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This study has located central places from the Migration Period on Öland by studying chosen 
categories of ancient monuments, archaeological finds and place names. The chosen 
categories are gold, glass, bronze statuettes, swords and sword details, hillforts, large farms 
and place names indicating names of the gods and places of worship. I have also studied 
indications of central places from the Roman Iron Age, to get a picture of the central areas 
from this period too. The results from the two periods have then been compared and 
continuity and discontinuity is discussed. The results have also been compared with earlier 
research and the earlier theories have been examined to be able to see if they can be certified 
or falsified. 
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Förord och tack 
 
Här vill jag tacka alla som hjälpt till att göra vad den här uppsatsen blev till. Ett stort tack till 
min handledare Ulf Näsman, som med sina stora kunskaper om Öland under järnåldern har 
kommit med ovärdeliga anmärkningar och kommentarer. Ett stort tack vill jag även rikta till 
Helena Victor som har stöttat mig hela vägen och även hjälpt mig med god litteratur. Utan 
Helenas vägledning hade antagligen uppsatsen handlat om något helt annat.  
 
Jag vill också ösa beröm över Statens Historiska Museum och personalen som jobbar med 
deras digitaliserade samlingar. Även om databasen inte är komplett, en del föremål inte går att 
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lättillgängliga samlingarna en förebild för andra museer att ta efter. Ett tack ska Hampus 
Cinthio på Lunds universitets historiska museum som hjälpte mig med uppgifter om 
bronstjuren i Spjutterum också ha. Alltför för många institutioner svarar inte på dylika 
förfrågningar eller så försvinner de bort någonstans i glömskan. Beröm till dem som likt 
Hampus lägger ner tid och energi på dylika ting. 
 
Ett stort tack till min arbetsplats och mina fantastiska kollegor på Kalmar läns museum. Hade 
jag inte haft möjlighet att skriva uppsatsen där är jag säker på att den inte varit hälften så stor 
och dessutom hade jag sannolikt blivit vansinnig av att sitta ensam i min lägenhet under all 
denna tid. Slutligen vill jag även rikta uppmärksamheten mot min underbara fästmö Jenny, 
varutan livet i allmänhet skulle vara lika fattigt som Öland är rikt på fornlämningar. 
 
 
Karl-Oskar Erlandsson 
 
Horns udde, Västervik                                                                                                                       
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1. Inledning 
 
Hösten har precis kommit igång och Johan Peter Petersson arbetar med att köra gödsel på 
Färjestadens gård. Gården han är dräng på har gamla anor, att den nämns redan 1389 vet han 
sannolikt inte. Vad han dock vet är att gården ligger mitt i en gammal skans, en plats där 
blodiga strider stått mellan svenskar och danskar bara för ett par århundraden sedan. Johan är 
15 år fyllda och drömmer sig bort, kanske till Amerika dit så många andra unga och arbetsföra 
redan har tagit vägen. På väg upp till ladan glimmar någonting till i vägkanten. Troligen far 
Johans tankar iväg redan här. Det är relativt vanligt att man hittar guld på Öland, både vid 
jordbruksarbete och bland dem som vågar trotsa drakeldar och osaliga andar för att plundra de 
rösen som finns utspridda över ön. Vad han än har i tankarna kan det inte leva upp till vad 
som komma skall. Ett föremål av guld sticker upp ur marken och Johan försöker bända loss 
det med en vass sten. Det hela resulterar i att en bit bryts av, men guldföremålet vill inte 
komma upp. Hans kamrat, den ett par år yngre Erik Gustaf Eriksson springer efter hjälp och 
kommer tillbaka med en äldre dräng, Anders Jönsson, 44 år gammal.  Med Anders Jönssons 
hjälp kan de få upp föremålet. Ett av vår forntids mest spektakulära fynd kommer så upp i 
dagen. En femringad halskrage, rikt utsirad med sirater och drakfigurer och bestående av över 
sju hekto guld ser åter solljus. 
 
Ungefär så ska det ha gått till när Färjestadskragen hittades, åtminstone om vi får tro Johan 
Peter Petersson. Ett så stort guldföremål innebar dock en stor hittelön och upphittarna började 
snart tvista om vem som verkligen hittat föremålet. Man förstår att annars ”ärliga” personer 
”med god vandel” har haft svårt att hålla sig till sanningen. Johan var tidigt ”frånfallen” och 
hade under sin uppväxt försörjts av församlingens fattigvård, ett öde som sannerligen inte var 
lockande på 1850-talets Öland. Anders hade inte heller några pengar och hade dessutom fru 
och fyra barn att försörja på sin magra lön. Eriks far hade rymt för flera år sedan och lämnat 
fru och barn vind för våg. Erik hade fått växa upp hos sin morfar som i egenskap av 
backstuguhjon lär ha haft det knapert nog utan att behöva ta hand om sin dotter och hennes 
barn. Johans berättelse faller dock på ett ställe, det enda vittnet utöver de inblandade, Lars 
Danielsson från Dörby, påstod att när han uppmärksammade situationen var både Johan och 
Anders redan på plats och Erik ska inte ha kommit dit förrän en stund senare. Det är dock 
möjligt att Lars Danielsson mindes fel, det rättsliga efterspelet hann inte ikapp förrän i 
december-januari. 
 
I år är det precis 150 år sedan halskragen hittades. Då blev det ett juridiskt detektivarbete att 
reda ut hur smycket egentligen hade hittats. Nu är det istället halskragen som blivit till en 
pusselbit i ett större sammanhang, att lokalisera Ölands folkvandringstida centralplatser. Lika 
fattigt som Öland var under tiden som guldkragen återfanns, lika rikt var det under 
folkvandringstid. Arm-, hals- och fingerringar, solidimynt, brakteatrar, tenar, berlocker, allt i 
guld, men även statyetter, fornborgar, glasfragment, svärdsdetaljer och gudarnas heliga platser 
har varit mina redskap.  Som små pusselbitar har jag tålmodigt lagt in var och en på sin rätta 
plats. Ett fascinerande pussel som nu har gett resultat. På följande sidor presenteras mitt 
arbete och de centralområden som detta har mynnat ut i. Från en lockande ljusglimt har 
smycket nu hittats. Nu återstår att gräva fram det och se om verkligheten lever upp till tanken. 
Liksom för ett och ett halvt sekel sedan är jag säker på att vi inte kommer att bli besvikna.  



2 
 

 
2. Frågeställning 
 
Uppsatsen syftar till att identifiera centralplatser på Öland under folkvandringstid (ca 400-550 
e.Kr) och romersk järnålder (ca 1-400 e.Kr) (om begreppet centralplats, se nästa avsnitt). Att 
hitta själva centralplatserna gör sig dock svårligen utan att gräva ut misstänkta platser. Det har 
jag tyvärr inte kunnat göra inom denna uppsats ramar, däremot kan jag peka ut områden där 
det är troligt att dessa platser har legat inom. Vid centralplatserna har viktiga och mäktiga 
individer från tiden befunnit sig och vid eller i närheten av centralplatserna har andra viktiga 
funktioner också centrerat sig som hantverk, kult, militära samlingspunkter m.m. Makt och 
rikedom går vanligtvis hand i hand och guldfynd och andra exotiska eller värdefulla föremål 
kan tänkas koncentrera sig i sin fyndspridning vid dessa platser. Jag har även tittat på fasta 
fornlämningar i sökandet efter centralplatser. Det rör sig dels om det ledande skiktets bostäder 
i form av storgårdar och dels i form av fornborgar som har krävt mycket mannamöda att 
uppföra och vilka helst inte bör ligga alltför långt bort för att kunna nås snabbt vid en kritisk 
situation. Bostäderna är svåra att identifiera. Väldigt svårt i fall de varit uppbyggda av 
organiska material och något enklare i fall de varit byggda i sten. Tack och lov har dock flera 
av tidens bostäder i Ölands fall varit uppförda med stenar som grund (Fallgren 2006:25). 
Dock har flera av dessa husgrunder försvunnit i och med odling, även om det finns mer 
bevarat på Öland än i de flesta andra landskap. Fornborgarna däremot har krävt än mer sten 
och möda och finns i de flesta fall kvar i landskapet även om människan och tidens tand har 
gått väldigt hårt åt dem i några fall (Stenberger 1933). Fornborgarna har därmed en stor 
tyngdpunkt för att kunna identifiera centralplatserna En tredje lins förutom fornfynd och fasta 
fornlämningar som jag använt mig av för att identifiera centralplatserna är platsnamn. Det är 
ett material som kan försvinna väldigt kvickt utan skriftliga källor. Det är svårt att veta hur 
många de varit från början, men klart är i alla fall att flera av dem levt kvar än idag. Enklast 
att identifiera idag är platser som varit kopplade till järnålderns religion och där gudanamn 
eller vi-namn finns. Flera sådana kultplatser har levt kvar med sitt namnskick fram till idag 
som Torslunda, Ullevi eller Frösslunda, Nackdelen med platsnamn jämfört med fynd och 
fasta fornlämningar är att platsnamnen är svårare att tidfästa än föremålen. Det är dock 
troligare att yngre namn överlevt lättare än äldre.  
 
Materialet som jag fått fram genom att titta genom dessa tre linser, fasta fornlämningar, 
fornfynd och platsnamn har jag sedan lagt in i ett GIS-program och därigenom fått fram flera 
lager som jag sedan har kunnat vrida och vända och titta på i allehanda konstellationer. 
Materialet har exempelvis kunnat sorteras upp i vikt och olika dateringar. Materialet är långt 
ifrån uttömt och det finns mer information att hämta ut från det. När väl materialet 
strukturerats dök flera intressanta mönster upp, vilka skapade fler frågor än de ursprungliga. I 
några fall har jag försökt finna svar på dessa funderingar. Frågeställningen ser nu när 
uppsatsen är klar ut som följande: 
 

 Kan folkvandringstida centralplatser på Öland identifieras genom att se på utvalda 
kategorier av fasta fornlämningar, fornfynd och platsnamn? 

 
 Kan centralplatser under romersk järnålder identifieras genom att se på utvalda fasta 

fornlämningar, fornfynd och platsnamn?  
 

 Kan en jämförelse av centralområde från romersk järnålder och folkvandringstid 
belysa frågor om kontinuitet och diskontinuitet? Hur kan de mönster som framkommer 
förklaras?  
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. 
 Kan en jämförelse med tidigare förslag om centralplatser på Öland under romersk 

järnålder och folkvandringstid vidimera eller falsifiera dessa eller de nya? 
 
 
3. Vad är en centralplats? 
 
På 1980-talet bringade metalldetektorundersökningar i Danmark upp ett så stort och rikt 
fyndmaterial att flera arkeologer till en början antog att mycket av materialet kom från 
gravfält, men det visade sig att det allra mesta av fyndmaterialet till deras förvåning kom från 
boplatser (Näsman 2010). För att få ordning på det stora fyndmaterialet som dykt upp under 
metalldetektorundersökningarna delade Charlotte Fabech och Jytte Ringtved in fynden i en 
pyramid bestående av tre kategorier, beroende på fyndens användningsområde, deras värde 
och deras exklusivitet (Fabech & Ringtved 1995). De olika lokalerna man upptäckt vid 
undersökningarna kunde sedan sorteras in i pyramiden utefter de fynd som gjorts på de olika 
platserna. Ur materialet trädde sedan ett fåtal interregionala center fram, desto fler regionala 
och lokala center och sedan en stor massa ordinära boplatser vid pyramidens bas (fig. 1).  
 

                  
Figur 1. Pyramiden som skapades av Charlotte Fabech och Jytte Ringtved för att kunna få 
ordning på de stora mängder fynd som hade tillvaratagits under metalldetektor-
undersökningar. Ursprungligen från Fabech & Ringtved 1995. 
 
På en konferens på herrgården Sandbjerg i Danmark år 1989 diskuterades vilket namn som 
skulle kunna användas på dessa platser med rika metallfynd och spår efter flera olika 
aktiviteter. Ordet centralplats som dock inte var nytt, kom att bli det namn som man enades 
om. Detta då namnet är neutralt angående de aktiviteter som utspelats på platsen och inte 
säger mer än att platsen är just det, att den är central (Fabech 1999a:456). 
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Idag är centralplatser ett populärt begrepp och används flitigt. Flera centralplatser av både 
regional och interregional betydelse har också hittats eller uppmärksammats under de senaste 
två decennierna. De två bäst undersökta centralplatserna i Norden är Gudme på ön Fyn i 
Danmark och Uppåkra i Skåne. Även Helgö i Mälaren har varit en viktig centralplats. Platsen 
upptäcktes dock redan 1950 och man förstod då ännu inte riktigt vad det var man hade hittat 
och platsen tolkades annorlunda gentemot vad vi gör i dag. Andra centralplatser är Sorte Muld 
på Bornholm, Borg i Östergötland, Dankirke och Dejbjerg på Jylland, Kalmergården på 
Själland, Sanda i Uppland, Ravlunda i Skåne och Slöinge i Halland (Fabech 1998:148 m. 
refs.).  
 
Enligt Charlotte Fabech dyker centralplatserna upp först i samband med att Romarriket är på 
nedgång och dess städer avfolkas och försvagas (Fabech 1999a:455). Hon ger inga årtal för 
detta, men under slutet av 300-talet och under 400-talet faller det Västromerska riket mot 
undergången. 
 
En faktor som säkerligen bidragit med svårigheten att finna och tolka centralplatser är att de 
jämfört med ordinära boplatser inte har så stora skillnader utseendemässigt. Den största 
skillnaden gentemot ordinära boplatser är istället de aktiviteter som har ägt rum på 
centralplatserna och de spår dessa satt i form av föremål (Näsman 2010). En centralplats har 
innehaft en viktig roll ekonomiskt, politiskt, religiöst och socialt för ett stort område runt 
omkring. På centralplatserna har rimligtvis de främsta ur det ledande skiktet residerat med 
olika specialister knutna till sig (Fabech 1999a:456).  
 
Centralplatserna behöver inte ha alla funktioner samlade på precis samma plats utan de olika 
funktionerna kan vara uppdelade på större område. I dessa fall är centralplatsen centrifugal, 
det vill säga de olika funktionerna i centralplatsen delas upp på flera platser i omgivningen 
istället för att vara knutna till en punkt (Näsman 1991:333). I omgivningen kan då olika 
funktioner finnas som produktionsområden, bondgårdar, heliga platser, tingsplatser, gravfält, 
marknadsplatser och hamnlägen. Dessa centrifugala centralplatser kan med ett annat ord 
kallas centralplatskomplex (Brink 1999:425, Näsman 2010). Ett exempel på ett sådant är just 
Gudme som täcker en yta på omkring 100 km2 med heliga höjder i dess utkanter och flera 
landstigningsplatser längs kusten (Näsman 2010). Ännu ett exempel på att de olika 
centralplatsindikerande funktionerna kan vara utspridda är fallet med området kring 
Hammarsjön i Skåne. Här har Stefan Brink identifierat flera centralplatsindikerande namn 
runt sjön såsom Vä, Åsum, Hovby, Viby och Rinkaby (Brink 1998:319f, Fabech 1999a:467).  
 
Motsatsen till den centrifugala centralplatsen är den centripetala centralplatsen. Till skillnad 
mot den centrifugala centralplatsen samlas de olika funktionerna inom centralplatsen på ett 
och samma ställe. Ett typiskt exempel på detta vore exempelvis en stad, där det ryms både 
kultplatser, hantverk, domstolar, marknadsplatser, bostäder åt eliten och så vidare. 
 
För Ölands del tycks centralplatserna åtminstone delvis ha varit centrifugala under romersk 
järnålder/folkvandringstid. Kultplatser, fornborgar, storgårdar, hamnlägen, guldfynd och 
andra centralplatsindikerande faktorer återfinns ofta sammanhängande men en bit från 
varandra och bildar tillsammans centralområden. Inom dessa centralområden kan det också ha 
legat bosättningar som kan klassas som mer koncentrerade centralplatser. Vissa aktiviteter har 
troligen skett direkt på dessa centralplatser såsom avancerat hantverk, viss kultutövan och 
fester och gillen för att manifestera och fastställa elitens sociala position. På olika avstånd från 
dessa centralplatser har sedan andra funktioner legat som tingsplatser, viktiga kultplatser, 
fornborgar, hamnlägen, marknader med mera. Det går då att se dessa olika platser som bitar 
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vilka tillsammans bildar ett centralplatskomplex eller om man så vill en centrifugal 
centralplats. Avsaknaden av mer centripetala centralplatser kan också bero på att 
centralplatserna helt enkelt inte har hittats. 
 
 
4. Begreppsanvändning 
 
Begreppet centralplats används för platser där flera av de centralplatsfunktioner har rymts på 
samma ställe eller inom ett litet område, som exempelvis Uppåkra. Så rikt och betydande som 
Öland har varit under främst folkvandringstiden bör det ha funnits ett flertal centralplatser på 
ön av olika betydelse. Den enda plats som kan sägas vara någorlunda ordentligt fastställd är 
Björnhovda (Hagberg 1976c, jämför Fabech 1999b), denna verkar ha uppstått under 
folkvandringstid vilket jag vill visa nedan. Jag tror mig också ha identifierat områden där fler 
centralplatser har legat, både från romersk järnålder och från folkvandringstid. Områdena 
definierar jag utifrån tecken på makt, rikedom och kult såsom fornborgar, guldfynd och 
platsnamn med kultanknytning.  
 
För att underlätta kallar jag väldigt centrifugala centralplatser för centralplatskomplex. Det 
vill säga områden där de olika aktiviteterna av centralplatskaraktär har ägt rum på skilda 
platser över ett större område, men där de ändå gemensamt kan ses som en centralplats. I 
teorin kan sådana här centralplatskomplex ha en bosättning inom området som kan ses som en 
centralplats, men de skulle också kunna ha de olika funktionerna så pass utspridda inom 
centralplatskomplexet att ett enskilt centrum inte kan urskiljas ur detta.  
 
De områden som visar en förtätning av centralplatsindikerande fasta fornlämningar, fornfynd 
och platsnamn som jag kallar för centralområden (fig. 2). Inom dessa områden har flera för 
järnålderssamhället viktiga funktioner legat som kultplatser, fornborgar, lokala och regionala 
makthavare, tingsplatser, marknadsplatser och goda hamnlägen. Inom dessa områden har det 
sedan legat centralplatskomplex och centralplatser även om vi i detta nu inte vet deras exakta 
positioner kan vi utifrån dessa centralområden veta var vi ska leta efter dem. I vissa områden 
har jag kommit närmre centralplatsernas läge och i andra kan jag bara konstatera att de 
troligen finns inom ett visst område.  
 
