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väg E22 söder om Kalmar, från Hossmo i söder förbi 
Rinkabyholm har arkeologiska undersökningar av flera 
platser genomförts av Kalmar läns museum. Resultaten 
av forskningen om dessa platser presenteras i denna 
bok. Dessa ligger i den sydöstra delen av Kalmar län, 
ofta benämnd som det gamla folklandet Möre. 

I de vetenskapliga texterna presenteras fynden från allra 
äldsta tid för ca 11 000 år sedan och fram till och med 
tidig medeltid.

Fynden visar att området vid Hossmo har varit bety-
delsefullt under yngre järnålder och tidig medeltid och 
att centralområdet vid Hossmo kan uppfattas som en 
föregångare till Kalmar stad.
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Förord

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

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

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

Per Lekberg, Sandra Lundholm & Helena Victor
Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum
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De undersökningar som genomfördes inom Hossmo 3:1, Hossmo socken, 
Kalmar län i Småland, under åren 2008–2014 (Papmehl-Dufay 2008; Nils-

son & Söderström 2008; Papmehl-Dufay m.fl. 2013a, 2013b; Gunnarsson m.fl. 
2016) inför utbyggnad väg E22 skulle komma att lämna flera viktiga bidrag till 
förståelsen för den historiska utvecklingen inom området under det första mil-
leniet e.Kr. Långt innan undersökningarna genomfördes hade området pekats ut 
som ett centralområde för det gamla folklandet Möre (se Hagberg 1979; Magnus-
son 2001). De nya undersökningarna kom på ett påtagligt sätt att både vidimera 
och nyansera bilden av Kalmarområdet innan Kalmar växte fram som stad.

Inför slutundersökningen 2014 formulerades en rad frågeställningar till mate-
rialet. För Hossmo 3:1 fokuserades på några av de mer karaktäristiska lämningar-
na från de inledande undersökningarna, nämligen en väg, en ugn och metallfynd. 
Ett fokus sattes även på boplatslämningarna och deras förhållande till Hossmo 
som bebyggelse och centralplats: Vägen föreslogs kunna lyfta teman kring färder och 
resande, kontakter, människors rörlighet, tids-rumsgeografi samt en mer samtidsorienterad 

In the years of  2008–2014 archeological investigations were carried out due to the expansion of  
the road E22 in Hossmo 3:1, Hossmo parish, near the city of  Kalmar in Småland. Several im-
portant contributions to the understanding of  the historical development of  the area during the 
first millennium AD were made. The results showed that in Roman times a small farm was situated 
on the site. In the Early Merovingian period, the area was transformed into a place for production 
and trade and is most certainly a continuation of  the locale that is situated to the south that was 
archaeologically excavated in the 1990s. This place is supposed to be a part of  a central area and 
close to it probably also a magnate farm was situated, according to place names. This complex is 
suggested as the centre of  the old ”small-land” of  Möre. The centre held its position in the Mero-
vingian and Viking periods, as well as into the Early Middle Ages. In the mid-1100th century the 
place was abandoned and the central functions probably moved some 800 m to the east where the 
lavish parish church was built.

Bertil Helgesson, Sydsvensk Arkeologi

Hossmo 3:1
– några bidrag till Hossmos och Möres tidiga historia
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diskussion kring arkeologins roll i dagens samhälle och jämförande mellan då och nu. Den 
särpräglade ugnsanläggningen ger uppslag till frågor kring matlagning och matteknologi liksom 
kontakter med ett större geografiskt område. Boplatslämningarnas karaktär och tolkningen av 
dem knyter an till frågor om bebyggelsens övergripande struktur vid Hossmo. 

De intressanta metallfynden väcker frågor som hör nära samman med frågeställningarna 
om Hossmo som centralplats och statusmiljö, samt anknytningen till det tidigare undersökta 
hantverksområdet vid ån. Det är tydligt att husen, verkstadslämningarna och även gravarna 
vid Binga/Hossmo faller inom samma kronologiska ram som fynd och dateringar från det här 
aktuella undersökningsområdet. Intressant är orienteringen på den delvis undersökta vägen, 
som söderut vetter mot undersökningsplatsen från 1997 (Lekberg & Victor 2014).

