1 

Habo: 13 stycken bl.a. RAÄ 330 

Angeredshestra: RAÄ 38:1 

Barnarp: 5 stycken bl.a. RAÄ 106:1 

Bottnaryd: 4 stycken, bl.a. RAÄ 331:1 

Järsnäs: RAÄ 73:1 

Järstorp: 10 stycken, bl.a. RAÄ 96:1 

Lekeryd: RAÄ 174 

Mulseryd: RAÄ 371 och 670 

Månsarp: 25 stycken, bl.a. RAÄ 99:1 

Norra Unneryd: RAÄ 197 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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Rogberga: RAÄ 173 och 176 

Sandseryd: Över 90 stycken, bl.a. RAÄ 415 

Svartorp: RAÄ 127:2 

Ödestugu. 6 stycken, bl.a. RAÄ 230:1 

Nykyrka: RAÄ 9:1 

Barkeryd: RAÄ 33:1 

Flisby: RAÄ 202:1 

Forserum: RAÄ 43:1 

Malmbäck: 7 stycken, bl.a. RAÄ 115:1 

Norra Sandsjö: RAÄ 113:1 och 220:1 

Hjälmseryd:  RAÄ  Hjälmseryd 86:1 och 134:1 

Vrigstad: 3 stycken, bl.a. RAÄ Vrigstad 65:2 

Tranås: RAÄ 274:1 och 346:1  

Bondstorp : RAÄ 64:1 

Byarum: 3 stycken bl.a. RAÄ 211:1  

Hagshult: 6 stycken bl.a. RAÄ 27:1 

Tofteryd:  4 stycken bl.a. RAÄ 99:1 

Åker: RAÄ 99:1 och 127:1  

Björkö: RAÄ 126 

Karlstorp: 4 stycken, bl.a. RAÄ 62:1 

Näshult: RAÄ 176:1 och 177:1 

Skirö: RAÄ 40:1 och Skirö 46:1 

Vetlanda: 4 stycken, bl.a. RAÄ 93:1 

Ökna: 3 stycken, bl.a. RAÄ 36:1 

Bredaryd: 3 stycken bl.a. RAÄ 63:1 

Dannäs: RAÄ 117:1 

Hånger: RAÄ 78:1 

Kärda: RAÄ 140:1 och 202:1 

Nydala: 8 stycken bl.a. RAÄ 56:1 

Rydaholm: 3 stycken, bl.a. RAÄ98:1 

Torskinge: 10 stycken bl.a. RAÄ 58:1 

Voxtorp: 3 stycken, bl.a. RAÄ 181:2 

Värnamo: RAÄ 12:2 och 239:1 

Aringsås : RAÄ 112:1 

Lekaryd: RAÄ 53:1 och 81:2 

Mistelås :RAÄ 22:1 och 215  

Moheda: 3 stycken bl.a. RAÄ 215 

Visslanda: 6 stycken bl.a. RAÄ 247:1 

Västra Torsås: RAÄ 180:1 

Ekeberga : 24 stycken bl.a. RAÄ 2:1 

Hovmantorp: 33 stycken bl.a. RAÄ 253 

Ljuder: 12 stycken, bl.a. RAÄ 166:1 

Agunnaryd: RAÄ 12:1 

Annerstrad:  4 stycken, bl.a. RAÄ 12:1 

Hamneda: 15 stycken, bl.a. RAÄ 219:1 

Lidhult: 6 stycken, bl.a. RAÄ 141:1  

Nöttja: 3 stycken, bl.a. RAÄ 6:1 

Odensjö: 3 stycken bl.a. RAÄ 125:1 

Torpa: 14 stycken, bl.a. RAÄ 70:1 

Tutaryd: RAÄ 85 

Vitaryd: 3 stycken, bl.a. RAÄ 29:1 
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Vrå: 6 stycken bl.a. RAÄ 15:1 

Hinneryd: 19 stycken bl.a. RAÄ 14:1 

Markaryd: Över 40, bl.a. RAÄ 277 

Traryd: 16 stycken bl.a. RAÄ 14:1 

Almundsryd: 8 stycken bl.a. RAÄ 36:1 

Linneryd: RAÄ 132:1 och 145:1 

Södra Sandsjö: RAÄ: 110:1  

Tingsås: 8 stycken, bl.a. RAÄ 112:1 

Urshult: 7 stycken bl.a. RAÄ 590:1 

Älmeboda: RAÄ 4:1 

Herråkra: 7 stycken bl.a. RAÄ 15:1  

Lenhovda: 9 stycken, bl.a. RAÄ 303’ 