En nackdel med pyramidmodellen som Fabech och Ringtved använde sig av för att få ordning 
på det stora material som de arbetade med efter 1980-talets metalldetektorundersökningar är 
enligt Fabech själv är att man missar de allra fattigaste bosättningarna (Fabech 1999a:457). 
Likaså blir min bild av Öland under romersk järnålder och folkvandringstid i ännu högre grad 
en bild av de mäktiga, rika och centrala områdena på ön. Under folkvandringstid är dock ön 
så pass rik att jag troligen ändå täcker de flesta bitarna av ön. Under romersk järnålder är dock 
materialet om än rikt, något fattigare. Här blir bilden av Öland ännu mer skev jämfört med de 
rika och de fattigare delarna av ön. De områden som jag visar på ska ses som just rika och 
mäktiga centralområden och inte som bosättningsområden. Exempelvis är Norra Öland 
väldigt rikt under folkvandringstid efter att innan under romersk järnålder knappt synts alls. 
Jag tror inte detta beror på att Norra Öland varit i stort sett obebott under romersk järnålder 
för att sedan explodera i sitt befolkningsantal under folkvandringstid. Jag tror snarare att 
sanningen ligger i att norra delen av ön liksom långt senare i tiden varit förhållandevis fattigt 
under romersk järnålder för att under folkvandringstid hitta nya näringar gav bättre utbyte. 
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Figur 2. Öland indelat i de sju centralområden som jag kunnat urskilja ur materialet. 
Centralområdena är markerat i rött och underbygder markerade i blått. 
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Förutom de sju centralområden jag har identifierat på ön så har jag med antal av vad jag kallar 
för underbygder. Underbygderna är en samlingsgrupp och innebörden av begreppet varierar 
något. I fallet med Degerhamnsbygden motsvarar begreppet bäst med vad som brukligt 
förknippas med begreppet bygd. Här är det en handfull guldfynd som sträcker sig i nord-
sydlig riktning längs kusten och också en storgård som kristalliserar sig ur en samling 
husgrunder. I denna bygd har man sannolikt haft gemensamt styre, gemensam identitet, 
gemensamma kultplatser och högtider samt gemensam mobilisering i ofredstider. Likaså är 
fallet troligen med flera andra av underbygderna, till exempel inom Skedemosseområdet. I 
detta har de olika underbygderna sannolikt haft en gemensam regional centralplats inom 
centralområdet, i det här fallet förmodligen i närheten av den stora offermossen Skedemosse. 
De olika underbygderna kan i sin tur mycket väl ha haft egna mindre betydelsefulla 
centralplatser av lokal karaktär. 
 
Några av de mindre områden som kallas underbygder, skiljer sig i tid från de andra 
områdena. I fallet med exempelvis både Fröbygden och Frönäsbygden framstår de som 
centrala under romersk järnålder, för att sedan falla undan till förmån för andra områden. 
 
Jämfört med idag är avstånden mindre då vi färdas längre sträckor snabbare och enklare. 
Kalmar med Öland och omgivningar skulle kunna ses som ett enda centralområde. De har 
gemensamma marknadsplatser som Ikeaområdet, Kvarnholmen och OBS/Maxi De har 
gemensam sjukvård med länssjukhuset i Kalmar, gemensamt ting med Kalmar tingsrätt, 
gemensamt ledarskap med länsstyrelsen, gemensamma kultplatser som Köpingsvik vid 
midsommar, skördefesten, spelningar vid Skälby och fotbollen vid Fredrikskans. Kalmar kan 
här ses som en centripetal centralplats med många av de viktigaste funktionerna knutna till en 
ort. Underbygder skulle här kunna vara de olika kommunerna med egna styrelser, simhallar, 
idrottsanläggningar, vårdcentraler, egna tätorter, lokala återkommande evenemang och så 
vidare. 
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5. Centralplatser och centralområden på Öland i tidigare forskning 
 
5.1. Herschend 1980 
 
I sina två artiklar, Två studier i öländska guldfynd I. Det myntade guldet och Två studier i 
öländska guldfynd II. Det omyntade guldet (Herschend 1980) diskuterar Frands Herschend 
inte centralplatser. Däremot ordnar han in guldet i bygder respektive områden. Det är det 
myntade guldet som delas in i bygder och det omyntade som delas in i områden. Områdena 
som Herschend tar upp är fyra till antalet och består från norr till söder av Böda-Högby, 
Skedemosse-Valsnäs, Torslunda-Bårby och Sydost-Öland. Herschend har tagit fram områdena 
genom att förbinda alla guldfynd som ligger inom 5 km från varandra med ett streck 
(Herschend 1980b:195-200). Resultatet blir väldigt grovt och visar stora områden precis som 
namnet antyder. Mina resultat återger de båda norra områdena rätt bra, medan de båda södra 
områdena blir rätt långdragna på Herschends karta. Det är till exempel närmre avstånd mellan 
delar av de centrala områdena i Torslunda-Bårby och Sydost-Öland-områdena än vad det är 
mellan Bårby-delen och den centrala delen i Torslunda-Bårby-området.  
När Herschend diskuterar solidi-mynten går han ner på en något lägre nivå och diskuterar 
bygder istället för områden. Han kan även här konstatera fyra bygder. Längst i norr ligger 
Norrbygden, koncentrerad till Böda och Högby socknar. Herschend anser Norrbygden 
representera ett reellt förhistoriskt område. Den andra bygden är Skedemossebygden, vilken 
som namnet visar koncentrerar sig runt offermossen Skedemosse i Köpingsviktrakten. 
Område nummer tre är Björnhovdabygden. Denna uppges sträcka sig från Ölands sydvästkust 
och upp emot inlandet. På kartan som illustrerar fyndpunkterna utifrån vilka bygderna har 
uttolkats, ser man att Björnhovdabygden utgår från vad som är dagens Färjestaden och sedan 
spretar ut åt alla håll mot Ölands inland. Allra mest utdragen är bygden åt nordöst där den 
angränsar mot Skedemossebygden. Den sista bygden är Åbybygden som ligger på östkusten, 
sydöst om Björnhovdabygden. Åby har fått en stor prick på kartan då Ölands största 
guldmyntskatt, Åbyskatten, har hittats här. Bygden sprider sig sedan inåt land och norrut och 
söderut längs kusten. Särskilt åt nordväst och åt sydväst är prickarna för solidi-mynt stora och 
täta (Herschend 1980a:112-113). 
 
Samtliga bygder som Herschend har identifierat kan även jag belägga utifrån de GIS-kartor 
som jag upprättat. Utöver dessa fyra bygder, kan jag även se ytterligare tre av vad jag istället 
kallar centralområden på södra Öland: Bårby-Fröområdet, Tribergaområdet och Sydöstra 
området. Orsaken till att inte Herschend har identifierat dessa ytterligare tre bygder är 
sannolikt på grund av det begränsade material han har använt då han endast har studerat 
solidimynt. Södra Öland verkar ha en liten nedgång mellan romersk järnålder och 
folkvandringstid och två av centralområdena lyser klarast när man ser på fynden både från 
romersk järnålder och från folkvandringstid. Det tredje centralområdet har växt samman med 
Åbyområdet, men om man ser på guldfynden från romersk järnålder ser man att det troligen 
rör sig om två centralområden som har vuxit samman. 
 
5.2. Edgren & Herschend 1982 
 
I en artikel i Fornvännen försöker Bengt Edgren och Frands Herschend rekonstruera den äldre 
järnålderns bosättningar och dess förutsättningar (Edgren & Herschend 1982) (fig. 3). Till en 
början visar Edgren och Herschend en karta där stensträngar och husgrunder finns ilagda. 
Eftersom delar av järnåldersgårdarna med deras stenmurar är bortodlade räknar de med ett 
område runt de kända lämningarna på 150 meter som representerar inägomarken. Inom ett 
område på 500 meter räknar de med ohägnad betesmark. Ytorna de får fram blir i stort sett  



9 
 

 
Figur 3. Edgrens och Herschends försök till att kartlägga den äldre järnålderns bebyggelse. 
Längst till vänster, bevarade husgrunder och stensträngar med en 500-metersradie. I mitten 
guldfynd med streck dragna mellan punkter med högst fem kilometers avstånd. Längst till 
höger är resultaten från de båda kartorna sammanslaget till en karta som den äldre 
järnålderns bebyggelse. Från Edgren och Herschend 1982 s. 11, 13 & 15. 
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helt främmande för de centralområden jag fått fram, i stort sett är det bara vissa delar som 
idag täcks av Mittlandsskogen som stämmer samman med mina centralområden. Edgren och 
Herschend är själva medvetna om att de områden de får fram är områden som ligger på 
dagens marginalområden och som inte utsatts för särskild kraftig uppodling. Därför tar de 
också hjälp av guldfynd för att kunna kartlägga bebyggelsen där den störts av odling. 
Guldfynden kommer företrädesvis från områden som är eller har varit uppodlade i modern tid. 
Guldfynden får en väldigt bra korrelation med mina områden, vilket inte är märkligt då jag 
har använt just guldfynden som en av mina främsta centralplatsindikatorer. Edgren och 
Herschend identifierar fyra områden som de ser som särskilt framträdande bland guldet. 
Dessa är ett område från Böda och söderut, vilket passar bra med mitt Norra centralområde. 
Område nummer 2 kallar Edgren och Herschend liksom jag för Skedemosseområdet och de 
båda sträcker sig i det väsentliga över samma område. Det tredje området sträcker sig från 
Mossberga-Runsberga och löper vidare ner mot Färjestaden och motsvaras av mitt 
Björnhovdaområdet. Det fjärde och sista området som Edgren och Herschend identifierar är 
ett område som sträcker från Runstens södra gräns och vidare längs den östra sidan till 
Stenåsa. Detta sista område skiljer sig något från min indelning, då Edgrens och Herschends 
indelning förutom Åbyområdet också inbegriper norra delen av Tribergaområdet.  
 
De övriga centralområden som jag indelat Öland i syns på Edgren och Herschends karta, men 
är inte lika tydligt framträdande som deras iakttagna områden. Orsaken till detta kan i Bårby-
Fröområdet och Sydöstra centralområdets fall vara att de står på sin höjdpunkt under romersk 
järnålder, för att ha tappat något under folkvandringstid då guldfynden är som vanligast.  
 
Dessa två olika material, lämningarna av hus och murar samt guldfynd, läggs sedan samman 
för att få en så korrekt bild av järnålderns bebyggelse som möjligt. Bilden blir givetvis något 
annorlunda än den jag har fått fram, då jag har riktat mig in på centralområden, medan den 
sammansatta bild som Edgren och Herschend har tagit fram speglar den äldre 
järnåldersbebyggelsen i stort. Tittar man på de tätaste klustren på kartan stämmer dessa dock 
hyfsat bra mot mina områden.  
 
5.3. Näsman 1997 
 
I en artikel från 1997 delar Ulf Näsman in Öland i områden utifrån de folkvandringstida 
fornborgarnas läge (Näsman 1997) (fig. 4). Han använder sig här av Thiessen-polygoner, i 
och med detta sätts gränserna för polygonerna på lika långa avstånd från fornborgarna utifrån 
vilka polygonerna utgår. Gränserna har dock förskjutits något så att de bättre ska passa in på 
ytor som visar på bosättningar och guldfynd. Ska detta jämföras med bygder och 
centralområden, måste man först anta att varje bygd eller område har haft en egen fornborg. I 
och med den metod Näsman använder sätts också fornborgarna i fokus och blir till centrum 
utifrån vilka polygonerna utgår. I de centralområden jag har fått fram ligger dock 
fornborgarna sällan i centrum av centralområdena. Detta har sannolikt att göra med att man 
valt platser för att anlägga borgarna som varit bra ur försvarssynpunkt och inte för att de legat 
centralt. Alltför långt ifrån de centrala områdena bör dock inte borgarna ligga för att ha 
möjlighet att nå dem hyfsat snabbt i en plötslig krissituation. De flesta borgarna återfinns dock 
i utkanten av centralområdena. Det tydligaste undantaget för detta är Bårby borg som ligger 
mitt i Bårbybygden. Å andra sidan ligger Bårby borg ändå i en bra försvarsposition så borgens 
läge har trots allt troligen inte valts utifrån att det är centralt utan just ifrån den goda 
försvarspositionen.  
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Figur 4. Ulf Näsman har här delat in Öland i områden utifrån fornborgarna. Våra olika 
områden korrelerar rätt bra på vissa ställen, värre på andra. Fornborgarna ligger ofta rätt 
perifert i centralområdenas utkanter. Därav den olika bilden när fornborgarna sätts i 
centrum, då jag anser att man i första hand valt borgarnas placering ur den i 
försvarssynpunkt lämpligaste placeringen framför ett centralt läge inom bygden. Från 
Näsman 1997. 
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Trots skillnaderna i min metod och Näsmans, där han valt att utgå från borgarna för att få 
fram områdena finns det i flera fall på likheter mellan hans områden och mina. Norra 
centralområdet och Skedemosseområdet speglas exempelvis bra, likaså Ismantorpsbygden 
och Bårby-Fröområdet. Andra områden klipps dock itu som Björnhovdaområdet och 
Åbyområdet. Våra olika områden stämmer alltså inte riktigt samman även om de i flera fall 
samstämmer oväntat bra. Det behöver dock inte innebära att Näsmans indelning saknar 
relevans, beroende på hur den militära organisationen såg ut. Har den militära organisationen 
utgått från de bygder jag har fått fram, så stämmer Näsmans rekonstruktion dåligt. Har 
däremot den militära organisationen varit annorlunda organiserad gentemot centralområdena 
och istället utgått från fornborgarna stämmer rekonstruktionen desto bättre. Själv tror jag att 
Näsmans indelning utifrån fornborgarna i sig är bra, vilket kan ses på hans rekonstruktion då 
flera av mina och Näsmans områden korrelerar. Däremot tyder mina resultat inte på att 
fornborgarna har legat centralt i områdena, så större hänsyn bör tas till centralområdena och 
fornborgarna hamnar därmed mer perifert.  
 
5.4. Brink 1999 
 
År 1999 publicerar Stefan Brink en artikel utifrån en konferens 1998 i Århus i Danmark, som 
handlade om bosättningar och landskap. I artikeln identifierar Brink ett stort 
centralplatskomplex på centrala Öland. Han ser platsen som sätet antingen för en lokal kung 
eller hövding under vendeltid eller vikingatid eller som ett brohuvud för östgötska, 
uppländska eller danska kungar. Platser han tar upp som indikerar centralplatser är främst 
Björnhovda vilket han anser kan vara en motsvarighet till Vendel och Valsgärde i Uppland. 
Här är det inte namnet i sig som indikerar en centralplats utan fynden av Torslundaplåtarna 
som indikerar hjälmtillverkning och fynden av guld och en silverskatt (Brink 1999:429ff). 
Björnhovdaskatten nämns inte explicit, men närvaron av Ölands näst största guldmyntskatt 
indikerar givetvis något och då särskilt i samband med de andra fynden.  
 
Vidare nämns Snäckstad i Färjestaden vilket Brink ser som indikation på en hamn. Varför 
förklaras inte annat än utifrån att ordet Snäck är med, men med detta menas säkerligen 
skeppstypen snäcka, vilket är vad Brink antagligen gått på. Han nämner även guldfynden i 
Färjestaden och då särskilt Färjestadskragen, denna är dock daterad till folkvandringstid, det 
vill säga tidigare än den tid Brink vill datera centralplatskomplexet till. Han nämner fyra 
religiösa platser i omgivningen, nämligen Torslunda, Frösslunda, Ullevi och Karlevi. 
Kalkstad får en möjlig tolkning till Karlastadhir, det vill säga Karlarnas plats. Även Eriksöre 
ses som ett centralplatsindikerande namn (Brink 1999:429ff). Eriksöre tolkas inte som Eriks 
röse, då Erik är ovanligt som platsnamn under förhistorien (SMP 5 col. 768, Brink 1999:431).  
Istället tolkas namnet Erik komma från AinarīkiaR, kungen som var accepterad över andra 
kungar. Även Vikstrand ser denna tolkning som trolig (Vikstrand 2007:179f). Är röset som 
byn har fått sitt namn från sen järnålder kan det vara rimligt att den gravlagde personens namn 
eller titel är korrekt. Är röset däremot från bronsåldern eller tidig järnålder är det troligare att 
namnet är sekundärt knutet till röset och även om det vore korrekt men låg så långt tillbaka i 
tiden inte aktuellt för att fastställa en centralplats från vendeltid-vikingatid. Dock har en 
majoritet av Ölands undersökta rösen visat sig vara från järnåldern (Erlandsson 2007:36). 
Slutligen nämns även Gråborg och Ingefreds sten som platser som indikerar ett 
centralplatskomplex. Ingefreds sten har av Lars Hellberg tolkats som Yngve-Frejs sten vilket 
skulle kunna indikera en slags kungatitel (Hellberg 1986, Brink 1999:431).  
 
Jämfört med mitt egna material framstår Brinks bedömning av ett centralplatskomplex på 
centrala Öland som korrekt. Utbredningen på centralområdet verkar dock något stort, själv har 
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jag ju inte tittat närmre på vendeltid och vikingatid och det är möjligt att bilden sett 
annorlunda ut även om jag använt samma metod och kriterier för val av material som jag gjort 
nu. Föregångaren till det centralområde som Brink beskriver har jag sett i 
Björnhovdaområdet. 
 
5.5. Fallgren 2006 
 
Jan-Henrik Fallgren visar i sin avhandling från 2006 på 26 storgårdar spridda över Öland, 20 
som finns bevarade än idag och 6 stycken som återfinns på äldre kartor (i Mårten Stenbergers 
Öland under äldre järnåldern finns ytterligare en gård som har rätt antal husgrunder för att 
klassificera sig som en storgård (Stenberger 1933:101)), men som idag är bortplöjda. Genom 
att räkna med större guldfynd som han anser kan peka på idag helt försvunna storgårdar får 
han upp siffran till 42. En storgård är en gård med 4 eller 5 husgrunder. Fallgren har delat in 
samtliga Ölands forntida husgrunder i sten i fyra klasser. Den första klassen består av gårdar 
med ett hus, den andra klassen av gårdar med två hus, den tredje klassen av gårdar med tre 
hus och den fjärde, storgårdarna bestående av fyra eller fem hus. Från klass tre finns det ett 
hundratal husgrunder bevarade och från klass ett och två ca 1000 uppdelade på de två 
klasserna, men med en liten övervikt för klass två (Fallgren 2006:143ff). Denna hierarki 
finner han även stöd för i tidigare forskning gällande gravar och guldskatter (Beskow-Sjöberg 
1987:399, Herschend 1997:109). Stöd hittar han även i saxarnas samhälle på 700-talet (Reuter 
1991:66f) och i bavariernas och alemannernas lagsamlingar (LB II, 12; LA XXX, Rivers 
1977).  
 
Fallgren finner storgårdarna jämt fördelade över ön, men en felfaktor han själv tar upp är att 
de bästa jordbruksområdena som Mörbylångadalen och Gärdslösa-området är 
underrepresenterade (Fallgren 2006:143). Detta har rimligen att göra med att husgrunderna är 
bortodlade sedan länge. Husgrunderna är uppförda ungefär mellan 200-700 e.Kr. (Fallgren 
2006:17)och markerar förutom folkvandringstid även sen romersk järnålder och tidig 
vendeltid. Uppgifter om guld från vendeltid har jag dessvärre inte samlat in (en snabb sökning 
på SHM tyder dock på att guldet från vendeltid är lätt räknat), men däremot från 
folkvandringstid, romersk järnålder och det guld som fått en grövre datering till äldre 
järnålder. De storgårdar som Fallgren har prickat in stämmer bra överens med guldfynd och 
det är ingen storgård som ligger utanför guldkoncentrationerna (vilket dock är svårt att inte 
ligga vid med tanke på det stora antalet guldfynd som finns på Öland under tidsperioden).  
 