Det arkeologiska materialet från Hossmo 3:1
Undersökningsområdet i Hossmo uppgick till 5250 m2 och omfattade delar av 
boplatsen Hossmo RAÄ 128. Arean var fördelad på en västlig och en östlig yta, 
varav den västra var störst. Området utgjordes av åkermark, men ligger nära inpå 
ett skogsbevuxet impediment åt öster och norr. 

Genomgången av det arkeologiska källmaterialet från Hossmo 3:1 bygger 
på resultaten från arkeologisk utredning steg 2 (Nilsson & Söderström 2008), 
förundersökning (Papmehl-Dufay m.fl. 2013a–b) och slutundersökning (Gun-
narsson m.fl. 2016). För att fördjupa uppfattningen av, och kunskapen om, om-
rådet kommer den vidare analysen att också omfatta resultat från en rad andra 
undersökningar från närområdet, bl.a. undersökningarna inför väg E22 år 1997 
(Binga–Hossmo, Magnusson 2001). 

Vägen
Vägen (A102, fig. 1 & 2) var belägen i den västra delen av undersökningsområdet 
och registrerades som en 21 m lång och upp till 2,7 m bred färgning. Nordväst 
om denna, och längs en sträcka av ca 14 m, kan man ana en fortsättning där 
steril botten har en något mörkare nyans. I söder avgränsas vägen av nuvarande 
väg mellan Hossmo och Ljungbyholm, där den också var söndergrävd av ett 
ledningsschakt. Vägen fortsätter således söderut. Vägen ligger i en svag sydslutt-
ning, och sträcker sig från nordväst mot sydost, för att i den södra delen av 
undersökningsområdet böja av mot söder. Åt söder vetter vägen mot Ljungbyån 
och Binga–Hossmo, och mot nordväst ett skogsområde benämnt Huseby (se 
nedan).

Överst i vägens stratigrafi fanns ett igenfyllnadslager upp till en tjocklek av 
0,4 m, som tolkades som sekundärt till vägens brukningstid. Under detta fanns 
ett stenigt och grusigt lager med fyllnadsmassor i de hjulspår som bildats i steril 
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Figur 1. Vägen, A102, från ovan.

Figur 2. Vägen, A102, i profil. 
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botten. På flera håll i bottnen av hjulspåren hade man lagt stenpackningar som 
bärlager. Här påträffades bl.a. obrända ben, ett vävtyngdsfragment och en slip-
sten. Det kunde som mest observeras fyra igenfyllda hjulspår och det är tydligt 
att man skiftat körbana efterhand. De kärror eller vagnar som färdats på vägen 
tycks ha haft en hjulbredd av ca 0,9 m.

I samband med förundersökningen daterades lämningens primära fyllning ge-
nom 14C-analys av en djurtand (Papmehl-Dufay m.fl. 2013a:41). Resultatet blev 
780–970 e.Kr. kalibrerat med 2 σ, d.v.s. vikingatid. Tanden påträffades i ett lager 
som är stratigrafiskt låst av den övre sekundära fyllningen, och dateringen vi-
sar därmed att vägen funnits och legat öppen vid denna tid. Samtidigt är detta 
förmodligen det sista skedet då vägen var i bruk. Vägen skär sig nästan 0,5 m 
ner i backen men har rimligtvis varit djupare. Betänker man den matjord som 
avlägsnades vid undersökningen och viss erosion vid senare tiders odling kan 
vägen mycket väl ha varit upp mot 1 m djup. Detta djup nåddes därmed under 
vikingatid. Från början har man säkerligen kört direkt på markytan, men slitage 
och erosion har gjort att vägen nött sig allt djupare ner i backen. Lagningar och 
påförda lager från vägens tidigaste brukningstid är därmed sedan länge försvun-
na. Det avsevärda djupet på vägen, kombinerat med flera hjulspår indikerar en 
förhållandevis lång och intensiv brukningstid. Det är dock omöjligt att säga när 
vägen togs i bruk.

Centrala frågeställningar i undersökningsplanen för Hossmo 3:1 var vad vägen 
kunde berätta om färder, resande, kontakter och människors rörlighet. Vägen 
skiljer sig från de flesta färdvägar, hålvägar, som finns registrerade i FMIS. Dessa 
har vanligen en V- eller U-formad profil, och de flesta är troligen fägator. Vägen 
från Hossmo har varit avsedd för hjulburna transporter, och har därmed annan 
funktion och annat utseende. Det troliga är att vägen ej varit nyttjad för långväga 
färder, utan snarare har med boplatsens infrastruktur att göra (se nedan).