Nottebäck: RAÄ 1:1 och 108:1 

Åseda: 25 stycken, bl.a. RAÄ 363:1 

Älghult: 95 stycken, bl.a. RAÄ 383:1 

Asa: RAÄ 128:1 

Berg: RAÄ 136:2 och 141:1 

Bergunda: RAÄ 258 

Dädesjö: 3 stycken bl.a. RAÄ 548 

Furuby: 14 stycken bl.a. RAÄ 707 

Hemmesjö:  4 stycken bl.a. RAÄ 993 

Kalvsvik: RAÄ 5:1 

Tegnaby: RAÄ 17:1 och 94:1 

Tolg: RAÄ 293 

Uråsa: RAÄ 64:1 

Vederslöv: RAÄ 70:1 

Växjö: RAÄ 351:1 

Öja: 3 stycken, bl.a. RAÄ 59:1 
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14 Bilaga 2. Sjömalmsfyndigheter i Småland 

 
Karta över sjömalmsfyndigheter i Småland (Arrhenius 1969).  
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15 Bilaga 3. Myrmalmsfyndigheter i Småland 

 
Karta över myrmalmsfyndigheter i Småland (Arrhenius 1969). 
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16 Bilaga 4. Gravfält 

Källa: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

Kalmar län       

Tjust:                                         Sevede:                               Möre: 

Blackstad: 11st.                        Djursdala: 5st                      Arby: 8st 

Dalhem: 5st                              Frödinge: 7st                       Dörby: 7st 

Gamleby: 57st                          Locknevi: 3st                       Förlösa: 4st 

Gladhammar: 12st                    Pelarne: 2st                          Hagby: 4st 

Hallingeberg: 14 st                   Rumskulla: 4st                     Halltorp: 17st                 

Hjorted: 14st                             Södra Vi: 10st                      Kalmar: 8st 

Lofta: 28st                                 Tuna: 6st                              Kläckeberga: 4st 

Loftahammar: 17st                    Vimmerby: 5st                     Ljungby: 19st 

Odenvsi: 17st                                                                         Mortorp: 9st 

Tuna: 1st                                                                                 Ryssby: 3st 

Törnsfall: 28st                                                                         Voxtorp: 10 st 

Ukna: 8st                                                                                 Åby: 3 st 

Västervik: 7st                                                                          Sankt Sigfrid: 1st 

Västra Ed: 25st                                                                        Söderåkra: 12st 

Västrum: 23st                                                                           Torsås: 1st 

Överum:2st 

Handbörd:                                     Aspeland: 

Fliseryd: 3st                                  Gårdveda: 3st 

Högsby: 8st                                   Järeda: 1st 

Långemåla: 3st                              Målilla: 2st 

Mönsterås: 14st                             Mörlunda: 1st 

Ålem: 6st                                       Tveta: 1st 

                                                       Vena: 2st 

                                                       Virserum: 1st 

Jönköpings län 

Vista Tveta och Njudung 

Adelöv: 7st                                                   Fryele: 10st                                    Lekeryd: 

8st 

Almesåkra: 2st                                             Fröderyd: 2st                                  Linderås: 

10 st 

Alseda: 4st                                                   Gryteryd: 1st                                  

Lommaryd: 27st 

Anderstorp: 1st                                             Gränna: 8st                                    Marbäck: 

5st 

Angeredshestra: 6st                                      Gustaf Adolf: 1                              Mellby: 

2st 

Barkeryd: 10st                                              Habo: 16st                                      Mulseryd: 

12st 

Barnarp: 3st                                                  Hagahult: 3st                                  Myresjö: 

8st 

Bjurbäck: 2st                                                Hakarp: 2st                                     Månsarp: 

8st 

Björkö: 2st                                                    Haurida: 3 st                               Norra 

Ljunga 15st  

Bondstorp: 2st                                               Hjälmseryd: 3st                         Norra 

Sandsjö: 7st 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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Bottnaryd: 7st                                                Hjärtlanda: 6st                          Norra 

Solberga:4s  

Bredaryd: 8st                                                 Hult: 7st                                  Norra 

Unnaryd: 1st 

Bredestad: 5st                                                Hultsjö: 4st                                   Nydala: 

2st 

Bingetofta: 7st                                               Hylletofta: 4st                               Näsby: 3st 

Byarum: 33st                                                 Hånger: 13st                                 Nävelsjö: 

7st 

Båraryd: 2st                                                   Höreda: 7st                                   

Ramkvilla: 1st 

Bäckaby: 6st                                                  Ingatorp: 1st                                 Reftele: 