Intressant är den stora mängden storgårdar som återfinns på centrala Öland i gränslandet 
mellan Skedemosse centralområde och Björnhovda centralområde. Mellanområdet är inte på 
något sätt fyndtomt, men de rikliga guldfynden är små till deras mängd i guld. I området 
mellan de två centralområdena ligger också Ismantorps borg som visat sig ovanligt fyndtom 
vid undersökningar (Stenberger 1933:239). Det skulle kunna vara så att borgen byggts för 
försvar, men turligt nog knappt behövt användas. Dess konstruktion med nio portar talar dock 
emot en sådan ensidig tolkning. De nio portarna kan svårligen förklaras annat än med 
religiösa förklaringar. De två tingen kan givetvis också höra nära samman, den 
försvarstekniska svagheten med nio portar, kan i konstruktörernas ögon ha uppvägts av den 
fördelen att borgen varit vigd åt gudarna. Avsaknaden av riktigt stora guldfynd, trots en 
mäktig borg med kultiska förtecken och flera storgårdar talar för att området endast är 
underrepresenterat när det gäller guldfynd. Kanske har de inte hittats, kanske har de försnillats 
eller möjligen hamnade inte så mycket i jorden trots platsens betydelse. Området är rikt och 
hade det inte varit för Björnhovda centralområde i sydväst och Skedemosse centralområde i 
nordost hade området mycket väl kunna framstått som ett eget centralområde. 
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Intressant är också avsaknaden av storgårdar på några av de ytor som jag har klassificerat som 
centralområden. Med en början på Norra Öland finns flera storgårdar bevarade i norra delen 
av Norra centralområdet. Förklaringen i detta står att hitta i Böda kronopark. När 
Djurgårdsinrättningen upphörde på Öland 1801 kunde den tidigare kronoallmänningen 
användas av bönderna (Fallgren 2006:31). Många husgrunder och hägnadssystem som 
överlevt över ett årtusende blev nu bortröjda och blev till sten i nya hägnader. På Norra Öland 
undantogs dock ett område när utmarken började delas ut mellan byarna år 1814, nämligen 
Böda Kronopark (Ekstam & Martinsson 1981:13 genom Fallgren 2006:32). Södra delen av 
Norra centralområdet med Frönäsbygden visar inte upp några storgårdar. Den stora skillnaden 
mellan norra och södra delen av Norra centralområdet förklaras bäst genom Böda Kronopark, 
men det kan även tänkas så att den södra delen av Norrbygden i och med Frönäsbygden 
verkar representera ett äldre centralområde från romersk järnålder, medan Norra 
centralområdet verkar växa fram som ett centralområde först under folkvandringstid.  
 
Söder om Norra centralområdet finns en storgård bevarad, men sedan blir det tomt. Inte en 
storgård finns bevarad i de tre underbygderna Lötbygden, Köpingsbygden och 
Kårehamnsbygden. I Sörbybygden finns det kartuppgifter på tre storgårdar. Det 
mellanliggande området mellan Skedemosse centralområde och Björnhovda centralområde 
innehåller som sagt flera bevarade storgårdar. För centralområdet Björnhovda är det svårt att 
avgränsa var det börjar och var det slutar, frågan är också om det varit relevant för samtiden. 
Fyra till fem storgårdar går dock klart att tilldela bygden. I den centrala delen av Åby 
centralområde finns en storgård bevarad och en annan går att återfinna på gamla kartor. Norra 
delen av Åby centralområde saknar dock kända storgårdar. 
 
När vi kommer till Bårby-Fröområdet dyker samma fenomen upp som i Norra centralområdet. 
Underbygden Fröbygden vilken är den del som framstår som centralplatsen under romersk 
järnålder saknar storgårdar. Vid Bårby dit centralområdet förskjuts under folkvandringstid 
finns det dock en storgård bevarad. Eventuellt ser vi här att husen inte byggts med stengrund 
under den äldre perioden. Det kan givetvis vara jordbrukets expansion som spökar även här. 
Hela Triberga centralområde saknar märkligt nog med sin långsmala utbredning belägg för 
storgårdar. På något ställe på dess yta borde en storgård ha kunnat bevaras till eftervärlden, 
men så är icke fallet. Däremot finns en storgård bevarad i Degerhamnsbygden. En storgård 
har också funnits i den norra delen av Sydöstra centralområdet samt ytterligare en i 
centralområdets sydvästra utkant.  
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6. Materialet 
 
6.1. Fornfynden 
 
För att få fram centralområdena under romersk järnålder och folkvandringstid har jag valt att 
titta på föremål som av samtiden ansågs som dyrbara, exklusiva och unika. Skulle jag välja 
allt material som finns bevarat från de båda tidsepokerna skulle jag i teorin få fram de 
tättbebyggda områdena under tiden. Man kan i och för sig tänka sig att tättbebyggda områden 
och centralområden hänger samman, men det skulle innebära ett enormt jobb att registrera 
alla de tusentals föremål som finns ihopsamlade från Öland under dessa epoker. Jag skulle 
också få komma på metoder för att sålla igenom materialet bland den ogripbara massa som 
detta förfarande sannolikt skulle leda till. På enklare sätt bör man få fram centralområdena 
genom att välja föremålskategorierna som innehar egenskaperna av att vara dyrbara, 
exklusiva och unika. Föremålen måste också vara beständiga i de flesta underlag så att det 
inte blir föremål som bara överlever under specifika bevaringsförhållanden, så att föremålen 
bara speglar exempelvis syrefattiga eller kalkrika områden. Den bästa av dessa 
föremålskategorier är guldet, det är inte bara beständigt, det har också varit värdefullt ända 
fram till idag. Guld slängs därför inte bara när det hittas, nackdelen av dess värde är dock att 
risken är stor att föremål har sålts vidare till privata samlare eller ännu värre smälts ned för att 
bli andra föremål. På det stora hela har dock en mängd föremål av guld samlats in och kommit 
vetenskapen till känna under åren. Glas är ett annat material som är exklusivt och värdefullt 
under äldre järnålder. I glasets fall har dock värdet fallit under tiden, glas går tyvärr också 
sönder lätt. Många glasbitar som har upptäckts genom åren har säkerligen bara slängts över 
axeln. Bronsstatyetter har i flera fall varit värdefulla, särskilt i fall där de haft religiösa 
funktioner. När dessa gått ur bruk vill man troligen ogärna bara slänga dem, utan det är 
troligare att de grävts ned under vördnadsbetydelser. Nackdelen är att brons tyvärr inte är lika 
beständigt, även om många bronsstatyetter överlevt i förvånansvärt bra skick. 
 
Utöver faktorn att fynden ska komma från Öland och vara ur dessa utvalda föremålskategorier 
ska dessutom ett par andra faktorer stämma. Dels måste dateringen vara bestämd som eller 
troligen daterad till romersk järnålder eller folkvandringstid. Guldföremål som har fått en 
grövre datering till äldre järnålder har också tagits med, många av de guldföremål som fått en 
sådan grov datering på SHM har av Mårten Stenberger fått en mer detaljerad datering i Öland 
under äldre järnåldern. Redan här har alltså en del fynd redan fallit bort då föremålen ibland 
är svåra att datera till specifika tidsperioder, även gällande fynden från Kalmar läns museum 
är det rätt många som inte har några uppgifter om datering knutna till sig. En del har dock haft 
bilder och identifiering har därigenom varit möjlig. Dessvärre är inte fysisk identifiering 
längre möjlig då många av guldföremålen blev stulna av en vaktmästare i mitten av 1990-
talet. De fynd där varken objekt eller bilder finns bevarade är sådana som har fått gå bort. Det 
andra kravet som fynden är tvungna att ha är en fyndplats som är lokaliserad till åtminstone 
bynivå. Fynd som bara uppges komma från en socken eller från Öland överhuvudtaget har 
därför inte tagits med. De föremål där byn eller en ännu mer exakt fyndplats är känd har 
delats in i ytterligare två kategorier. En där fyndets exakta läge eller med en felmarginal på 
högst hundra meter är möjlig. De andra fynden hamnar i en andra klass.   
 
Mina två främsta källor för att fynd från Öland under de berörda tidsperioderna har varit 
Statens historiska museums databas över samlingarna, vilken finns tillgänglig för allmänheten 
på nätet (http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp) samt Kalmar läns museums databas. 
Kompletteringar har jag givetvis gjort när jag hittat belägg för dem. Mårten Stenbergers bok 
från 1933 Öland under äldre järnåldern har varit en av de mest betydelsefulla, särskilt för 
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dateringar, men även andra källor har använts såsom The Archaeology of Skedemosse I av Ulf 
Erik Hagberg och utgiven 1967. 
 
En stor felkälla när det gäller SHM:s databas är att endast ca 19 % av samlingarna är 
digitaliserade (27/04/10). Guldet är dock en av de kategorier som man har prioriterat och vilka 
i de flesta fall tycks vara digitaliserade. För andra kategorier som svärd är desto svårare att få 
fram det egentliga antalet. Även om föremålen finns digitaliserade hittar dock databasen dem 
tyvärr inte i alla fall, vilket jag har drabbats av ett flertal gånger. Ytterligare en felfaktor är 
dateringarna av fynden som i flera fall är väldigt grova och daterar sig till äldre järnålder eller 
bara järnålder. I flera fall har jag hittat mer exakta dateringar på föremålen än de som finns i 
SHM:s databas. Detta har inneburit att många föremål inte tagits med, då det varit för osäkert 
vilken period de egentligen tillhört. Ett plus i kanten som registrerarna på SHM dock ska ha är 
snabba svar och åtgärder om man påpekar några fel. Är användarna av databasen flitiga på att 
rapportera in felaktigheter och om dessa åtgärdas och databasen fortsätter att utökas är jag 
säker på att databasen kommer att bli en riktig guldgruva i framtiden. Ett önskemål för den 
närmaste framtiden vore att man tog sig en extra titt på Otto Christian Ekmans samlingar som 
finns i databasen. Dessa innehåller tusentals föremål från främst Kalmar län, men är tyvärr i 
alltför ringa grad genomgångna och digitaliserade. En ordentlig genomgång av dem skulle 
innebära ett stort plus för regionens arkeologi. 
 
Samlingarna på Kalmar läns museum finns tyvärr inte tillgängliga för allmänheten på nätet, 
vilket definitivt skulle vara till en ytterligt stor fördel för både forskare och en intresserad 
allmänhet. Sökfunktionerna är inte heller lika enkla som i SHM:s databas och det är dessvärre 
komplicerat att göra avancerade sökningar. Flertalet av de föremål som varit av intresse för 
mig i uppsatsen är inte ordentligt beskrivna. Det saknas bilder och allt som oftast information 
om vikt och datering. Flera föremål har därmed fått strykas från att tas med då deras datering 
varit allt för osäker.  
 
6.1.1. Statyetter 
 
Statyetterna som jag har tittat på är alla utav brons, men varierar i sina motiv och består av 
tjurar, mans- och kvinnofigurer. Orsaken till att dessa föremål har tagits med är att de i 
allmänhet anses vara kultföremål. Vissa av dem har dessutom hög konstnärlighet, är 
importarbeten och kan dessutom ses som exklusiva utifrån deras ringa antal. Alla dessa 
faktorer talar för att använda statyetterna som centralområdesindikatorer. Ett av bekymren 
med statyetterna är dock deras datering. SHM:s datering av sina statyetter från Öland ligger 
samtliga på romersk järnålder. Statyetterna är ingen helt igenom homogen grupp och 
dateringen av dem är besvärlig och underlättas inte av att de flesta är lösfynd där de inte 
kunnat sättas in i sin rätta kontext. De kan i själva verket gå både uppåt och nedåt i tid 
(Näsman muntligen). Om man jämför statyetternas läge med läget för guldet ser man dock 
indikationer på att tyngdpunkten av statyetterna bör ha hamnat i jorden under just romersk 
järnålder. En primär uppdelning som jag har jobbat med guldet är, förutom att det har olika 
stora fyndpunkter beroende på deras vikt, uppdelningen mellan romersk järnålder och 
folkvandringstid. De platser där statyetterna har hittats visar i de flesta fall störst andel på 
centralplatsindikationer under romersk järnålder (fig. 5 & 6).  
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Figur 5. Relationen mellan statyetter och guld daterat till romersk järnålder. Statyetterna i 
Sydöstra centralområdet, Kleva mosse, Frönäs och de tre statyetterna i Runsten-Norra 
Möcklebybygden korrelerar bäst mot den romerska järnålderns guldfynd. 
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Figur 6. Den djurliknande statyetten SHM1304:1832:72 är en av få som ligger i ett guldtätt 
område under folkvandringstid, ett par hyfsat stora fyndpunkter finns dock på plats redan 
under romersk järnålder. 
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6.1.2. Glaset 
 
Det finns uppgifter om glasmakare i bland annat Stockholm, Kalmar och Vadstena från 1400-
talet. Det är dock inte känt om detta rör sig om glasblåsare eller enbart glasmästare som har 
skurit till redan importerat glas. De första säkra källorna på inhemsk glastillverkning kommer 
från 1550-talet då antingen Gustav Vasa eller Erik XIV hämtar in kunnig expertis från 
utlandet (Nisbeth 1995:9). Även med tillverkning i Sverige var glaset dyrbart trots att glaset 
blev något billigare för kungamakten. Under romersk järnålder och folkvandringstid var 
glaset fortfarande relativt nytt i Sverige, de äldsta glasfynden vi har hittat är romerska och 
från de första århundradena efter Kristi födelse (Burenhult 1999:178ff). Glaset har varit en 
lyxig importvara som främst varit förbehållen samhällets elit. Jag har inte heller kunnat skrapa 
ihop så mycket glas från de båda tidsperioderna, en del av förklaringen är antagligen att en 
enstaka glasskärva kan vara svår att datera. Jämfört med guld har glas inte samma värde under 
modern tid och går dessutom sönder mycket lättare. Detta är rimligen också en orsak till att 
guldfynden är desto flera, då glasbitar i flera fall knappt uppfattats av jordbruksarbetaren och 
inte heller ansetts ha haft något ekonomiskt värde, vare sig hos riksantikvarieämbetet eller hos 
andra uppköpare av fornsaker. 
 
De glasfynd som jag har hittat belägg för från perioden har i och med sitt ringa antal främst 
fungerat som komplement till guldfynden som varit den främsta källan. Glaset har 
korresponderat väl med de resultat jag fått fram ifrån de övriga källorna och bekräftar den 
indelning i centralområden som jag tycker mig ha uppfattat.  
 
6.1.3. Guldet 
 
Det främsta materialet som jag använt för att lokalisera centralplatserna både från romersk 
järnålder och från folkvandringstid är guldet. Nu som idag var guldet värdefullt under dessa 
perioder och indikerar närvaron av makt och rikedom. En annan fördel med materialet är att 
det finns representerat i riklig mängd från Öland under de berörda perioderna. Hade materialet 
varit fåtaligare hade enstaka fynd fått högre betydelse vilket hade möjliggjort större 
misstolkningar av centralområdena. Alla guldfynd är dock inte lika dyrbara, en halskrage kan 
ju exempelvis inte på något sätt jämföras med en spiralring. Eftersom ersättning har getts till 
upphittarna av guldfynden har deras vikt noga upptecknats. Detta har jag använt för att skapa 
olika stora fyndpunkter, på liknande sätt har jag också delat in solidifynden efter antal 
motsvarande deras vikt och därmed kunnat skapa jämförbara resultat. Detta är dessutom 
nödvändigt för att få det stora materialet under kontroll. Ett enstaka solidimynt eller en 
guldring kan ha getts som belöning till en underlydande eller till och med en tjänare. Att ge 
gåvor har varit en viktig uppgift för härskare att behålla sin sociala status och kontroll under 
perioden (Sørensen 1993, Hedeager 1994, 1998, Skre 1999). Detta ökar ytterligare 
spridningen av guldet, men de allra största koncentrationerna och föremålen bör vara 
kopplade till centralområdena. 
 
 
6.1.4. Svärd 
 
Svärden och svärddetaljer har tagits med såsom en symbol för makt och status utöver de 
primära syften de har haft som vapen. Svärden har visat intressanta överensstämmelser med 
de resultat som de andra indikatorerna visar (fig. 7). Dock finns dock ett par centralområden 
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som saknar svärd överhuvudtaget. Detta har dock sannolikt att göra med de källkritiska 
aspekterna. Först och främst har jag ju bara tagit med vapen som går att datera till romersk 
järnålder eller folkvandringstid. Många av de förhistoriska järnsvärden man har hittat har haft 
en sådan design eller varit så sönderrostade att de endast går att föra till järnålder. Dessa svärd 
har inte tagits med. Gällande svärden där informationen är hämtad från SHM räknar man med 
att bara ca 19 % är digitaliserat av de totala samlingarna ännu (27/4/10). Detta innebär 
givetvis för att en stor del av fyndmaterialet ännu inte är tillgängligt. Det finns också en 
felkälla i att föremål kan vara felregistrerade eller av andra anledningar inte dyker upp på en 
sökning trots att föremålen är digitaliserade (detta visade sig exempelvis när jag sökte efter 
öländska statyetter, en del av föremålen dök inte upp vid sökning och när jag hittade belägg 
för dem och kunde söka på deras egna inventarienummer visade det sig att de faktiskt fanns 
registrerade). Gällande fynden hämtade från KLM är situationen på ett sätt ännu svårare. De 
svärd som finns i museets databas över samlingarna är i många fall inte daterade, inte heller 
finns det annat än i undantagsfall med bilder som kan bidra till en egenhändig datering. 
Alternativet skulle ha varit att tillkalla en expert som kunde gå ned i magasinet och identifiera 
svärden. Detta har dock tyvärr inte varit möjligt inom ramarna för uppsatsen. I och med alla 
dessa felkällor kan inte svärden mer än ge skuggan av alla de svärd som trots allt har hittats 
och vilka daterar sig till perioden. Svärden kan därmed inte heller användas på egen hand utan 
måste liksom glaset ses som ett komplement till de andra centralplatsindikatorerna. 
 
Den största fyndplatsen för svärd är offermossen Skedemosse vilken var i bruk ungefär 250-
500 e.Kr. (Hagberg 1967a:111). Minst 44 svärd har deponerats här. Den exakta mängden är 
troligen större, men svår att beräkna då svärden har demolerats innan deras deponering. 
Siffran som man har fått fram har man beräknat utifrån hur många tången som har hittats 
(Hagberg 1967a:65). Ölands centrala område utmärker sig dock även utan Skedemosse. Svärd 
och svärdsdetaljer finns även sydväst om själva Skedemosse och sträcker sig in i 
Ismantorpsbygden. Svärd och svärdsdetaljer återfinns också i Björnhovdaområdet och 
Åbyområdet. Utöver detta hittas svärd på ett fåtal andra ställen. De luckor som uppstår 
kommer sig dock som sagt troligen av källäget.  
 
 
6.2. Fasta fornlämningar 
 
6.2.1. Fornborgarna 
 
En sökning i FMIS avslöjar 21 fornborgar spridda över Öland. Fyra av dessa är dock så dåligt 
bevarade eller dåligt undersökta att det inte säkert gå att fastslå att de verkligen varit 
fornborgar. Fornborg är också ett vitt begrepp som används om de flesta befästningsverk som 
härstammar från förhistorisk tid. I vissa fall är det inte ens säkert att borgarna haft en militär 
funktion. Åtminstone femton av fornborgarna går att fastslå som ringborgar. Utöver detta 
finns det tre andra fornborgar vilka kan ha funnits, men som ännu inte återupptäckts. Detta rör 
sig om Sörby borg som ursprungligen nämns år 1703 av Nicolaus Vallinus, son till prästen i 
Köpings socken. Han skriver att en fornborg är belägen: ”ad pagum Sörby in parochia 
Gerdzlösa”. Någon borg har inte återfunnits i Sörbys närhet, men Ulf Erik Hagberg finner det 
för troligt att om den har existerat så är det i ett skogsbeklätt område mellan byarna Sörby, 
Tjusby och Störlinge som den ska gå att återfinna. Översandningar och den täta vegetationen 
kan ha orsakat att den inte har hittats även om den har funnits (Hagberg 1967b:91). En annan 
borg är Åkersberga i Källa socken. Inte heller här har några fysiska bevis för en borg dykt 
upp. Här är det istället en några platsnamn i omgivningen som talar för att en borg ska ha  
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Figur 7. Svärdens spridning under romersk järnålder och folkvandringstid. Den allra största 
koncentrationen av svärd är hittad i Skedemosse och består av minst 44 stycken offrade svärd. 
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funnits på platsen. På en karta över Näsby från 1781 finns namnen Borgtegarna, Borrängarna 
och Stora Borrängarna i närheten. Liknande platsnamn finns i närheten av andra konstaterade 
fornborgar (Göransson 1955:15 genom Borg, Näsman & Wegraeus 1976:39). Jag finner dock 
denna fornborg mer osäker än Sörby borg och har tvekat på om jag skulle ta med den på 
kartorna. Orsaken är att det idag ligger ett 125 x 50 meter stort gravfält på Åkersberga. 
Gravfältet består av ca 25 stensättningar, varav två har spår efter bortbrutna kantkedjor. Ingen 
annanstans på Öland finns det exempel på att en fornborg har använts till gravfält. Orden borg 
och berg är dessutom besläktade och borg betyder ursprungligen ”platåliknande höjd med 
branta sidor”. Det finns flera fall där borgnamn förknippas med berättelser om befästningar, 
men vilka ofta är ogrundade (Agertz 2008:68). Ett fall där berg har blivit till borg är i Kalmar. 
Där gick tidigare Borgvägen över vad som idag är stadsdelen Berga i Kalmar. Spår efter 
någon borg vid Berga har dock aldrig heller aldrig hittat och är i och med den exploatering 
som har skett vid Berga inte heller sannolik. Landborgen på Öland kallas ju för just 
landborgen trots att landberget skulle vara mer lämpligt. Troligen kommer namnet 
Åkersberga av att höjden som gravfältet ligger på har kallats för berg på det flacka Öland. 
Omväxlande kan ju platsen också ha kallats Åkersborga och åkrarna har då fått namnet efter 
detta. 
 