Huslämningar
Centralt inom undersökningsområdet påträffades ett grophus (A683, fig. 3 & 4). 
Nedgrävningen för detta mätte 4,10 x 3,55 m och fyllningen var som mest 0,3 m 
djup. Grophusets nedgrävning var säkerligen djupare under dess brukningsfas, 
men, som för vägen, har odling och erosion klart decimerat dess djup. I husets 
västra resp. östra kant påträffades stolphål efter två takbärande stolpar. Det är 
troligt att ingången funnits i öster då här fanns ett lager som bör ha bildats i 
samband med att människor passerat in och ut i huset. Takkonstruktionen bör ha 
bestått av ett sadeltak där takfoten mött marken; alt att det funnits en uppbyggd 
vägg av t.ex. torv. 
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Figur 3: Plan över husen A683, A103 och A105, samt hägnad A104.
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Figur 4. Grophus, A683.

Figur 5. Hästskoformat hus, A10.
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Stratigrafiskt fanns det två nivåer i grophuset. Den övre, och yngre, av dessa 
tolkas som ett igenfyllnadslager (inrasat torvtak?), främst från tiden efter att det 
ursprungliga brukandet av grophuset upphört. I detta lager påträffades bl.a. en 
järnnål, en järnkniv, brända och obrända djurben, keramik, vävtyngdsfragment 
och en ugnsvägg. Under detta lager framträdde en nivå som liknade igenfyll-
nadslagret men var något hårdare. Lagrets tjocklek varierade mellan 0,05–0,13 m 
och kan tolkas som en golvnivå (brukningslager) i grophuset. Fynden var få och 
nämnas kan keramik och vävtyngdsfragment. 

Två 14C-analyser gjordes på sädeskorn och kvistfragment från golvlagret. Dessa 
gav 130–330 e.Kr. resp. 240–400 e.Kr. kalibrerat med 2 σ, vilket innebär yngre 
romersk järnålder. Dateringarna var äldre än förväntat. Inget i metalldetektorma-
terialet (se nedan) kan dateras så tidigt och övriga 14C-analyser ligger också senare. 
Dateringen av grophuset visar på en tidigare okänd period inom Hossmo 3:1.

Traditionellt förknippas grophus med hantverk och flera fynd av vävtyngds-
fragment talar positivt för detta. I grophuset påträffades också små bitar keramik, 
en ugnsvägg och järnföremål, bl.a. en kniv. Ugnsväggen indikerar också hantverk 
men kommer sannolikt från en raserad ugn i närheten.

Två andra huskonstruktioner (A103 och A105) påträffades inom den norra 
delen av Hossmo 3:1. A103 mätte 4,2 x 3,9 m och bestod av sex stenskodda 
stolphål (fig. 3 & 5). Anläggningen var närmast hästskoformad. A103 var orien-
terad i öst–västlig riktning och avsaknaden av stolphål i den västra gaveln kan 
innebära att här inte funnits någon vägg. Det kan därmed ha haft en öppen gavel 
och möjligen varit ett skärmtak, exempelvis för en ugn eller en arbetsyta. 

Den andra huslämningen (A105, fig. 3) har varit orienterad i nordväst–sydost 
och är ca 20 m lång. Byggnaden har uppskattningsvis varit 4,5–4,8 m bred och 
bockbredden ca 2,2–2,4 m. På den sydvästra långsidan observerades två utskjut-
na stolphål som möjligen är en ingång.

Huset kan delas in i två delar där avståndet är kortare mellan stolparna i den 
nordvästra delen. En tolkning är att den nordvästra delen av huset varit till för 
djuren medan den sydöstra varit bostadsdel. Huset kan ev. tänkas ha varit en 
större ekonomibyggnad för stallning av djur och förvaring. Husets orientering i 
nordvästlig–sydöstlig är densamma som vägen i sydväst och kan indikera att de 
är delvis samtida (se nedan).