21st 

Bäckseda: 2st                                                 Järsnäs: 6st                                   Rogberga: 

3st 

Bälaryd: 8st                                                    Järstorpt: 2st                                 

Rydaholm: 12st 

Dannäs: 3st                                                     Kråkshult: 2st                              Sandhem: 

6 st 

Eksjö: 7st                                                        Kulltorp: 4st                                 

Sandseryd: 6st 

Flisby: 11st                                                     Kållerstad: 2st                              Skede: 2st 

Forserum: 4st                                                  Kärda: 21st                                  

Skepperstad: 4st 

Forsheda: 10st                                                 Kävsjö: 3st                                   Skärstad: 

7st 

Frinnaryd: 3st                                      Lannaskede: 1st 

Stengårdshult: 1st                                Bergunda: 5st                                  Slätthög: 5st 

Svarttorp: 13st                                     Blädinge: 11st                                  Söraby: 14st 

Svenarum: 21st                                    Drev: 2st                                          Tannåker: 4st 

Tofteryd: 21st                                      Dädesjö: 22st                                   Tegnaby: 3st 

Torskinge: 11st                                    Dänningelanda: 2st                          Tingsås: 1st 

Tranås: 8st                                           Furuby: 5st                                       Tjureda: 5st 

Tånnö: 2st                                            Granhult: 1st                                    Tolg: 2st 

Vallsjö: 6st                                           Gårdsby: 10st                                  Tävelsås: 8 st 

Vetlanda: 8st                                        Hemmesjö: 11st                               Urshult: 2st 

Villstad: 9st                                          Herråkra: 1st                                    Uråsa: 2st 

Vireda: 1
st
                                             Hjortsberg: 1st                                 Vederslöv: 

4st 

Visingsö: 7st                                         Hornaryd: 4st                                  Vislanda: 3st 

Voxtorp: 4st                                          Hovmantorp: 2st                             Väckelsång: 

4st 

Vrigstad: 8st                                          Härlöv: 1st                                      Västra Torsås: 

3st 

Värnamo: 31st                                      Jät: 4st                                              Växjö: 19st 

Åker: 9st                                               Kalvsvik: 4:st                                   Åseda: 2st 

Ås: 11st                                                 Kvenneberga: 3st                             Älghult: 2st 

Ödestugu: 20st                                      Lekaryd: 3st                                      Öja: 4st 

Öggestorp: 6st                                      Lenhovda: 5st                                    Öjaby: 7st 

Ölmstad: 5st                                         Linneryd: 2 st                                    Ör: 3st 
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Öreryd: 10st                                         Mistelås: 2st                                      Östra Torsås: 

13st 

Kronobergs län                                   Moheda: 8st                                      Finnveden 

Värend                                                 Nottebäck: 3st                                  Angelstad: 

23st 

Aneboda: 1st                                         Nöbbele: 3st                                     Annerstad: 

17st 

Aringsås: 10st                                       Ormesberga: 1st                               Berga: 38st 

Asa: 2st                                                 Sjösås: 3st                                        Bolmsö: 17st 

Berg: 2st                                                Skatelöv: 13st                                  Dörarp: 7st 

Dörarp: 7st 

Hamneda: 10st 

Hinneryd: 1st 

Kånna: 9st 

Lidhult: 2 st 

Ljungby: 23st 

Markaryd: 1st 

Nöttje: 7st 

Odensjö: 3st 

Ryssby: 9st 

Södra Ljunga: 9st 

Torpa: 1st 

Traryd: 1st 

Tutaryd: 4st 

Vittaryd: 10st 
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3 Bilaga 5. Småländska fornborgar 

Kalmar län 

Möre 

Kläckeberga 25:1 

Mortorp 15:1 

Sevede 

Djursdala 175:1 

Döderhult 47:1 

Locknevi 26:1 

Pelarne 13:1 

Pelarne 14:1 

Södra Vi 154:1 

Tuna 89:1 

Tuna 93:1 

Tuna 120:1 

Aspeland 

Handbörd 

Fliseryd 10:1 

Högsby 185:1 

Misterhult 1250:1 

Tjust 

På grund av utrymmeskäl redovisas inte här häradets många fornborgar. Istället 

hänvisas till avsnittet om Tjust ovan.  

Kronobergs län 

Värend 

Gårdsby 163:1 

Urshult 658 

Jönköpings län 

Vista 

Lommaryd 28:1 

Tveta 

Skärstad 33:1 

Solberga 24:1 
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