Ett tredje misstänkt ställe för en fornborg är Borgholms slott. Läget vore alldeles utmärkt att 
anlägga en fornborg på. Några spår efter en sådan har dock inte återfunnits, men detta är ju i 
och för sig inte heller så konstigt med tanke på vilka magnifika byggnadsarbeten som senare 
har tagit plats på höjden.  
 
Två av fornborgarna, Högby 22:1 och Högkullabacken (Gårdby 16:1) klassificerar sig inte 
som ringborgar, men är ändå intressanta för att definiera centralplatser då de ändå krävt 
mycket arbetskraft och organisation att uppföra. Ännu intressantare är de fornborgar som 
dessutom har spår av kult knutna till sig. Det främsta exemplet på detta är Ismantorps borg 
som med sina nio portar inte har blivit uppfört ur försvarssynpunkt i första hand. En 
undersökning 1925 visade på avsaknad av kulturlager och endast ett fåtal fynd, bland annat i 
form av en pilspets i flinta och ett vikingatida troligen arabiskt silvermynt (SHM 17991). Det 
som hittades också några eldgropar med lite kol (Stenberger 1933:239). T. J. Arne grävde ut 
en av borgens husgrunder sommaren 1904 och hittade endast lite bränt ben (SHM 12321). 
1963 hittades ett lösfynd i form av en kniv i järn, brons och ben. Kniven är dock långt senare 
än borgen och kommer från 1500-talet (SHM 27307). År 2000 var det dags nästa gång och en 
mindre undersökning utfördes. Ingen rapport har tyvärr utkommit över undersökningen, men 
man ska ha hittat bland annat en pilspets och ett dräktspänne av järn och borgen kunde dateras 
till 300-tal till 500-tal ( Andrén 2006 http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/ 
sevardheter/ismantorps_borg.html). Denna relativa fyndlöshet och avsaknaden av kulturlager 
visar på att man inte kan ha bebott borgen några längre perioder. Att den är belägen mitt 
mellan västra och östra sidan har antagligen inneburit ett visst skydd mot främmande 
plundrare då dessa i första hand bör ha velat hålla sig till kusterna och med snabb 
reträttmöjlighet för att undvika att bli omkringrända och avskurna av inhemska styrkor. Utan 
noggrannare undersökningar är det dock inte möjligt att veta om alla de nio portarna är 
ursprungliga eller om de kommit till i efterhand under fredligare tider. En annan borg som 
visar på rituella aktiviteter är Vipetorps eller Mossberga borg. Under en sten nästan i mitten 
av borgen hittades en mansfigur i brons tillsammans med en metallnål med rörlig ring, två 
lansspetsar i järn och en stridsyxa i gröngrå sten. Mansfiguren är 10 cm hög, är sittande och 
saknar behåring. Armarna är rörliga och enligt upphittaren löjtnanten Olivelöf hade figuren 
vid upphittandet hållit ett spjut eller en stång i brons i sin högra hand. Detta var dock skört 
och hade gått sönder och förkommit (Stenberger 1933:244-246). Borgens datering till 
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folkvandringstid stöds av fynden av spännen i brons och silver från folkvandringstid (SHM 
7571:494, SHM 2125 & SHM 1304:1841:45). 
 
Vid två andra fornborgar vittnar traditioner om åldrig kultutövning. I Svarteberga borg ska 
man dels ha hittat en ”metallidol” vilken sedermera fallit sönder. Dels ligger det en backe 
hundra meter nordväst om borgen, där traktens ungdom skall ha roat sig med dans och lek 
(Stenberger 1933:248). Vid Bårby borg ska det ha funnits en lund vid namn Borrum där folk 
samlades under pingsthelgen för lek och dans. Dessa ”lustbarheter” motarbetades dock av 
prästerskapet och förbjöds så småningom (Stenberger 1933:243). Även i Eketorps borg vittnar 
fynden om att kultiska handlingar utförts. Detta i form av bendepositioner i vattenhålet öster 
om borgen (Backe, Edgren & Herschend 1993) samt fynden av guldgubbar (Fabech 2006). 
Antagligen har borgarna haft flera funktioner, varav den militära bara var en, om än den 
största och vanligaste.  
 
Den traditionella tolkningen av fornborgarna är annars att de anlagts för att fungera som 
tillflyktsborgar i orostider. Dateringar finns för elva av de säkra fornborgarna och utifrån 
dessa pekar resultaten att de allra flesta borgarna har blivit anlagda under folkvandringstid. 
Undantag finns för tre av borgarna. Två av dem har blivit anlagda under perioden som föregår 
folkvandringstiden, den romerska järnåldern. Detta gäller Ismantorp och Eketorp som har 
daterats till ca 200 respektive 300 e.Kr. Den borg som redigt sticker ut är Hässleby borg som 
anläggs redan 200 f.Kr. under förromersk järnålder. Gemensamt för alla borgarna utom 
Hässleby är dock att de samtliga varit i bruk under folkvandringstid (Näsman 2001). Att 
borgarna krävt mycket arbetskraft och organisation, att flera av dem visar tecken på kult samt 
att de varit i bruk under folkvandringstiden gör borgarna till utmärkta hjälpmedel i jakten på 
folkvandringstida centralplatser. 
 
6.2.2. Storgårdarna 
 
Storgårdar är ett begrepp som Jan-Henrik Fallgren myntar i sin avhandling Kontinuitet och 
förändring Bebyggelse och samhälle på Öland 200-1300 e Kr.. Efter att ha gått igenom de 
husgrunder som finns bevarade och de som återfinns på äldre kartor delar han upp de gårdar 
han hittar i fyra kategorier. De två första kategorierna består av gårdar bestående av ett 
respektive två hus och av dessa finns sammanlagt ett tusental bevarade. Den tredje kategorin 
består av gårdar med tre hus och av dessa finns ett hundratal bevarade. Den fjärde och sista 
kategorin består av gårdar med fyra eller fem hus och det är gårdarna i denna kategori som 
kallas storgårdar. 26 storgårdar finns bevarade eller kan återfinnas på kartor. Dessa gårdar har 
sannolikt rymt dåtidens elit i samhället (Fallgren 2006:143ff). Ett par källkritiska aspekter kan 
kopplas till storgårdarna. Dels är det inte säkert att alla byggnader har använts samtidigt och 
att gårdarna därmed egentligen skulle ligga i en lägre kategori. Dels är bevarandegraden av 
storgårdarna väldigt ojämn. Som det är nu är den mellersta delen och den allra nordligaste 
delen av ön kraftigt överrepresenterad. Dateringen på storgårdarna sträcker sig från ca 200-
700 e.Kr. (Fallgren 2006:17) och passar den valda tidsepoken rätt bra. Även om vissa 
centralområden inte har några bevarade storgårdar kvar är läget för de storgårdar som finns 
bevarade rätt bra samspelta med de centralområden jag tycker mig se. Avsaknaden av 
storgårdar på flera tunga platser kan förklaras med att de är bortodlade eller så illa bevarade 
att de inte upptäckts. Ytterligare en teori är att storgårdarna på en del platser saknat den 
markanta stengrunden. Detta är dock inte troligt då husgrunder av sten återfinns över hela ön.  
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6.3. Platsnamnen 
 
Den största nackdelen med att använda platsnamn som källa är att de är svåra att datera 
jämfört med fasta fornlämningar och fornfynd. Ortnamnsforskarna kan ibland ge en 
någorlunda datering till när exempelvis –torp eller -rum namnen dyker upp. Det går dock inte 
använda namn även om de kan dateras till järnålder, är namnen nyare kan de ju dock strykas. 
Att namnet på exempelvis en by fanns under järnåldern visar just bara det, att byn antagligen 
fanns även under järnåldern. Hela Öland har dock var bebodd under folkvandringstid och att 
det funnits byar ger inga belägg för några centralorter. Borgnamn skulle i teorin vara 
intressanta att använda då de skulle kunna visa på bortodlade fornborgar. En felfaktor är att 
avsöndringar från byar under historisk tid ofta fått borg i namnet. En annan felfaktor är att 
ordet borg och berg är nära besläktat och att höjder ofta kan få beteckningen borg när vi idag 
skulle säga berg. I Ölands fall används ordet berg rätt flitigt för små höjder med tanke på att 
landskapet är så platt. Exempelvis kallas just landborgen för det – landborgen. Ett par 
exempel på att borg är svårt att använda utan väldigt noga källgranskning är exempelvis 
Sönnerborg som ligger 1 km från den eventuella fornborgen Glömminge 101:1. Här antar 
dock Vikstrand att det är landborgen man syftar när man har döpt byn till Sönnerborg 
(Vikstrand 2007:72f). Ett annat exempel är Åkersberga. Här har Sölve Göransson pekat på 
möjligheten att en fornborg har varit belägen på en höjd då en del åkrar i närheten delvis 
innehåller ordet borg(Göransson 1955:15 genom Borg, Näsman & Wegraeus 1976:39). På 
kullen ligger det dock ett gravfält och det finns inga andra exempel från ön där man anlagt ett 
gravfält i en fornborg. Jag tror snarare att åkernamnen som innehåller borg här syftar på berg, 
vilket höjden Åkersberga har fått namn efter.  
 
De säkraste namnen för att identifiera centralplatser är de som innehåller gudanamn eller vi. 
Då religionen i forna tider är av central betydelse kan man med gott samvete anta att 
kultplatser ligger i närheten eller vid centralplatserna. Man kan mycket väl tänka sig att 
centralplatser växt just för att det legat en viktig rituell plats i närheten eller att centralplatsen 
är den rituella platsen. Har platsen haft en stor vikt för regionens invånare är det desto 
troligare att namnet levt kvar i folks medvetande. Gudanamnet Tor har dessvärre också 
använts som personnamn vilket gör det svårare att vara säker på om det är på guden eller på 
en människa med samma namn som platsen syftar. Mycket folklig vidskepelse har också efter 
kristendomens införande varit knuten till de gamla gudarna. Många gudanamn kan ha getts på 
platser efter järnålderns slut, vilket jag antar är fallet med exempelvis Odens rör och Tors 
kulle. De säkraste platsnamnen är de gudanamn som även har namn tydande på en helgedom 
knutna till sig, som är fallet med Ullevi. Även gudanamn med en lund känns något säkrare då 
kultutövan även ska ha ägt rum i lundar, exempelvis Torslunda och Frösslunda. För att vara 
kunna belägga närvaron av en centralplats räcker det därför inte med enbart ett intressant 
platsnamn utan också annan närvaro av andra centralplatsindikerande element.  
 
Som främsta källa till uppgifter om platsnamn har jag främst använt det digitala 
Ortnamnsregistret (http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/socken1.htm). Att detta 
dock inte ger någon komplett bild av den rika namnfloran kan ses i Fallgrens avhandling 
(Fallgren 2006). Han har under sin forskning studerat alla lantmäterikartor från Öland från 
1600-tal till 1800-tal. En del platsnamn som han tar upp i avhandlingen har jag inte hittat i 
Ortnamnsregistret. De platsnamn som är av den karaktär jag valt ut och som förekommit i 
Fallgrens avhandling har givetvis tagits med (se områdesbeskrivningarna).  
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6.3.1. Björn 
 
Att ha med platsnamn med björn som en del i ordet är för att se om intressanta mönster dyker 
upp. Björn förekommer inte på Öland under järnålder, så de namn med björn i syftar 
rimligtvis inte på ställen där dessa djur vistats eller skådats, t.ex. Björnlunden eller 
Björnhorvan. Visserligen kan platsnamnen liksom de på Tor syfta på personer som har hetat 
Björn och exempelvis brukat en åker eller en horva. Förhoppningen är dock att namnen ska 
syfta på kultplatser där Björnen haft en viktig roll. Indikationer på att Björnen haft en viktig 
symbolisk roll hittar vi på de kända Torslundaplåtarna (SHM 4325). Här avbildas på en av 
patriserna två björnar i strid med en man och på en annan av plåtarna ett djur som sitter på 
bakbenen och hålls i ett rep av en man, är det inte ett fabeldjur så är det sannolikt en björn det 
rör sig om. Intressant är också den plats som hitintills har haft de starkaste indikationerna på 
att ha varit en centralplats nämligen Björnhovda. Björnhovda betyder björnhuvudet vilket 
dock enligt Per Vikstrand (2007:173ff) troligen ska ha sin etymologi i att landborgskanten 
höjer sig något i ett krön där Björnhovda har legat, vilket möjligen har liknats vid ett 
björnhuvud av sina forntida betraktare. De platsnamn jag hittat och som har störst sannolikhet 
att röra sig om en kultplats dedikerad åt björnar är Björnlunden eller Björnlundarna som är 
belägna invid Knäppinge by i Alböke socken. Ca 700 meter nordöst om Björnlundarna har det 
hittats en halsring från romersk järnålder och ca 1,5 km åt nordöst har det hittats en C-
brakteat. Detta är dock långt ifrån någon bekräftelse på att det förekommit någon form av 
björnkult.  
 
6.3.2. Frö 
 
Frö är ett annat namn för guden Frej och jag har hittat ett tiotal platser med ordet Frö i sig. En 
del av dessa syftar dock sannolikt på samma ställe från början. Det råder dock viss tvekan om 
det verkligen är guden Frö som menas. Hallberg tolkar Frö i byarna Stora och Lilla Frö i 
betydelsen frodig eller fruktbar och hävdar att namnet ej har någon koppling till guden Frej 
(Hallberg 1985:76). Samma forskare tolkar byn Frönäs som att frö här eventuellt har 
betydelsen groda (Hallberg 1985:68). Fröslunda och Frösåker tolkas dock av Hallberg som att 
de syftar på Frej (Hallberg 1985:55f).  
 
Per Vikstrand tolkar Frö:et i Stora och Lilla Frö som att det syftar på Kleva mosse (Vikstrand 
203f). Vikstrand tolkar på samma sätt som Hallberg Frösslunda till att syfta på Frej, han 
nämner även möjligheten att gudanamnet finns i Frösåker (Vikstrand 156f). Eftersom 
Vikstrand ännu bara publicerat en bok över ortnamnen i Mörbylånga kommun finns inte en 
tolkning över Frönäs tillgänglig. 
 
Tolkningen av Frö som bördig, fruktsam eller groda utöver gudanamnet tycks vara rätt allmän 
bland ortnamnsforskarna (se Wahlberg 2003, Agertz 2008). Jag vill dock hävda att de 
öländska Frö-namnen troligen syftar på guden Frej. Frösslunda har som ovan visat tolkats 
som en lund vigd åt Frej av två ortnamnsforskare. Alltså har namnet Frö under järnåldern 
associerats med guden Frej i åtminstone ett fall. Förutsatt att de andra namnen även de är från 
järnåldern så har namnelementet frö i teorin kunnat kopplas till gudomen. Klart är att när de 
skriftliga källorna börjar bli mer allmänna för Ölands del, förekommer namnen Frö och 
Frösslunda, frø 15/9-1381 respektive frøslundum 23/1-1312 (Vikstrand 2007:156 & 203). 
Bynamnet Frönäs finns det än äldre belägg för, det tidigaste redan omkring år 1160 i Frönäss 
 (Axelsson, Janzon & Rahmqvist 1996:63f). I närheten av alla tre byarna med Frönamn ligger 
det mossar. Kleva Mosse för Stora och Lilla Frö, Frösslundamossen vid Frösslunda och 
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Frönäs mosse vid Frönäs. Även vid Gårdby på vars marker Frösåkrarna ligger har det tidigare 
funnits en mosse (se exempelvis karta över avmätning 1726 i Lantmäteristyrelsens arkiv). På 
eller i närheten av tre av dessa ställen där namnet Frö är medhar det hittats två tjurstatyetter 
och en djurformad som mycket väl skulle ha kunnat föreställa en tjur. Detta av sammanlagt 5 
eller 6 tjurstatyetter som har hittats sammanlagt på ön. En tjurstatyett (SHM 1210) har hittats 
vid Kleva mosse och en annan strax norr om Frönäs (KLM 11967). Djurstatyetten har hittats 
på Frösåkrarna (SHM 1304:1832:72). Jag tror inte detta samband är en slump utan vill tolka 
tjuren som en symbol knuten till dyrkan av Frej och att Frö i de fall jag har tagit upp bör 
tolkas som syftande på gudomen.   
 
6.3.3. Loke 
 
Gällande platsnamn med Loke i sig har jag endast funnit ett och detta i Jan-Henrik Fallgrens 
avhandling Kontinuitet och förändring Bebyggelse och samhälle på Öland 200-1300 e Kr 
(Fallgren 2006:64) Platsen heter Lokehorvan och är belägen strax öster om Torslunda kyrka. 
En snabb sökning avslöjar en ort i Sverige som heter just Loke, denna ligger i Östersunds 
kommun i Jämtland. Ortnamnsregistret visar upp stort antal platser i trakten av Loke 
(http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/socken/jtl1.htm). Loke förekommer här som 
ett vanligt ord för tjärnar. Detta är dock med största sannolikhet inte av betydelse för 
tolkningen av namnet Lokehorvan till syftande på något annat än gudanamnet Loke. Loke 
som personnamn förekommer idag, men kan inte sägas vara särskilt vanligt. Det historiska 
nyttjandet av Loke som personnamn besitter jag inte tillräckliga kunskaper för, men med 
tanke på att Loke är en gud med rätt många negativa egenskaper så lär det inte ha hört till 
vanligheterna att döpa en person till Loke. Lokehorvan syftar därmed sannolikt inte heller på 
en person som brukat marken. 
 
6.3.4. Oden 
 
Tre platser där Odens namn förekommer har hittats. Det råder inte tvivel i något av fallen att 
det är guden Oden som åsyftas. I två av fallen rör namnet gravmonument vilket ger för 
handen om att det sannolikt rör sig om ett sekundärt namn på monumenten. Den tredje platsen 
Odins sten har en tradition rörande en ritual kopplad till stenen. Enligt denna skulle man innan 
man drog ut i krig ha slipat sina vapen på stenen. Stenens yta ger intryck av att vara slipad 
vilket ger stöd för att traditionen skulle kunna vara sann (FMIS, Högby 208:1). Det är dock 
inget bevis, då det kan var en naturens nyck som givit stenen sin form. Det kan också vara så 
att man använt stenen till att slipa annat än vapen och att traditionen har vuxit fram i 
efterhand. 
 