Några 14C-analyser gjordes inte av huset. Hustypen passar bra in på treskeppiga 
långhus daterade till romersk järnålder–folkvandringstid (Göthberg m.fl. 1995). 
I en genomgång av skånska hus (Artursson 2005:106ff) kan man finna flera lik-
nande byggnader bland mellanstora långhus under perioden yngre romersk järn-
ålder och folkvandringstid. 
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Boplatsens övriga lämningar
Det påträffades ett antal nedgrävningar (fig. 6) inom Hossmo 3:1. Det fanns en 
liten koncentration av nedgrävningar till ytan norr om grophuset, men också 
flera väster därom. De flesta groparna var drygt 1 m stora och hade vanligen ett 
djup mellan 0,30–0,50 m. Fyndmaterialet var tämligen sparsamt i de nedgräv-
ningar som undersöktes, men keramik och djurben ansluter till vad man normalt 
finner på järnåldersboplatser. I A851 påträffades en röd tunnformig glaspärla, 
och i A868 och A1587 slagg. Pärlan är av typ 1214 enligt Olldag och förekommer 
under hela järnåldern, men är vanligast under perioden yngre romersk järnålder–
vendeltid (Tempelmann-Maczyńska 1985; Olldag 1994:221f). Slaggen indikerar 
hantverksaktiviteter. 

Två nedgrävningar, A851 och A868, daterades med 14C-analyser som gjordes 
på sädeskorn. Dessa gav 660–780 e.Kr. resp. 660–810 e.Kr. kalibrerat med 2 σ, 
d.v.s. mitten av vendeltid–tidig vikingatid. 

En makroskopisk analys gjordes från flera nedgrävningar och de flesta inne-
höll brända sädeskorn (Heimdahl 2015), vanligen i små mängder. Ett speciellt 
intresse tilldrar sig nedgrävningen A1199, som innehöll ett stort material av 
brända sädeskorn. Från de ca två liter material som flotterades tillvaratogs 595 
brända sädeskorn (Heimdahl 2015). Dessa bestämdes till havre ospec., sädes-
korn ospec., skalkorn, råg, bröd-/kubbvete och emmer-/speltvete. Skalkorn 
och råg dominerar fyndbilden. Råg får ses som ovanlig i denna sammansätt-
ning. Trots att råg börjar odlas i landet under yngre järnålder, är det ändå ovan-
ligt för perioden. Fynd av råg har främst gjorts i Skåne/Danmark och på vissa 
platser längs västkusten. Troligen har Hossmo haft kontakt med dessa regioner, 
och anammat den mat- och brödkultur som rågen kan förknippas med. San-
nolikt avspeglar sädeskornen i nedgrävningarna en specialisering och förädling 
av spannmål (se nedan).

I anslutning till A1199 påträffades en skärva olivgrönt bägarglas vid schakt-
ning inför slutundersökningen. Fragmentet kan troligen dateras till folkvand-
ringstid–vendeltid, och är möjligen frankiskt.

Mellan husen A103 och A105, och grophuset A683 påträffades en rak rad 
av små stolphål (A104, fig. 3), eller snarare käpphål, längs en sträcka av ca 15 m. 
A104 tolkas som en hägnad och på ett ställe på mitten är det bredare mellan 
stolphålen. Här har säkerligen funnits en passage. 

En ugn (fig. 6 & 7), A558, var belägen i den östra delen av undersökningsom-
rådet. Den undersöktes delvis vid förundersökningen och delvis vid slutunder-
sökningen. Ugnen är uppbyggd av två gropar, varav den ena är själva ugnen och 
den andra tolkades som en arbetsgrop. I den förra fanns hårt bränd lera med flata 
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Figur 6. Nedgrävningar och ugn.

Figur 7. Ugn, A558.
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ytor som tyder på att det är ugnsväggar. I ugnen påträffades bl.a. ben av nöt och 
ett bränt sädeskorn. Ugnslämningen tolkas som en lågtemperaturugn (Papmehl-
Dufay m.fl. 2013a:44), med temperaturer upp till 600–700 ◦C. Troligen har den 
använts vid matlagning, torkning, bakning, rökning och rostning av säd, däremot 
inte vid metallhantverk. Lågtemperaturugnar har daterats från yngre bronsålder 
till vendeltid (Stilborg 2002:144; Serra m.fl. 2006). Ugnen i Hossmo 14C-datera-
des vid förundersökningen till 600–660 e.Kr., kalibrerat med 2 σ. Detta innebär 
mitten av vendeltid.