6.3.5. Tor 
 
Platsnamn med förleden Tor har återfunnits på 20-talet platser på Öland. En del av dem kan 
dock strykas direkt då de inte är forntida. Detta är exempelvis fallet för några sentida 
avsöndringar. Kvarstår gör 18 platsnamn med Tor där det inte direkt går att avskriva 
möjligheten att platsnamnen härrör från forntiden och syftar på guden Tor. Det starkaste 
belägget för en kultplats för guden Tor är Torslunda där man sedermera anlagt en kyrka 
(Vikstrand 2007: 187). När det gäller exakt var som Tors heliga lund har legat går uppgifterna 
isär. Ett flertal platser har pekats ut som den rätta lunden. Abraham Ahlqvist tar upp två 
lundar, en som har legat i Eriksöre gärde och en annan som har legat nära kyrkan i Torslunda. 
I den sistnämnda skulle det ha växt björkar där det växte upp nya om man högg ner några av 
dem. Uppgifter i Ortnamnsregistret lokaliserar denna lund till strax söder om Skolträdgården 
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och att den även ska ha kallats för Kalvhagen. Dungen i Eriksöre ska även ha kallats för 
Almlunden och legat på nr. 10 ”lite nerom järnvägen” (http://www2.sofi.se/SOFIU 
/topo1951/_cdweb/_s2hx001/128222b1/p4/0000002a.pdf). Ytterligare en skogsdunge belägen 
400 meter väster om kyrkan kallas för Tors lund på ekonomiska kartan. Enligt FMIS ska 
skogsdungen som omger Torskällan som är belägen 850 meter nordnordväst om kyrkan ha 
kallats för Torslunden. 
 
Namn som börjar med Tor- och innehåller lund, källa, kärr och liknande känns något säkrare 
som indikationer på Torsdyrkan. Värre är det med namn som innehåller lycka, horva eller 
borg då risken alltid finns att de syftar på personnamnen Tor, Tora, Tord eller Tore. 
Fornlämningar med gudanamnet Tor bör man också vara försiktig med, då möjligheten är rätt 
stor att senare tiders folk har kopplat de gamla gudahistorierna till objekt i landskapet med en 
hög ålder. Ett exempel på ett sådant tveksamt fall är röset Torrör som även kallas Tornrör. En 
stensättning belägen i Torslunda socken cirka 1,2 km söder om Lenstad benämns Tors kulle. 
Då denna löper längs en gammal vägsträckning ser Per Vikstrand möjligheten att den är 
namngiven efter just guden Tor och att namnet har gamla anor (Vikstrand 2007:184). Namnet 
syftar dock sannolikt inte på en kultplats dedikerad åt guden Tor och blir på sätt oanvändbar 
som en centralplatsindikator. Detta styrks av övriga indikatorer som visar på att Tors kulle 
ligger utanför de närliggande centralområdena. Samtliga namn som inte direkt har kunnat 
avskrivas finns dock med på kartorna.  
 
6.3.6. Ull 
 
På Öland har jag endast hittat belägg för ett platsnamn med Ull i namnet. Dessa har dessutom 
ett vi kopplat till sig så namnet kan kännas rätt bekräftat som syftande på en kultplats. Ett 
annat Ullevi grävdes för övrigt ut i Bro socken i Uppland år 2007. Detta visade sig innehålla 
en helgedom som daterade sig till vendeltid (Bäck, Stenholm & Ljung 2008). 
 
 
6.3.7. Vi 
 
Ett vi är en helig plats eller kultplats från förkristen tid. För Ölands del har jag i 
Ortnamnsregistret hittat 16 platser med vi i namnet. En del namn som troligen syftar på 
samma vi eller namn som troligen syftar på ett annat medtaget platsnamn som i sin tur syftar 
på ett vi har undvikits (exempel Viby udde som syftar på Viby som i sin tur syftar på ett vi). 
Vissa vi är säkra som Ullevi och Karlevi, medan andra är något osäkrare. Vi kan syfta på 
fornnordiskans vidher som betyder skog. Detta antas vara fallet för Medevi i Östergötland och 
Svedvi i Västmanland (Wahlberg 2003:347). Något som pekar bort mot att öländska vi skulle 
syfta på skog är skog ofta varit en bristvara på ön. Den största trädfällningen har dock skett 
efter att Djurgårdsinrättningen upphört år 1801. Även innan har dock delar av Öland varit 
trädlöst. På Stora Alvaret började träd och buskar röjas i övergången mellan sten- och 
bronsålder (Edling Arnell 1987:3).  Å andra sidan kan just frånvaron av skog göra platser med 
skogsdungar desto mer speciella och att de därför blivit namngivna.  
 
Flera av vi-platserna ligger nära vatten eller vattensjuka platser och fyra av dem har dessutom 
brunn i namnet. I dessa fall skulle viet kunna ha utgjort en helig källa. Det finns dock andra 
ting än heliga platser som namnet skulle kunna komma från. Exempelvis kan vi komma från 
växten vide eller från vik (Wahlberg 2003:347). En annan möjlighet är ordet vid som är fallet 
med Stora Alvaret som även kallas Vialvaret (http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951 /_cdweb/ 
_s2hx001/126223a1/p4/0000124a.pdf).  
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7. Tolkningen 
 
7.1. Sju centralområden på Öland 
 
Sammanlagt har jag kunnat konstatera sju stycken centralområden på Öland (jämför fig. 8). 
Fyra stycken täcker ungefär samma områden som Frands Herschend kom fram till i sitt arbete 
om solidi-mynten (Herschend 1980a:112-113). Efter som jag finner namnen adekvata och då 
de centralområden jag har iakttagit täcker samma områden har de fått behålla samma namn, 
dock med tillägget centralområde/område istället för bygd. Dessa är Norra centralområdet, 
Skedemosseområdet, Björnhovdaområdet och Åbyområdet. Ett av de tre andra 
centralområdena har fått sitt namn efter den fornborg som ligger mitt i området, nämligen 
Tribergaområdet. Det andra centralområdet är döpt efter sin placering och heter just Sydöstra 
centralområdet. Det tredje har fått namnet Bårby-Fröområdet. Detta efter de två byar i 
området, Stora och Lilla Frö som kan ha fått namn efter fruktbarhetsguden Frej, samt borgen 
vid Bårby dit centralområdets tyngdpunkt tycks flytta till under folkvandringstid. Utöver 
dessa centralområden har jag också identifierat tio mindre enheter. Dessa är en blandad skara 
och det finns mindre sammanhållna områden som ligger lite utanför de större 
centralområdena. Det finns också områden som har försvunnit eller minskat i betydelse från 
den romerska järnåldern och fram till folkvandringstiden. En tredje kategori som ingår i den 
här gruppen är mindre bygder som kan urskiljas ur ett större centralområde. En gemensam 
beteckning jag använder för dessa tre grupper är underbygder. De olika bygderna och 
centralområdena beskrivs i detta avsnitt om de i huvudsak daterar sig till folkvandringstid. 
Daterar de sig däremot främst till romersk järnålder så återfinns de i avsnittet Kontinuitet och 
diskontinuitet mellan den romerska järnålderns och folkvandringstidens centralområden. En 
del centralområden återfinns i båda avsnitten, i de fall då ett områdes utveckling mellan de två 
perioderna diskuteras mer ingående. 
 
 
7.2. Norra centralområdet 
 
Norra centralområdet löper som ett pärlband i en halvcirkel från norr till söder på öns norra 
del (fig. 9). Centralområdet håller sig i sina centrala delar till den östra kusten och ligger öster 
om de två fornborgarna Vedby borg och Högby 22:1. Mönstret håller bitvis i sig än i dag och 
stora delar av de områden som saknar centralplatsindikatorer under folkvandringstid är 
områden som idag är bevuxna med skog. Intressant är också att två storgårdar ligger något 
utanför de centrala delarna av Norra centralområdet. Detta beror ju delvis som ovan skrivet på 
att marken har varit kronans långt efter att andra delar har släppts fria åt lokalbefolkningen att 
bruka och därav bättre bevaringsförhållanden. Det visar dock samtidigt på att storgårdarna 
kan vara vanskliga som centralområdesindikatorer då de möjligen representerar boplatser åt 
en elit, men inte enbart åt det allra högsta skiktet utan även ned på lokal nivå. Ytterligare en 
faktor i detta komplicerade sammanhang är att avsaknaden av andra centralplatsindikerande 
fynd möjligen kan bero på att marken har varit just så skyddad och att den lägre 
brukningsgraden av marken har minskat exempelvis antalet guldfynd i området och att dessa 
fortfarande vilar kvar under jord.  
 
Har borgen Åkersberga funnits så ligger den i områdets södra del. Anledningen till att Norra 
centralområdet koncentrerar sig till den östra sidan är sannolikt på grund av de naturliga 
hamnlägen som finns här i och med Böda hamn, Östra Sandviken och Gaxa hamn, samt att 
jordmånen är bättre här. Norra centralområdet tycks ha etablerats först under folkvandringstid. 
Innan dess har området varit  
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Figur 8. Guldets spridning under folkvandringstid. Norra centralområdet, Skedemosse 
centralområde, Björnhovda centralområde och Åby centralområde syns tydligast. Bårby-Frö 
centralområde och Triberga centralområde syns rätt bra medan Sydöstra centralområdet 
lyser rätt svagt jämfört med under romersk järnålder. 
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betydligt fattigare jämfört med övriga Öland. Endast något enstaka guldfynd från romersk 
järnålder har hittats. Kanske är det så att invånarna i Norra centralområdet fått sin rikedom 
genom tjänstgöring inom den romerska armen. Det finns nämligen så mycket solidi-mynt från 
Norra centralområdet att detta framträder klart och tydligt även om man enbart tittar på 
mynten.  
 
Jag har hittat åtta platsnamn inom Norra centralområdet som eventuellt kan avslöja spår efter 
kultplatser. Det rör sig dels om Odins sten, där legenden berättar att krigsmännen slipat sina 
vapen innan de drog ut i krig (FMIS). Det finns även en Björnbrunn och tre platser med 
koppling till namnet Tor, Torholm, Torslund och Torsudde. Platsnamen med Björn och Tor 
har dock hög osäkerhet. Det finns även tre stycken platsnamn som innehåller Vi, dels 
Vigärdsslätten och Dödevi centralt i området och dels byn Vi i de södra delarna. Strax söder 
om centralområdet finns också byn Frönäs med Frönäs mosse.  
 
 
7.3. Skedemosseområdet 
 
Skedemosse centralområde koncentrerar sig som namnet antyder kring offermossen 
Skedemosse (fig. 10). Den centrala delen av Skedemosse centralområde är uppdelad i tre 
mindre bygder under folkvandringstid. En mindre bygd kan också urskiljas vid Valsnäs norr 
om den centrala delen av Skedemossebygden. En mindre bygd kan också urskiljas sydväst om 
Skedemosseområdets centrala del. 
 
7.3.1. Sörbybygden 
 
Sörbybygden är koncentrerad söder om Skedemosse. Har Sörby borg existerat och legat på 
den plats som Hagberg antar så har den legat i södra delen av Sörbybygden. Vid västra delen 
av Sörbybygden ligger dock en konstaterad fornborg, Svarteberga. Borgen har blivit svårt 
skadad av jordbruk och knappt något är idag synligt över mark.  
 
I östra delen av Sörbybygden finns tre platsnamn med vi, Visgärdet, Visgärdeshorvan och 
Visgärdsbeten. De tre namnen pekar sannolikt på samma ursprungliga vi. Ca 4 km norr om 
området med vi-namnen ligger Torslindorna och ca 5-6 km åt sydväst finns ett Norra Vi. Vid 
Svarteberga borg finns tre stycken platsnamn som alla innehåller Tor, Torslyckorna, 
Torshorvan och Torskärr. En teori är att namnen skulle kunna indikera kult riktad åt Tor, 
eventuellt med kärret som en viktig komponent, detta är dock högst osäkert. Lika osäkert är 
det Björnåker som inte finns allt för långt ifrån borgens närhet. Fyra andra platsnamn med 
eventuella kopplingar till religion och kult återfinns norr om detta område med platsnamn. 
Detta andra område vill jag hellre föra till nästa bygd, Köpingsbygden. 
 
7.3.2. Köpingsbygden 
 
Köpingsbygden tycks undre folkvandringstid ha haft sitt centrum vid Köpingsvik. Under 
romersk järnålder är det mer långdraget och sticker av åt sydväst. Orsakerna till detta mönster 
kan vara att makten gått till ett mindre antal individer. Makten inom området kan också ha 
växlat mellan olika familjer under romersk järnålder för att bli mer stabil under 
folkvandringstid. Det kan också vara så att fler fynd ligger kvar i jorden att upptäcka eller att 
bara en del av de upphittade fynden gått till myndigheternas kännedom. Av vilken anledning  
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Figur 9. Norra centralområdet under folkvandringstid. Centralområdet går här som en 
halvcirkel längs den östra sidan. Intressant är också koncentrationen till Dödevi samt att 
fornborgarna ligger till väster i centralområdets utkant. Observera att området kring Frönäs 
tycks nästan öde under folkvandringstid. 
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Figur 10. Skedemosseområdet koncentrerar sig som namnet antyder runt offermossen 
Skedemosse. Centralområdet består av flera mindre komponenter som jag kallar 
underbygder. Det finns inte lika mycket guld, men närvaron av Svarteberga borg och flera 
kultplatsindikerande namn talar eventuellt för en mindre underbygd kring Svarteberga. 
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det än är guldfynden mer koncentrerade under folkvandringstid till ett område söder och 
sydöst om fornborgarna Hässleby och Vannborga.  
 
Handelsplatsen i Köping anses ha uppkommit i slutet av 900-talet fram till 1100-talets slut 
(Johnson & Schulze 1990:8).  Det är dock inte orimligt att man även innan dess nyttjat det 
goda hamnläget som Köpingsviken erbjuder. Hamnläget har säkert används om inte bara av 
förbipasserande och traktens lokala innevånare, så kanske man också har använt platsen för 
regelbundet återkommande marknader. Oavsett om man fått sina rikedomar genom hamnläget 
och de möjligheter som detta erbjuder eller rikedomarna skapats på annat sätt, så tycks den 
rikaste huvudgården i bygden under romersk järnålder och folkvandringstid ligga i Törneby.  
 
Platsnamn som eventuellt indikerar kult är det ont om i närheten av Köpingsbyden. Det 
närmsta ligger söder om bygden och är Vibrunnsängarna i Solberga. Ett Visläten, återfinns 
mellan Köpingsvik och Borgholm. Mellan dessa två orter finns ytterligare två platsnamn, men 
av desto osäkrare sort, nämligen Björnhorvan och Fröjdekullen. Möjligen har dessa platser 
nyttjats av Köpingsbygdens invånare, möjligen finns det närmre kultplatser vars läge och 
namn sedan länge fallit i glömska. För större religiösa evenemang så fanns Skedemosse 
sydöst om Köpingsbygden.  
 
7.3.3. Lötbygden 
 
Lötbygden tycks exploderat i rikedom under folkvandringstid och platsen framstår utifrån alla 
sina guldfynd som en viktig och rik plats. Lötbygden är belägen nordöst om Skedemosse och 
har haft sin egen fornborg, Trindborgen, belägen i norra delen av bygden. En spiralten (SHM 
21931) är det enda guldföremål från romersk järnålder som har hittats i Lötbygden. Under 
folkvandringstid är fynden betydligt fler. Liksom i Norra området finns det enstaka spår av 
rikedom under romersk järnålder, men det är först nu som Lötbygden blir en av Ölands mest 
framträdande. 
 
Kultplatser inom bygden är svårare att belägga, nordväst om området finns det dock ett 
Björnlunden och söder om bygden ett Torslindorna. Dessa båda platser är dock osäkra som 
kultplatser. Närhet föreligger dock till den stora offerplatsen Skedemosse. Ett hamnläge mot 
öster finns i Lötbygden, Marshamn (Nilson 1984). 
 
7.3.4. Kårehamnsbygden 
 
Kårehamnsbygden är en underbygd som kan ses bäst under folkvandringstid. Underbygden 
saknar närliggande fornborgar och guldfynden finns där, men kan inte jämföras ens med de 
andra underbygderna i Skedemosseområdet. En trolig orsak till den lilla bygdens välmåga kan 
vara dess goda hamnläge Kårehamn. Hamnen ska ha haft ett djup av ca 3,5 meter (12 fot). 
Vid pingst 1440 ska Karl Knutsson Bonde ha ankrat med sina största skepp vid Kårehamn, 
medan de mindre fick stäva mot Borgholm (Ahlqvist 1822 genom Jonsson 2002:29). Även en 
medeltida borg finns belägen på ön Kårholm belägen utanför hamnen. Hamnen fortsatte vara 
av vikt och våren 1677 uppfördes skansar för att skydda mot danskarna och holländarna under 
Skånska kriget (Ahlqvist 1822 genom Jonsson 2002:74). 
 
I norra delen av underbygden finns ett Viholmsgärdet och ett Thorsdäld nere vid sjön. Väster 
om området ligger Frökullen och Björnlund. Samtliga av dessa fyra kultplatsindikatorer är 
osäkra. Inga storgårdar finns inom området. Utöver guldfynden finns det inte så många 
centralplatsindikerande företeelser i den lilla underbygden. 
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7.3.5. Ismantorpsbygden 
 
Ismantorpsbygden är en något svårutskild underbygd. Dels saknar den stora guldfynd, men 
innehåller å andra sidan en stor mängd mindre guldfynd. Dels har flera av fynden fått en grov 
datering till äldre järnålder och bygden skymtas lättast när man tittar på den utifrån en grov 
utblick genom äldre järnålder. Likaledes är den svår att få grepp om och överblicka då den 
ligger mellan Björnhovdaområdet och Sörbybygden. Eventuellt skulle den kunna ses som en 
sydlig utlöpare till just Sörbybygden. Vad som dock talar för att se den som en egen 
underbygd är främst närvaron av två mäktiga ringborgar i bygdens utkanter. Ismantorp i 
sydväst med sina rituellt indikerande nio portar och Mossberga i väster med fynden av en 
bronsstatyett föreställandes en sittande man (SHM 1985:1847:7). Bygden visar också en 
intressant förtätning av storgårdar, 3-5 stycken beroende på hur långt man vill dra gränsen för 
bygden. Risken är att de många storgårdarna beror på goda bevaringsförhållanden, men om 
detta inte är fallet utan storgårdarna visar på ett representativt bevarande, tyder detta på att 
bygden varit rik för att kunna försörja så pass många större gårdar.  
 
I bygdens sydöstra del förekommer ett fynd av några centralplatsindikatorer vilka dock främst 
representerar romersk järnålder. Det rör sig om en storgård, en bronsstatyett i form av en 
mansfigur (SHM 8428), en guldberlock (SHM 3139) samt ett par svärd (SHM 3106 & 
6819:564, den sistnämnda är dock daterad till folkvandringstid) . Detta lilla område har jag 
sorterat in under underbygden Runsten-Norra Möckleby, en bygd som visar på 
centralplatsindikatorer under romersk järnålder, men vilken är märklig tom på sådana under 
folkvandringstid. Eventuellt skulle denna norra del av underbygden istället kunna ses som ett 
tidigare centralområde för Ismantorpsbygden. 
 
I norra delen av underbygden finns en bit åkermark vid namn Norra Vi, vilket passar bra med 
tanke på att om namnet verkligen syftar på ett vi, så bör det också ha funnits ett annat längre 
söderut och därmed närmre underbygdens centrum. I bygdens västra del, men öster om 
Mossberga borg finns ett Torängen. Odens flisor som även dess ligger i bygdens västra del 
har dock sannolikt fått sitt namn efter sentida myter snarare än de har fått namn efter en 
kultplats dedikerad åt Oden. Båda områdets fornborgar indikerar också kultutövan.  
 
 
7.4. Björnhovdaområdet 
 
Björnhovdaområdet sträcker sig från Skogsby-Torslunda i söder via Gamla Björnhovda upp 
till Holmetorp i norr. Centralområdets främsta hamnläge har antagligen legat i Färjestaden. I 
norra Färjestaden finns ett område som heter Snäckstad och en vik som heter Snäckstaviken 
(Fabech 1997:157f, Vikstrand 2007:177f). Snäcka är ett namn på en mindre variant av de 
vikingatida långskeppen och stad betyder plats. I Färjestaden har Ölands största guldföremål 
hittats, den folkvandringstida Färjestadskragen med en vikt på drygt 0,7 kg. 
 
Centralområdets mest kända kultplats är Torslunda i den södra delen av området. I Torslunda 
finns en åker som är kallad Lokehorvan och söderut i Gamla Skogsby finns Torshorvan. Öster 
om Torslunda halvvägs till Lenstad borg finns Björnhorvorna. Förutom själva Björnhovda 
som en kultplatsindikator finns också Vibrunnsängen öster om Gamla Björnhovda nära 
dagens Tveta. I norra änden av centralområdet finns ett Torshorvor. Förutom Torslunda är de 
andra platsnamnen desto mer osäkra som kultplatsindikatorer. 
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Den södra delen av centralområdet med Torslunda har Lenstad borg som närmsta fornborg. I 
norra delen av centralområdet finns det tre eventuella fornborgar registrerade. Glömminge 3:1 
som har en yta av 65 x 50 meter, Glömminge 112:1 som har en yta av 70 x 60 meter och 
Glömminge 101:1 som har en yta av 120 x 100 meter (FMIS). Alla tre lämningarna är 
svårtolkade och efter att ha varit på plats är det ingen av lämningarna som framträder som en 
fornborg. Men som Svarteberga borg har lärt oss kan tidens tand och människans handlingar 
reducera även en mäktig ringborg till obefintliga rester. 112:1 och 3:1 ligger på platåer och 
man kan ställvis skymta stenar i kanten på platån, men att klassificera lämningarna som 
fornborgar låter sig inte göras utan utgrävning. Mårten Stenberger har dock gjort en mindre 
utgrävning av Glömminge 3:1, då fann han keramik från yngre romersk järnålder. Han 
tolkade inte platsen som en ringborg utan som en enklare försvarsanläggning i klass med en 
samling husgrunder belägna på en platå i närheten av Hässelby borg (Stenberger 1933:111). 
Är det någon av lämningarna som verkligen varit en fornborg framstår 101:1 som det 
troligaste alternativet. På en karta från 1728 kallas 101:1 tillsammans med ett större område 
för ”Gammalt ödelagt stenborg” (FMIS). En by vid namn Sönnerborg vilket kort och gott 
betyder söder om borgen ligger en km sydväst om borgen. Enligt ortnamnsforskaren Per 
Vikstrand syftar dock namnet på landborgen och har inget att göra med en fornborg 
(Vikstrand 2007:72-73). Det skulle kunna argumenteras för att närvaron av den rika norra 
delen av centralområdet skulle indikera att Glömminge 101:1 verkligen är en fornborg. 
Avståndet som är drygt 3 km är dock inte mycket kortare än avståndet till Gråborg. Är det en 
fiende utifrån Öland som man skydda sig från så känns det naturligare att dra sig till öns mitt 
och längre bort från kusten. En härjande fiende vill sannolikt inte dra sig längre inåt land än 
nödvändigt om denne inte är väldigt självsäker eller känner området. Ju längre in i okänt land 
man drar desto större är risken för överfall eller bakhåll och risken att bli avskuren från sina 
båtar.  
 
Björnhovdaområdet är ett av de centralområden som dyker upp i folkvandringstid. Under 
romersk järnålder finns bara ett fåtal guldfynd i centralområdets södra del. Dessa tycks 
snarare knyta till centralområdet Bårby-Fröområdet som finns tydligt representerad redan 
under romersk järnålder. I Björnhovdaområdet finns också vad som är det närmsta vi med 
säkerhet kan komma en centralplats på Öland, nämligen vid Gamla Björnhovda. Från platsen 
finns Torslundaplåtarna, en samling gjutna bronspatriser som använts till att tillverka 
hjälmbleck under vendeltiden. På patriserna finns bilder med mytologiska motiv, bland annat 
björnar och krigare och det finns likheter med praktfynd hittade i bland annat Sutton Hoo och 
Uppland (Arwidsson 1954, Carver 1998 genom Söderström & Papmehl-Dufay 2009:28). På 
en av åkrarna i närheten har man också hittat Björnhovdaskatten, Ölands näst största 
guldmyntskatt, med 36 solidimynt (Herschend 1980a:184f).  
 
En del av boplatsen grävdes ut under åren 1968-69 under ledning av Ulf Erik Hagberg 
(Hagberg 1976c). Tre långhus hittades varav det längsta hade en längd av uppemot 40 meter. 
Två 14C-dateringar togs från det största huset. Det ena provet kom från en bit ekbark i en härd 
och daterades till omkring år 400, det andra fyndet bestod av träkol som togs ur ett stolphål 
och visade på omkring år 500 i sin datering. Rester av stengrunder till ytterligare två hus dök 
också upp. Dessa var dock väldigt fragmenterade. I fyndmaterialet fanns en del föremål som 
tydde på handel och hantverk i form av vävtyngder, bronsslagg, bärnsten, ett par pärlor i 
keramik respektive glas och eventuellt bergskristall. Dessa och de andra föremål som hittades 
fick främst en datering till romersk järnålder och folkvandringstid.     
 
Inom projektet Mellan Svear och Daner genomfördes en metalldetektering på tre platser på 
Öland där Ulf Näsman och Charlotte Fabech misstänkte att centralplatser varit belägna 
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(Fabech & Näsman 2008). En av dessa platser var just åkrarna vid Björnhovda. Fem föremål 
med en datering innan år 1700 hittades. Ett av dem var ett bronsbleck vilken förblev odaterad. 
Tre av de andra föremålen daterade sig till eller troligen till vikingatid – tidig medeltid, dessa 
bestod av en doppsko i brons tillhörande en svärdsslida, en sölja av silver och ett bronsbeslag 
till en sölja. Endast ett av föremålen daterades till folkvandringstid, detta var en bronsfibula. 
Faktorer som bidrog till att fynden inte blev fler var att man enbart undersökte delar av de 
berörda fastigheterna samt gick med 40 meters avstånd mellan söklinjerna. Inga utslag på järn 
undersöktes heller.  
 
Sammantaget visar den omgivande fornbilden, lösfynden, utgrävningarna och 
metalldetekteringen på att det på Björnhovdas marker har legat en centralplats under 
järnåldern. Utgrävningarna av Hagberg visar att den del av boplatsen han undersökte bör 
dateras till romersk järnålder - folkvandringstid vilket stämmer bra med de resultat som jag 
har fått fram i uppsatsen. Resultaten av metalldetekteringen liksom torslundaplåtarna tyder 
dock på att centralplatsen har haft fortsatt betydelse in i åtminstone vendeltid – vikingatid. 
Sannolikt täcker centralplatsen större ytor än de Hagberg tog upp (1200 m2) och kan ses som 
en centralplats i ett centralplatskomplex tillsammans med Färjestaden och Snäckstad, Gråborg 
och Torslunda.  
 
 
7.5. Åbyområdet 
 
Åbyområdet börjar strax norr om Sandby borg för att sedan fortsätta norrut längs kusten och 
slutar ungefär i jämnhöjd med Gråborg. Väster om centralområdet ligger tre konstaterade 
borgar, Gråborg, Norra Möckleby borg och Högkullabacken. Precis söder om området ligger 
Sandby borg. I den långdragna vik där Sandby borg ligger finns enligt Anders Nilson ett 
hamnläge kallat Sjoket (Nilsson 1984:7). 
 
I centralområdets centrala del ligger Ullevi och Ullevi mosse. 2007 grävdes ett annat Ullevi ut 
i Uppland och visade att det var en forntida helgedom man hittat (Beck, Stenholm & Ljung 
2008). Ett Frösåker ligger 1,5 km öster om Gårdby kyrka, där man också har hittat en 
djurformad bronsstatyett, sannolikt en tjur (SHM 1304:1832:72). I västra delen av 
centralområdet finns det fyra stycken fornlämningar med intressanta namn. Där finns dels 
Odensrör och Tors kulle, men där finns också Tornrör som av lokalbefolkningen kallats för 
Torrör. Namnet skulle dock kunna komma av att röset i sen tid varit bevuxet med törnen 
(Näsman, muntligen). Även en flisa vid namn Björnflisan ligger vid de andra ute på Alvaret. 
Enligt Rhezelius som besökte platsen 1634 kallades runstenen då Åbjörnaflisan (Söderberg & 
Brate 1900-1906:78-82) vilket pekar på att runstenen bär ett personnamn i sin förled. Jag har 
även svårt att se att de andra platsnamnen skulle peka på kult. Snarare är det nog så att 
namnen kommer från en sentida kristen befolkning som glömt monumentens namn sedan 
länge. Istället kom de att namnges efter de minnen som fanns kvar efter de hedniska gudarna.  
 
Spår efter Åbyområdet finns redan under romersk järnålder även om den framträder mycket 
tydligare under folkvandringstid. 
 
 
7.6. Bårby-Fröområdet 
 
Bårby-Fröområdet framträder tydligt redan under romersk järnålder med flera större guldfynd 
(fig. 11). Den sträcker sig i huvudsak från Frö-byarna i norr till Bårby borg i söder. Frö är ett 
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annat namn för guden Frej, en av huvudgudarna som dyrkades i Uppsala enligt Adam av 
Bremen. Ortnamnet Frö vilket detta centralområde fått namn efter har dock inte endast tolkats 
som kommet av just gudanamnet Frej eller Frö. Istället har Frö tolkats i betydelsen bördig 
frodig (Sahlgren 1958:192f genom Vikstrand 2007:204). Det har även tolkats kunna betyda 
frodiga strandängar eller starr- och fräkenvegetation som löper ut i vattnet (Vikstrand 
2001:83ff). Per Vikstrand skriver i Bebyggelsenamnen i Mörbylånga kommun angående att 
Frö kan tolkas som starr- eller fräkenvegetation som löper ut i vattnet att Frö kan ha fått sitt 
namn efter Kleva Mosse i huvudsak tidigare belägen mellan Kleva och Lilla Frö. Namnet 
Kleva mosse på mossen är belagt tidigast från 1700-tal och då byn Kleva tidigare har legat 
uppe på landborgen kan namnet inte gärna vara särskilt gammalt (Vikstrand 2007:204). Kleva 
mosse är en offermosse och man har funnit en hel del intressanta fynd i mossen och i 
omgivningen. I mossen skall det ha hittats ett skelett, flertalet guldfynd i form av bland annat 
armringar och en halsring (Hagberg 1967a:72). I de omgivande åkrarna har förutom en del 
solidi-mynt även hittats en tjurstatyett av brons daterad till romersk järnålder. Då tjuren har ett 
hål under sig är det möjligt att den en gång har suttit på ett romerskt standar (SHM 1210). 
Vikstrand finner det inte orimligt att Frö-byarna fått sina namn efter mossen, men han nämner 
ingenting om att mossens namn skulle kunna syfta på guden Frej. Jag finner det inte 
osannolikt att så är fallet, men hur som helst vare sig Frö syftar på ett natur- eller ett 
gudanamn har det legat en kultplats vid mossen. Ungefär 4 km nordost om Stora Frö 
återfinner vi ett annat vi, Karlevi. 
 
Jämfört med romersk järnålder är området kring Kleva mosse betydligt fattigare på guldfynd 
under folkvandringstid, endast ett par-tre stycken solidimynt återfinns här. Guldfynd återfinns 
dock nära Bårby borg och det verkar som det är centralområdets tyngdpunkt flyttar. Vid 
Bårby borg har det i en närliggande lund förekommit danser och lekar med ett möjligt 
hedniskt förflutet ända in på 1700-talet. Att det såg som hedniskt indikeras av att kyrkan 
förbjöd aktiviteterna (Stenberger 1933:243). Inom projektet Mellan svear och daner utfördes 
en metalldetektering på platsen. Det hittades då bland annat ett par denarer och fragment av 
ett reliefspänne, vilket möjligen indikerar en mindre centralplats av lokal betydelse (Fabech & 
Näsman 2008). 
 
Området kring Frö tycks som sagt förlora sin status under folkvandringstid, en del av 
centralområdet kan ha centrerats kring Bårby som ovan beskrivet, men den främsta arvtagaren 
till Bårby-Fröområdet verkar vara Björnhovdaområdet som dyker upp starkt representerad 
under folkvandringstiden. En möjlig orsak för maktskiftet kan vara kultens förflyttning från 
inomhus till utomhus (Fabech 1991). När våtmarkerna sjunker i betydelse och hallen istället 
hamnar i fokus, verkar Björnhovda vara den som blir centralplats. 
 
 
7.7. Tribergaområdet 
 
Tribergaområdet syns under romersk järnålder som en linje löpandes den östra strandvallen. 
Under folkvandringstid syns ett par stora guldfynd i närheten av Triberga borg och ett flertal 
guldfynd norr om Triberga borg och närmre Sandby borg. 
I norra delen av centralområdet återfinns Frösslunda med Frösslundamossen. Även av Per 
Vikstrand som ofta är rätt försiktig att tolka in gudanamn i sina tolkningar av ortnamn, tolkas 
Frösslunda som en förkristen helgedom i form av en lund tillägnad Frej (Vikstrand 
2007:156f). 
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Figur 11. Under folkvandringstiden har centralområdet förflyttat sig från området kring 
Kleva mosse till området kring Bårby borg. Resterna av vad som troligtvis har varit hednisk 
trosdyrkan levde kvar i borgens närhet in på 1700-talet. 
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Abraham Ahlkvist skriver 1827 om en äng vid Frösslunda som är bevuxen med lite gran, 
björk, hassel, alm, asp och ett fåtal ekar. Möjligen kan detta vara rester efter den forntida 
lunden (Vikstrand 2007:157). Detta är dock inte klarlagt och positionen för lunden är inte 
fastställd. 3,3 km sydväst om Triberga borg finns ett Torsbokällan.  
 
 
7.7.1. Degerhamnsbygden 
 
Degerhamnsbygden är en ännu en underbygd som inte kan ses som något centralområde. Inga 
fornborgar, kultindikerande platsnamn eller bronsstatyetter finns från bygden. Från 
förromersk järnålder finns ett par guldfynd och från folkvandringstid en handfull solidimynt. 
Utöver detta finns en storgård bevarad bland husgrunderna en bit in på ön. Underbygden 
verkar alltså inte varit av någon större betydelse utan dess största fördel tycks vara dess 
hamnläge. Hamnorten Degerhamn som ligger där idag betyder den stora hamnen och har 
ursprungligen syftat på den stora och skyddade naturhamnen som legat här (Vikstrand 
2007:165f). Kanske har bygden kunnat samla en liten styrka som kunnat ge sig ut och 
tjänstgöra i romarriket, därav de funna solidimynten. 
 
 
7.8. Sydöstra centralområdet 
 
Sydöstra centralområdet såg sin storhetsperiod under romersk järnålder, men finns fortfarande 
representerad under folkvandringstid om än inte lika tydligt (fig. 12). Under romersk 
järnålder, då guldfynden inte är riktigt lika rikliga som under folkvandringstid på ön finns det 
fem stora guldfynd (SHM 406 (ormhuvudring), SHM 2063 (halsring), SHM 3945 
(ormhuvudring) SHM 3945 (halsring), KLM 28160 (armring))förutom ett mindre föremål i 
form av en guldten.  
 
Utöver detta har det dessutom hittats fem stycken bronsstatyetter eller delar av bronsstatyetter 
i området daterade till romersk järnålder. En hög siffra med tanke på att jag bara har hittat 
belägg för omkring ett dussin fynd av bronsstatyetter på Öland från perioden. Det rör sig dels 
om två bronstjurar hittade vid Solberga i Gräsgårds sn inte så långt ifrån varandra, en statyett 
av vad som antagligen föreställer en romersk kejsarinna (SHM 775), ett ben från en statyett 
(SHM 1304:1836:26) och en mansfigur (SHM 1304:1834:61, jag har inte sett någon datering 
av statyetten annat än till järnålder, utan jag daterar den till romersk järnålder utifrån 
dateringen på de andra statyetterna). Av de två bronstjurarna hittades den ena som lösfynd 
under betgallring 1952 (KLM 24067) och den andra hittades under en seminariegrävning 
1991-92 (Söderström 2008). Olyckligtvis skrevs rapport på utgrävningen först 2008 och då 
hade mycket material förkommit och författaren hade inte heller varit med vid utgrävningen. 
Tjuren har ännu inte blivit fyndfördelad. Sydöstra området har inte försvunnit som maktfaktor 
under folkvandringstiden och två fornborgar samt en del guldfynd finns även från denna 
period. Dock verkar den inte längre hålla samma position som under föregående tidsperiod. 
 
Trots indikationerna på ett centralområde finns det få platsnamn som tyder på kult i 
centralområdet. Ett Vibrunnen finns norr om centralområdet öster om landsvägen mellan 
Mellbytorp och Övra Segerstad. Namnet Solberga som förekommer på byn i närheten av de 
två tjurfynden har Per Vikstrand tolkat som att efterleden -berga kommer av att byn ligger på 
en liten förhöjning och förleden sol- av att solen kan ha stått ovanför Solberga vid middagstid 
sett från Träby. I tidigare forskning uppges dock Solberga ha kunnat indikera en koppling till 
solkult (Hellberg 1967:193ff & SOVm 5:1:58f genom Vikstrand 2007:83).  
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Figur 12. Sydöstra centralområdet är inte lika rikt som under romersk järnålder, men är inte 
försvunnet. Tydligast syns Gräsgård vilket pekar på att hamnen haft viss vikt under 
folkvandringstid. Eketorp ligger inte heller för långt från hamnläget. 
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Två fornborgar finns inom centralområdet, Eketorps borg som haft invånare i omgångar ända 
fram i tidig medeltid och Träby borg med sin för Öland unika uppdelning av borgen i tre 
mindre sammansatta borgar. Det främsta hamnläget i centralområdet tycks vara Össby, vilket 
antagligen har varit centralområdets främsta port mot omvärlden. Från romersk järnålder och 
fram till vikingatid har Eketorp varit en kultplats (Backe, Edgren & Herschend 1993).  
 
Inom projektet Mellan svear och daner undersöktes ett område vid Össby i jakt på en 
centralplats (Fabech & Näsman 2008). Det enda föremålet med en datering innan år 1700 var 
en bronsten, vilken fick en eventuell datering till vikingatid. En del av området som var 
närmst dagens by var dock alltför kontaminerat av recent material för att en adekvat 
bedömning skulle kunna göras.  
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8. Fornborgar och kultplatsindikerande platsnamn 
 
Även om spår av kult finns vid flera av fornborgarna, så visar en jämförelse mellan 
platsnamnen och fornborgarna på att kulten ofta skett en bit ifrån fornborgarna, dock så pass 
nära att de tillsammans kan ses som en helhet. Fornborgar där spår av kult finns är 
Svarteberga borg och Bårby borg i vars närhet traktens ungdom och invånare ska ha samlats 
för dans och lek. I det senare fallet skall aktiviteterna ha pågått in på 1700-talet, men 
motarbetats av prästerskapet och förbjudits (Stenberger 1933:243). I Svarteberga borg ska 
man också ha hittat en ”metallidol” som dock föll sönder (Stenberger 1933:248). I Eketorp 
har de enda guldgubbarna på Öland hittats, ett fenomen som förknippas med kult. Det har 
också utförts bendepositioner i våtmarken öster om borgen. I Mossberga borg har en statyett i 
form av en sittande man i brons som en gång i tiden hållit ett stavformat föremål i ena handen 
hittats under en sten nära mitten av borgen (Stenberger 1933:243-246). De nio portarna som 
återfinns i Ismantorps borg är inte heller lätta att ge en annan förklaring än att det har med 
religiösa aspekter av livet att göra. 
 
Odins sten ligger ca 1,7 km öster om Vedby borg och Högby 22:1. Enligt en tradition knuten 
till stenen skall man ha slipat sina vapen på den innan man drog ut i fält (Ahlqvist 1825 
genom FMIS). Att stenen skulle ha ett förflutet ända tillbaka till järnåldern är högst osäkert. 
En rimlig tolkning är att traditionen om Odins sten är hyfsat ung.   
 
Vid Svarteberga borg finns förutom de nyss nämnda indicierna på kult också flera platsnamn 
som indikerar en kultplats vigd åt Tor. I närheten av borgen finns både Torslyckorna och 
Torshorvan (markerade norr respektive söder om borgen, men läget är något osäkert då 
platserna har varit svåra att rektifiera till den moderna kartan). 1,9 km västnordväst om borgen 
återfinns också Torskärr. En annan intressant plats som möjligen indikerar kult är åkern 
Björnåker belägen 1,3 km norr om borgen. Alla dessa platsnamn är dock osäkra som 
indikatorer på att kult verkligen ägt rum.  
 
1,6 km ostnordost om Glömminge 112:1 hittar vi Torshorvor. Glömminge 112:1 är dock inte 
säkerställd som fornborg. Likaså kan inte Torshorvorna fastställas som ett autentiskt tecken på 
en kultplats.  
 
Nordväst om Lenstad borg återfinns ett Björnhorvorna på ett avstånd av 1,1 km. Inga belägg 
har under uppsatsens gång dykt upp som tyder på att platsnamnen med Björn skulle vara av 
religiös betydelse. 
 
Högkullabacken i Gårdby socken ligger 1,3 km nordöst om Ullevi och bara 800 meter norr 
om Ullevi mosse. Ett annat Ullevi beläget i Bro socken i Uppland undersöktes 2007. Detta 
avslöjade en vendeltida helgedom – ett vi, vigt åt guden Ull (Bäck, Stenholm & Ljung 2008). 
Ull är son till Siv och styvson till Tor. Ulls roll som gud är inte riktigt klarlagd, men har 
förknippats med jakt och vinter (Bäck, Stenholm & Ljung 2008:40). Den dåliga kunskapen 
om Ull har förklarats med att han främst skulle ha dyrkats i Östskandinavien, medan källorna 
som förtäljer om gudarna främst härrör från den västa delen av Skandinavien. Gudanamnet 
Ull är inte sockennamnsbildande, vilket har tolkats som att dyrkan av Ull skulle höra äldre 
tider till och ha avtagit i yngre järnålder (Ljungberg 1938:222 genom Beck, Stenholm & 
Ljung 2008:40). Det exakt läget för viet i Ullevi på Öland är inte känt, likaså är inte heller 
någon koppling mellan kult och Högkullabacken fastställd annat än det korta avståndet till 
Ullevi. Troligen är det dock ingen slump att fornborgen har så kort avstånd till Ullevi. 
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9. Kontinuitet och diskontinuitet mellan den romerska järnålderns och 
folkvandringstidens centralområden 
 
Guldfynden från romersk järnålder är något färre än de från folkvandringstid, men jag anser 
att de är så många att en jämförelse är meningsfull (fig. 13). Bilden över centralområden är 
något annorlunda jämfört med folkvandringstiden, men mycket går också att känna igen. Vi 
börjar ifrån norr: 
 
Norra området är ännu inte etablerat som ett centralområde. Där guldfynden är flitigt 
förekommande under folkvandringstid lyser de med sin frånvaro under romersk järnålder (fig. 
14). Den centrala samlingspunkten för Norra Öland under romersk järnålder ligger istället 
strax söder om Norra området som den ser ut under folkvandringstid. Centralplatsen under 
romersk järnålder återfinns sannolikt i närheten av Frönäs. Tre stycken guldfynd från romersk 
järnålder har hittats i området. Detta är inte så mycket, men det är i stort sett vad som finns på 
Norra Öland vid tiden. Nordöst om Frönäs ligger Högenäs på vars ägor man har hittat en 
tjurstatyett i brons (KLM 11967). På tjurens fötter kan man se att den ursprungligen varit 
fastnitad vid någonting. Manne Hofrén antog att tjuren ursprungligen suttit på en hjälm, 
medan Birger Nerman var av en annan uppfattning. Han ansåg att tjuren ursprungligen suttit 
på ett kärl utifrån en förebild ifrån Hallstat i Oberösterreich. Han daterade tjuren till ungefär 
900-700 f. Kr (Nerman 1943). Dateringen i KLM:s databas ligger på romersk järnålder vilken 
ligger i linje med dateringen av de andra tjurstatyetter som har hittats på Öland.  
 
Skedemosseområdet ses tydligt även under romersk järnålder (fig. 15). De tre underbygderna 
belägna runt Skedemosse som tack vare det rika materialet under folkvandringstid kunde 
identifieras, kan skymtas även under romersk järnålder även om Lötbygden endast 
representeras av en, dock rätt stor fyndprick. Klarast lyser den underbygd som jag kallar för 
Sörbybygden med ett flertal guldfynd (mest imponerande är de sju guldringar som har hittats 
på samma åker i Skedemosse). Sörbybygden verkar utifrån detta material vara den som har 
störst anciennitet av underbygderna i Skedemossebygden. Skall en gemensam centralplats för 
hela området så är det antagligen här. Vid Sörby-Störlinge sydväst om Skedemosse finns 
dessutom en rik grav från romersk järnålder. Under folkvandringstid finns det ett flertal fynd 
av solidi-mynt i Sörbybygden. I Haglunda har en bronsstatyett (SHM 11700) i form av 
överdelen av en man hittats. Den närmsta platsen med ett eventuellt kultplatsindikerande 
namn i närheten som jag hittat är Björnlunden eller Björnlundarna som bara ligger i 
Knäppinges marker bara en kilometer norr om Stora Haglunda. Inga belägg för att någon 
platserna med Björnnamn skulle ha varit kultplatser har dock framkommit under uppsatsens 
gång. 
 
Björnhovdaområdet har ännu inte vuxit fram som ett centralområde under romersk 
järnålder. Visserligen finns där en del guldfynd i den södra delen av området, men dessa är 
utspridda och att konstatera ett centralområde utifrån detta görs svårligen. Snarare pekar 
fynden på att en befolkning där åtminstone en del av befolkningen varit så rik att det 
efterlämnat spår efter sig. Fynden pekar på det som komma skall, men inte mer utifrån det 
material som finns tillgängligt. 
 
Ett väldigt intressant område finns på östra sidan av mellersta Öland. På gränsen mellan 
Norra Möckleby och Runstens socknar finns, i en radie ca 6 km mätt ifrån stranden 
nedanför Bjärby, under folkvandringstid endast ett guldfynd i form att solidi-mynt som är  
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Figur 13. Skedemosseområdet och Sydöstra området är de främsta centralområdena under 
romersk järnålder, men Bårby-Fröområdet ligger inte långt efter. Området på mellersta 
Öland där tre statyetter ligger på rad vid östra sidan är märkligt fyndtomt under 
folkvandringstid. 
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Figur 14. Av Norra området går det inte att skymta mycket under romersk järnålder. Det är 
först under folkvandringstid som det får sitt uppsving. Av de få spår vi har att gå efterverkar 
Norra Ölands centralområde snarast ligga Kring Frönäs under romersk järnålder. Statyetten 
som ses på kartan har KLM-nr 11967 och föreställer en tjur. 
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hittat någonstans i Runstens socken. Även områden som inte kan tolkas som en del av 
centralområden under perioden är i allmänhet ändå flitigt representerade av små guldfynd 
t.ex. i form av solidi-mynt, tenar och fingerringar. Under romersk järnålder är gränsområdet 
mellan Norra Möckleby och Runstens socknar dock inte tomt på symboler för makt och 
rikedom. Förutom tre guldfynd (som är rätt mycket för att vara romersk järnålder) har det 
också hittats tre bronsstatyetter inom området. En av dem hittades på en åker tillhörande 
Himmelsberga och utgörs av en stående man 11,4 cm hög (SHM 8428). Mannen är naken och 
har en remsa av bronsbleck fastvirad runt vänstra armen. Vad remsan har föreställt är svårt att  
gissa. Mannens händer är formade så att han mycket väl skulle kunna ha hållit föremål i dem 
liksom statyetten som har hittats i Mossberga borg.  
 
Den andra statyetten är hittad i Vanserum ungefär 6 km sydväst om den förstnämnda. Den här 
statyetten har också föreställt en man, men har blivit stympad. Inte nog med att figuren har 
delats i två halvor, varav högersidan är den bevarade, man har dessutom avlägsnat huvudet 
och huggit av handen. Inga kultplatsindikerande namn som har överlevt fram till idag har 
hittats i området.  
 
Den tredje statyetten förvaras på Lunds universitets historiska museum med 
inventarienummer LUHM 21010 och har hittats i Spjutterum i Runstens socken. I Fornvännen 
1928 beskriver karl Alfred Gustawsson statyetten som en häst med horn. Hornen skulle 
symbolisera skäror eller liar, vilket är attribut kopplade till Frej (Gustawsson 1928:23). 
Hästen kallar han ”Frejfaxi”, efter en isländsk saga där en häst vigd till Frej figurerar. Det 
råder dock knappt några tvivel om att det trots allt är en tjur som statyetten avbildar. Dels har 
det ju hittats andra statyetter i form av tjurar, men inga av hästar, dels visar statyetten likheter 
med ett par av de andra statyetterna. I sin utsmyckning med öron och horn är den mest lik 
tjuren från Högenäs (KLM 11967) även om hornen och öronen pekar mer framåt på tjuren 
från Spjutterum (detta kan ju dock ha skett i efterhand då tjuren råkat väldigt illa ut efter sin 
upphittande, mannen som hittade tjuren bröt upp dess bak i tron att guld kunde gömma sig 
inne i statyetten). En annan likhet är att tjurens bronsplåtar är utböjda nere vid fötterna och har 
tydliga nithål för att ha blivit fäst vid något underlag. I sin uppbyggnad är den främst lik SHM 
1304:1832:72, djurstatyetten från Frösåkrarna, vilket tyder på att även denna föreställer en 
tjur. 
 
Bronsstatyetter är inte allt för vanliga på Öland och bygden verkar i övrigt rätt välmående 
under romersk järnålder. Frågan är vad det är som har fått området att falla in i sin fattigdom 
att endast ett guldföremål inom en halvcirkel med en radie på 6 km. Kanske är det krig eller 
sjukdom som har drabbat området. Kanske rör det sig om en längre nedgång i området, vilket 
möjligen inte fångas av att dela en period på över ett halvt årtusende i två perioder.  
 
Åbyområdet kan skönjas redan under romersk järnålder genom tre guldfynd och en 
bronsstatyett av djurform. Bronsstatyetten kommer från provinsialläkare Otto Christian 
Ekmans samlingar. Ekman var en hängiven fornsamlare vars samling sedermera hamnade i 
Statens Historiska Museums samlingar. Långt över tusen poster är registrerade bara när det 
gäller järnåldersfynd. Ett av dessa föremål är denna bronsstatyett (SHM 1304:1832:72) som 
har hittats på Frösåkrarna i Gårdby socken. Figuren liknar Ekman närmast vid en häst. Jämför  
man den ena tjurstatyetten från Solberga med KLM-nr 24067 ser man flera likheter i formen 
på kroppen och huvudet. Nithål finns också på sidan av figurens huvud, kanske har det suttit 
något där. Möjligheten att statyetten föreställt en tjur går därigenom inte att utesluta. Att flera 
tjurstatyetter, men ingen häststatyett har hittills har hittats gör det än troligare att det rör sig 
om en tjur. 
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Figur 15. Skedemosseområdet syns tydligt även under romersk järnålder. Dock är materialet 
för sprött för att justifiera en indelning i underbygder som har gjorts under folkvandringstid. 
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Tack vare en artikel av Karl-Alfred Gustawsson i Fornvännen 1928 får vi reda på fler detaljer 
om fynduppgifterna när det SHM 1304:1832:72. Statyetten skall ha hittats år 1819 när man 
tog bort en stensättning från Frösåkrarna. På ca 0,6 meters djup hittades statyetten  
 
tillsammans med en ”mängd af jernskenor, liknande liar”, det vill säga ämnesjärn (Ahlqvist 
1825:49 genom Gustawsson 1928:19). Koncentrationen av fynd under romersk järnålder till 
Frösåkrarnas omgivning gör att det är någonstans i omgivningen som Åbyområdets vagga 
ligger. En centralplats för Åbyområdet hittas troligen någonstans i denna omgivning. 
 
Bårby-Fröområdet visar under romersk järnålder rika fynd dels vid Kleva mosse och dels 
vid Bårbys omgivning (fig. 16). Bårbys omgivning håller i sig även under folkvandringstid 
och Bårby borg ligger ju också här. Även innan borgen uppfördes har det varit speciellt ställe 
på det i övrigt flacka Öland. Utsikten och branten nedanför kan ha bidragit till dess popularitet 
även innan borgen byggdes. Området kring Kleva mosse tycks dock tappa sin status som 
centralområde i och med folkvandringstidens intågande. Kanske är det kultens övergång från 
utomhus till inomhus som speglas i denna nedgång (Fabech 1991). Det tycks istället vara 
Björnhovdaområdet norr om Fröbygden som övertar rollen som områdets främsta centralplats. 
 
I Kleva mosses omgivning har det hittats en halsring (SHM 6823) och två armringar i guld 
(SHM 9395 & SHM 24580) utöver detta har det också hittats en tjurstatyett i brons (SHM 
1210). Tjuren har ett hål undertill vilket eventuellt kan grunda sig i att tjuren suttit uppe på ett 
romerskt fälttecken. Under folkvandringstid är omgivningen kring Kleva mosse desto 
fyndfattigare. Endast ett fåtal solidi-mynt har hittats i omgivningen. Även om tyngdpunkten i 
området verkar ha flyttats upp till Bårby borgs omgivning kan Kleva mosses omgivning ha 
haft en viss betydelse som hamnläge. Fröbygårda har en gång i tiden haft både färjeplats och 
marknad. Första gången namnet Fröbygårda dyker upp är 1755 (Vikstrand 2007:204f), men 
detta utesluter inte att ett gott hamnläge har nyttjats även tidigare. Även i Kleva skall ett 
hamnläge ha funnits (Nilson 1984:7). Från Karlevi, 5,5 km nordost om Kleva mosse har tre 
guldfingerringar hittats, en från vardera romersk järnålder och folkvandringstid, samt en som 
dateras till någon av perioderna. 
 
En metalldetektering av ett område i Lilla Frö har genomförts i samband med projektet 
Mellan svear och daner (Fabech & Näsman 2008). Två boplatser lokaliserades av 
detekteringen, varav en utifrån fynden daterade sig till perioden yngre romersk järnålder – 
folkvandringstid. Fynden utgjordes av en två fragment av ett reliefspänne, ett par denarer och 
en odaterad bronsklump. Även om boplatsen ligger nära offermossen och i och med detta 
skulle kunna vara en kandidat till en centralplats, är fynden för få för att kunna dra en sådan 
slutsats. Fynden från den andra boplatsen var något fler och bestod bland främst av fragment 
av spännen och andra bronsföremål, men daterade sig från folkvandringstid till vikingatid. Då 
tycks redan Fröbygden ha förlorat det mesta av sin betydelse till förmån för Bårbybygden och 
Björnhovdaområdet. Denna boplats antogs vara en föregångare till Lilla och Stora Frö.  
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Figur 16. Kleva Mosse framstår som den centrala delen av Bårby-Fröområdet under romersk 
järnålder. Intressant är att en bronstjur har hittats i mossens närhet. Denna har SHM-nr 
1210  och daterar sig antagligen till just denna period. 
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Figur 17. Storhetstiden för Sydöstra området. Fem stora guldfynd kan ses under en period 
där materialet vanligen är sprödare än under folkvandringstid. Även fem bronsstatyetter har 
hittats i området, alla tillhör sannolikt inte den romerska järnåldern, men denna periods 
tyngdpunkt gör det för troligt att flera härrör från perioden. 
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Tribergaområdet kan under romersk järnålder ses som ett stråk som löper längs den östra 
sidans strandvall. Guldfynden är fler och större under folkvandringstid, men detta förklaras 
enklast av öns allmännare rikedom under folkvandringstiden. 
 
Sydöstra centralområdet däremot verkar ha en blomstringsperiod under romersk järnålder 
då fem stora guldfynd föreligger från romersk järnålder (fig. 17). Utöver detta har fem 
bronsstatyetter hittats. Två har hittats nära Solberga och består av bronstjurar (KLM 24067 
resp. utan nummer), en består av vad som har tolkats som en romersk kejsarinna (SHM 775) 
och den fjärde består av ett muskulöst ben i brons (SHM 1304:1836:26). En femte figur har 
hittats söder om Gräsgårds kyrka och har tillhört Ekmans samlingar (SHM 1304:1834:61). 
Någon datering eller fotografi taget på figuren har jag inte hittat, däremot finns beskrivningen 
på katalogkortet i SHM. Figuren uppges vara ca 5,5 cm hög (2 &1/8-dels tum), utrustad med 
hjälm och en midjelång tröja med ”fonala skjörten”. Benen är raka, vänsterarmen är vid sidan, 
den högra armen som är avbruten har ursprungligen varit utsträckt. Det är möjligt att armen 
ursprungligen varit sträckt i en romersk salut, skjörteln och hjälmen för också tankarna till 
romarriket. Det kan mycket väl vara så att figuren avbildar en romersk soldat, särskilt med 
tanke på den romerska ”kejsarinnan” som också har hittats i centralområdet. 
 
Sammantaget visar de rika guldfynden och närvaron av fem bronsstatyetter på att en 
betydande centralplats troligen finns någonstans i Sydöstra området under romersk järnålder. 
 
Sammanfattningsvis kan man under romersk järnålder se fem av de sju centralområden som 
har identifierats under folkvandringstid. Till Björnhovdaområdet finns det en del fynd som 
visar att det området inte varit helt betydelselöst under romersk järnålder, men inget som är så 
samlat att det skulle kunna kallas för centralområde. Björnhovdaområdet verkar alltså uppstå 
som centralområde först under folkvandringstid. Likaså är Norra området obefintligt under 
romersk järnålder, ett centralområde verkar dock ha funnits strax söder om det 
folkvandringstida centralområdet.  
 
De flesta centralområden tycks ha växt i betydelse under folkvandringstid, men denna synbara 
framväxt kan bero på att materialet är något rikligare under folkvandringstid. Två av 
centralområdena som identifierats under folkvandringstid har dock varit mer betydelsefulla 
under romersk järnålder. Det rör sig om Bårby-Fröområdet och Sydöstra området. I Bårby-
Fröområdets fall verkar det vara aktiviteterna kring Kleva mosse som klingar av.  
 
Slutligen förekommer ett centralområde under romersk järnålder som verkar ha drabbats av 
något missöde när vi kommer in i folkvandringstid. Det rör sig om ett område på gränsen 
mellan Norra Möcklebys och Runstens socknar som under romersk järnålder förutom en del 
guldfynd också visar upp fynden av tre bronsstatyetter. Under folkvandringstiden går det en 
halvcirkel utifrån kusten nedanför Bjärby med en radie på 6 km där endast ett guldfynd har 
hittats från folkvandringstid.  
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10. Dyrkan av Frej under romersk järnålder 
 
Sammanlagt sex statyetter i form av tjurar (varav en djurformad, men troligen en tjur) har 
hittats på Öland. I hälften av fallen kan en sannolik kultplats dedikerad åt Frej återfinnas i 
närheten. På Frösåkrarna utanför Gårdby har en djurformad statyett hittats (SHM 
1304:1832:72). Den har tolkats som en häst och hästliknande, men faktum är att den har 
likheter i utformningen med tjurstatyetten KLM 24067 hittad i Solberga. Dessutom finns det 
nithål vid sidan av huvudet på åtminstone ena sidan där någon form av horn skulle ha kunnat 
vara fastsatt.  
 
Den andra statyetten med koppling till Frej är en bronstjur som kan ha suttit på ett romerskt 
standar (SHM 1210). Denna har hittats strax nordost om Kleva mosse. Mossen har dock inte 
hetat Kleva länge då byn tidigare legat uppe vid landborgen (Vikstrand 2007:131). Däremot  
ligger byarna Lilla och Stora Frö alldeles i närheten, dessa kan möjligen ha fått namn efter 
mossen som verkar ha haft en viktig betydelse under sin höjdpunkt. 
 
Det tredje exemplet där en häst eller tjur har hittats i närheten av vad som kan vara en 
kultplats till Frej är uppe vid Högenäs i Källa socken på Norra Öland. Här har det hittats en 
tjur (KLM 11967)som visar stora likheter med ett fynd från Hallstatt i Oberösterreich där en 
ko och en kalv är fastnitade vid ett kärl (Nerman 1943). Strax söder om fyndplatsen ligger 
nämligen byn Frönäs med Frönäs mosse alldeles i närheten.  
 
Med tanke på att platsnamn försvinner och förvanskas genom åren är det inte dåligt att hälften 
av alla fynden av bronstjurar ändå återfinns i närheten av platser med namn som antyder att de 
är dedikerade åt Frej. Tjurar är lätta att förknippa med fruktbarhet.  
 
Förutom dessa tre exempel på platser där namnet Frö förekommer finns det ytterligare tre 
platser med ordet frö i. Det finns en Frökullen vid Grönslunda by i Föra socken, den tidigaste 
stavningen jag hittat på detta är dock ett Fröjedekullen (Enskifteskartan 1826). Vad detta 
betyder är oklart. Eventuellt kan det vara Fröjdekullen som menas, ett platsnamn som 
återfinns på Kolstads ägor i Köpings socken (http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951 
/_cdweb/_s2hx001/204224d1/p2/0000063a.pdf). Fröjede skulle dock kunna ha haft en annan 
betydelse från början och att det är Kolstads fall som den ursprungliga beteckningen fallit bort 
och att detta också är ett Fröjedekullen från början. Utöver dessa osäkra platsnamn finns det 
ett som är mycket säkrare som en kultplats åt Frej, det rör sig om byn Frösslunda i Stenåsa 
socken. Vid byn finns dessutom en mosse vid namn Frösslundamossen. Några bronsstatyetter 
har dock ännu inte hittats, men några stycken guldfynd har gjorts, en guldbrakteat och 
solidimynt. Dessa indicier leder mig till att tro att Frej har haft en betydande roll under 
religionen på Öland under åtminstone romersk järnålder. Tjuren verkar dessutom vara en 
symbol som har anknytning till honom.   
 
 
11. Övergång av kulten från utomhus till inomhus  
 
Det finns en teori, framförd av Charlotte Fabech, om att kulten under folkvandringstiden så 
sakteliga skulle övergå från våtmarker och sjöar till att framförallt utövas inomhus (Fabech 
1991, 1994, 1998). Övergångstiden från det att hallarna börjar dyka upp till att våtmarkerna 
slutar användas som offerplatser på går under en längre tid och Fabech daterar skedet från 
400-tal till 600-tal (Fabech 1998:151f).  
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Mellan romersk järnålder och folkvandringstid finns det ett åtminstone ett par förändringar i 
centralområdenas lokalisering som jag anser kan ha sin förklaring i att formen på 
kultutövandet har ändrats. Det rör sig dels om Kleva Mosse och dels om området kring Frönäs 
mosse på Norra Öland. Kleva Mosse eller Fröbygden är centralområdet i Bårby-Fröområdet 
under romersk järnålder, men detta förändras under folkvandringstid då tyngdpunkten i 
Bårby-Fröområdet istället flyttar till trakten av Bårby. Samtidigt framträder ett nytt 
centralområde, Björnhovdaområdet, nordost om det gamla centralområdet vid Kleva mosse. 
På Norra Öland vid Frönäsbygden skymtar vi ett liknande mönster. Under romersk järnålder 
framstår området kring Frönäs som ett centralområde, medan det som under folkvandringstid 
blir ett av de områden som har störst karaktär av centralområde, Norra området, i stort sett 
inte syns alls. Under folkvandringstid försvinner aktivisterna i Frönäs till den grad att de inte 
avtecknar sig med några särskiljande fynd, medan resten av Norra centralområdet syns 
mycket tydligt. Dessa två förändringar skulle kunna förklaras med att kultutövan i 
våtmarkerna faller ur tiden och att nya religiösa och profana maktcentra istället får 
möjligheten att etablera sig. I dessa två fall Björnhovdaområdet och Norra centralområdet.  
 
 
12. Centralplatserna? 
 
Vart tog då centralplatserna vägen? När Öland är så rikt som det är under folkvandringstiden 
finns det inga centralplatser som kan mäta sig med Gudme eller Uppåkra? Jag tror att de finns 
där ute i Ölands mylla, de väntas bara på att upptäckas. Inom de sju centralområden som jag 
har identifierat bör det finnas centralplatser. Den plats där vi har kommit närmst till att 
identifiera någon av dem anser jag vara i Björnhovda. Förutom rika fynd och en intressant 
omgivning med centralplatsindikerande fasta fornlämningar, fynd och platsnamn har en 
boplats delvis grävts fram och undersökts under Ulf Erik Hagbergs ledning. Fynden som 
gjordes tyder på hantverk och handel och metalldetektorsökningen som genomfördes under 
Ulf Näsman och Charlotte Fabech pekar också i samma riktning. Den lilla yta som under 
söktes under 1960-talets sista år gör det för troligt att det bara var en liten del av 
centralplatsen som avdagades under Hagbergs undersökningar. Skulle fler utgrävningar göras 
vid den undersökta ytan skulle troligen en stor och mycket intressant centralplats dyka upp. 
Ett annat bud på en centralplats inom Björnhovdaområdet är Holmetorp, strax nordost om 
Algutsrum.  
 
Ett andra område där en centralplats än viktigare än Björnhovda troligen är belägen är i 
Skedemosseområdet. Skedemosse har haft en stor betydelse som rituell plats med spår av 
offer av bland annat människor, hästar, guld och svärd. Skedemosseområdet är också ett av de 
rikaste områdena under folkvandringstid, rentav så rik att vi kan utläsa tre mindre 
underbygder med stor rikedom under perioden bara inom det närmsta området av 
Skedemosse. Bygderna kan alla tre utläsas redan under romersk järnålder tack vare något 
enstaka stort guldfynd. Till skillnad mot de andra två underbygderna framträder dock 
Sörbybygden tydligt redan under romersk järnålder med flertalet guldfynd. Ska vi söka en 
gemensam större centralplats för hela Skedemosseområdet bör vi göra det i Sörbybygden. 
Dels ligger den nära Skedemosse själv och dels kan vi se att den har haft stor vikt länge med 
skarpa rötter ned i romersk järnålder. Lätt behöver den dock inte vara att hitta, troligen 
återstår utöver centralplatsen en hel försvunnen fornborg att hitta i Sörbys marker.  
 
Ytterligare en centralplats som vi troligen kan ringa in rätt exakt är den inom Åbys 
centralområde. Denna bör ha legat i närheten av Gårdby eller Åby varifrån vi har flera 
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guldfynd, härifrån är det också nära till Frösåkrarna varifrån vi har en djurformad (troligen 
tjur) statyett. Inte heller är det särskilt långt till Ullevi i nordväst.  
I Norra centralområdet är det troligaste läget för en centralplats beläget kring Dödevi. I 
närheten har flera guldfynd gjorts. I Bårby-Fröområdet har det antagligen legat en 
centralplats eller åtminstone en viktig kultplats i närheten av Kleva Mosse. Under 
folkvandringstid har situationen förändrats och den troligaste centralplatsen hittar vi här 
istället i närheten av Bårby. Tribergaområdet är ännu ett centralområde där en centralplats är 
svår att fastställa. Två möjligheter är dels vid Triberga med närhet till fornborgen och dels vid 
Stenåsa där det inte är långt till kultplatsen Frösslunda. En centralplats för Sydöstra 
centralområdet är även den svår att fastslå. Under romersk järnålder finns en koncentration 
med två bronstjurar vid Solberga som åtminstone sannolikt markerar en viktig kultplats. 
Under folkvandringstid finns en samling med centralplatsindikatorer som pekar mot Össby. 
En metalldetektering genomfördes dock under projektet Mellan svear och daner, då en åker 
genomsöktes just med syftet att lokalisera en centralplats. Inga säkra indikatorer på att så är 
fallet dök dock upp.  
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13. Sammanfattning 
 
Inom arbetet för uppsatsen har jag letat efter centralplatser på Öland under romersk järnålder 
och folkvandringstid. Detta genom att söka efter centralplatsindikatorer utifrån fasta 
fornlämningar, fornfynd och platsnamn. De olika kategorierna som tagits med som 
centralplatsindikatorer har valts utifrån att de ska representera makt, lyx, status, kultutövan 
och rikedom. Gällande fasta fornlämningar valdes fornborgarna ut samt vad Jan-Henrik 
Fallgren i sin avhandling kallar storgårdar, det vill säga gårdar bestående av fyra eller fem 
hus. Bland fornfynden valdes alla guldföremål, glasföremål, bronsstatyetter samt svärd- och 
svärdsdetaljer. Bland platsnamnen valdes de där gudanamn figurerar som Tor, Ull och Frö 
samt platser med kultplatsnamnet Vi i sig. Utöver detta togs namn med Björn med för att testa 
om björnen haft en religiös roll, inga belägg för att så var fallet kunde dock hittas.  
 
Dessa olika kategorier lades sedan in i ett GIS-program, där de lades i olika lager för att 
kunna se relationer mellan varandra. Där det var möjligt delades materialet dessutom upp i 
vikt och i de olika tidsperioderna. När materialet lagts in framträdde inte några centralplatser i 
sig, men däremot framträdde tidens centralområden tydligt, det vill säga områden med stor 
betydelse och vari makt, rikedom och religiösa centra legat. Inom dessa områden har 
centralplatserna sedan legat. Kanske har centralplatserna varit samlade till en punkt där flera 
funktioner har samlats på en plats, kanske har centralplatserna varit centrifugala och de olika 
funktionerna uppdelade på flera platser i omgivningen. Exakt hur de ser ut vet vi ännu inte, då 
vi inte har hittat dem än, undantaget är Björnhovda där både utgrävningar och den omgivande 
fornlämningsbilden med platser och fynd gör det för troligt att vi här har hittat 
Björnhovdaområdets centralplats.  
 
De centralområden som manifesterade sig är sju till antalet och jag kallar dem från norr till 
söder för Norra centralområdet, Skedemosseområdet, Björnhovdaområdet, Åbyområdet, 
Bårby-Fröområdet, Tribergaområdet och Sydöstra centralområdet. Utöver detta framkom 
också tio stycken underområden, kallade för underbygder. Dessa bygder är mindre till sin 
karaktär och består dels av mindre delar av ett större centralområde och dels av områden som 
skiljer sig i tid från centralområdena som främst daterar sig till folkvandringstid. 
Underbygderna framstår inte lika tydligt som de övergripande centralområdena och för en del 
kan det finnas flera tolkningar om hur de bör indelas. I den slutliga indelningen består 
underbygderna från norr till söder av Frönäsbygden, Kårehamnsbygden, Köpingsbygden, 
Lötbygden, Sörbybygden, Runsten-Norra Möcklebybygden, Fröbygden, Bårbybygden och 
Degerhamnsbygden. Det är möjligt att en del av dessa underbygder har haft egna 
centralplatser, men av lägre lokal betydelse. De underbygder som skiljer sig i tid är från 
romersk järnålder och har sannolikt varit centralplatser under romersk järnålder, men har 
förlorat i status och betydelse fram i folkvandringstid.  
 
Norra centralområdet finns i stort sett inte som ett område med makt och betydelse under 
romersk järnålder. I stort sett hela området dyker upp under folkvandringstid, då det snarast 
exploderar i indikatorer på rikedom och välstånd. Endast i södra delen av Norra 
centralområdet finns ett litet centralområde under romersk järnålder. Detta koncentrerar sig i 
närheten Frönäs och har fått namn efter denna ort. Bland annat har ett fynd gjorts här av en 
tjurstatyett i brons. Frönäsbygden framstår som centrat för Norra Ölands befolkning under 
romersk järnålder. Även om man bara väljer att titta på solidimynten framstår Norra 
centralområdet tydligt under folkvandringstid. Kanske är det på grund av handel med eller 
tjänstgöring inom romarriket som Norra Öland har funnit sin rikedom. Ska man urskilja en 
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trolig plats där en centralplats har legat inom Norra centralområdet framstår Dödevi som en 
av de troligaste med ett flertal guldfynd i närheten 
 
Skedemosseområdet är det största centralområdet under folkvandringstid och centralplatsen 
bör kunna återfinnas i närheten av Skedmosse, en av Ölands största kultplatser med offer av 
både guld, hästar, människor och vapen. Den bästa kandidaten till en centralplats för 
Skedemosseområdet är Sörbybygden. Dels ligger det nära Skedemosse, dels finns området 
tydligt representerat redan under romersk järnålder, vilket indikerar att det rör sig om en djupt 
rotad och åldrig centralplats.  
 
Söder om Skedemosseområdet finns Runsten-Norra Möcklebybygden som egentligen aldrig 
är särskilt välsållad med centralplatsindikatorer. Under romersk järnålder finns det dock 
förutom några guldfynd, hela tre bronsstatyetter i bygden. Under folkvandringstid är bygden 
sedan ännu mer osynlig med bara något enstaka centralplatsindikerande fynd. Om detta beror 
på en långsam nedgång eller mer plötslig olycka har drabbat bygden är det svårt att säga. 
 
Björnhovdaområdet framträder tydligt under folkvandringstiden även om det var långt ifrån 
osynligt även innan. I detta centralområde finns centralplatsen troligen redan lokaliserad. Det 
rör sig om Björnhovda där utgrävningar har visat långhus med fynd efter handel och hantverk, 
på platsen har också de berömda Torslundaplåtarna hittats samt Björnhovdaskatten, Ölands 
näst största guldmyntskatt. Björnhovda skulle också kunna ses som en del i ett 
centralplatskomplex med hamnläget Snäckstad i Färjestadens utkant, där en massiv 
guldhalskrage har hittats, ett viktigt religiöst centra har troligen legat i Torslunda, varifrån det 
även finns flera guldfynd och öster om Björnhovda finns även Ölands största fornborg 
Gråborg. Ytterligare en möjlig centralplats är belägen vid Holmetorp nordost om Algutsrum, 
var en mängd centralplatsindikerande fynd gjorts. 
  
Sydöst om Björnhovdaområdet ligger Åbyområdet. Troligen kan vi lokalisera centralplatsen 
även någorlunda ordentligt även här. Centralplatsindikatorerna tyder på att den bör ha legat 
någonstans i närheten av dagens Gårdby eller Åby. Denna centralplats verkar även ha rötter 
ned i romersk järnålder, varifrån det även då finns en del fynd.  
 
Bårby-Fröområdet koncentrerar sig som namnet antyder kring två bygder. Den ena är vid 
offermossen Kleva mosse och den andra vid Bårby lite längre söderut. Båda bygderna har haft 
viss betydelse under romersk järnålder, även om Fröbygden troligen varit viktigast i och med 
flera guldfynd och fyndet av en tjurstatyett i brons. Fröbygden förlorar dock i betydelse under 
folkvandringstid och endast Bårbybygden står kvar som ett någorlunda centrum. Orsaken till 
denna minskade betydelse tror jag kan spåras i förändringar i det religiösa utövandet. 
 
Tribergaområdet löper i lång sträcka med början strax söder om Sandby borg och fortsätter 
utmed den östra kusten. Ska en centralplats utses här skulle i närheten av Triberga med 
fornborgen kunna vara ett gott alternativ. Ännu troligare är dock vid Stenåsa, där en 
koncentration med folkvandringstida guld finns, där är heller inte så långt till kultplatsen 
Frösslunda.  
 
Det sista centralområdet är Sydöstra centralbygden, beläget som namnet antyder på sydöstra 
Öland. Området är långt ifrån obetydligt under folkvandringstid med ett par fornborgar och en 
del guld. Det är dock under romersk järnålder som området har sin stora blomstringstid. 
Förutom fem stora guldfynd, finns en unik koncentration av bronsstatyetter, fem av totalt 13 
bronsstatyetter som jag har hittat belägg för har hittats inom centralområdet. Att hitta en 
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bestämd centralplats inom området är dock desto svårare. Centralplatsindikatorerna är spridda 
över ytan, vid Solberga har dock två stycken tjurstatyetter hittats vilket pekar mot en kultplats. 
Under folkvandringstid skulle Eketorp kunna ses som något av ett centrum med flera 
funktioner, Össby framträder å andra sidan rätt tydligt, men metalldetektering 2008 har inte 
kunnat vidimera Össby som en centralplats.  
 
Sammanfattningsvis syns ön nå sin absoluta höjdpunkt under folkvandringstid. Förekomsten 
av exempelvis solidimynt är så kraftig att flera av centralområdena går att se enbart med hjälp 
av detta material. Samtidigt som Öland når sin blomning tar den västra delen av det romerska 
riket sina sista skälvande andetag och rikedomen som vinns under denna period bottnar 
eventuellt i möjligheterna som öppnar upp sig i det vacklande Romarriket. Solidi som 
ersättning för militära tjänster förefaller inte som en omöjlig inkomstkälla. Inkomsterna skulle 
också kunna komma från andra sidan genom plundring och utpressning. Handel är också en 
möjlighet, men denna förefaller desto svårare att utföra i ett vacklande imperium.  
 
Tre av de områden som kan ses som centralområden under romersk järnålder faller bort eller 
flyttar på sig fram till folkvandringstiden. Detta gäller Runsten-Norra Möcklebybygden, 
Fröbygden och Frönäsbygden. I fallet med både Fröbygden och Frönäsbygden ligger dessa 
nära våtmarker och min teori till att dessa två platser faller bort under folkvandringstiden är 
att kulten förändras under denna period. Charlotte Fabech föreslår att kulten flyttar från 
våtmarker till inomhus (Fabech 1991). Jag tror att det är i samband med dessa förändringar 
som dessa båda platser tappar i förmån till nya centralplatser. 
 
Min förhoppning är att denna uppsats inte bara ska bidra till forskningen i att finna Ölands 
centralplatser och därigenom vinna ny kunskap. Det guld som Öland är så rikt på har 
förmågan att inte bara väcka förundran hos arkeologer och en intresserad allmänhet, utan 
dessvärre också av skattplundrare. Plundring är ett problem som även Öland har dragits med 
och dras med. Informationen jag har tagit fram skulle också kunna användas till att gå med 
detektor över de platser som visar på täta koncentrationer av ovärderliga artefakter och få upp 
och bevara dessa innan de försvinner för alltid.  
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