I detta sammanhang måste också A839 från förundersökningen nämnas. Det 
är en härd, belägen ca 10 m nordöst om grophuset. Härden 14C-daterades till 
660–780 e.Kr., kalibrerat med 2 σ och ligger väl i tid med de flesta lämningarna 
från boplatsen.

Fyndmaterialet
Från Hossmo 3:1 kommer ett förhållandevis litet, men kvalitativt högtstående, 
fyndmaterial. Ovan har bl a en skärva bägarglas omtalats som möjligen skall date-
ras till folkvandringstid–vendeltid. Mest iögonfallande är kanske fynden av metall 
som kronologiskt sträcker sig över en förhållandevis lång period. Metalldetekte-
ringar utfördes, i samband med arkeologisk utredning steg 2, förundersökning 
och slutundersökning. 

Inget i metallmaterialet kan dateras till perioden yngre romersk järnålder–folk-
vandringstid. En brasklapp skall möjligen hållas för guldgubbepatrisen. Watt me-
nar att guldgubbar kan, på stilistiska grunder, dateras från 6 till 8/9 årh. (Watt 
2016), och därmed kan de tidigaste vara från slutet av folkvandringstiden. Det 
sannolika är dock att patrisen skall dateras till vendeltid, sett utifrån andra fynd 
och dateringar från boplatsen.

Figur 8. Likarmad fibula, Ørsnes 1966, typ F1. Figur 9. Rektangulär fibula, Ørsnes 1966, 
typ K1.
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Typ Datering Id Kommentarer

Likarmad fibula, 
Ørsnes 1966 typ F1

Mitten/andra 
hälften 500-tal*

Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b, fynd 13

Likarmad fibula, 
Ørsnes 1966 typ F2

Mitten/andra 
hälften 500-tal*

Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b, fynd 16

Rektangulär fibula, 
Ørsnes 1966 typ K1

600-tal* Nilsson & Söderström 
2008, fynd 465

Förgylld. Omgjord till beslag med två 
järnnitar, nålhållare troligen bortfilad. 

Plattfibula? 600-tal* Nilsson & Söderström 
2008, fynd 463

Typ kan ej avgöras. Stil C.

Ryggknappsfibula, 
Ørsnes 1966 typ E

700-tal* Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b, fynd 26

Svår att bestämma. Starkt korroderad. 
Spår av förgyllning. Uppskattningsvis 
har fibulan varit 12–15 cm lång. Detta, 
i kombination med en ornamentik 
som närmast ansluter till stil D, gör att 
det bör vara en 700-talsform.

Viktlod, bly Sent 700-tal** Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b, fynd 19

Patris till guldgubbe Vendeltid Gunnarsson m.fl. 
2016, fynd 82

Beslag/fibula Vendeltid? Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b, fynd 9

Svår att bestämma, men troligen 
genombruten plattfibula.

Mynt Abbasid, 
796–815

Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b:27, fynd 27

Mynt Abbasid, 
844–854

Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b:27, fynd 20

Mynt Samanid, 
915/916

Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b:27, fynd 7

Mynt Kalifatet, 
775–795 

Gunnarsson m.fl. 
2016, fynd 121

Mynt Tyskland, Otto III, 
983–996

Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b:27, fynd 15

Bestämningen är något osäker.

Mynt Tyskland,  Worms 
1002–1039?

Gunnarsson m.fl. 
2016, fynd 111

Nål till ringspänne Vikingatid Gunnarsson m.fl. 
2016, fynd 119

Hacksilver Vikingatid Gunnarsson m.fl. 
2016, fynd 117 

Klippt platta.

Hacksilver Vikingatid Gunnarsson m.fl. 
2016, fynd 115 

Klippt ten.

Föremål (beslag?) Vikingatid? Gunnarsson m.fl. 
2016, fynd 123 

Ornamentiken påminner om 
senvikingatida former.

Viktlod, bly Järnålder Papmehl-Dufay m.fl. 
2013a–b, fynd 10

Rembeslag med 
punktornamentik

Tidig medeltid Nilsson & Söderström 
2008:15, fynd 486

Tabell 1. Urval av metallfynden från Hossmo. *Høilund Nielsen 1991; ** Kyhlberg, muntl.
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Det vendeltida materialet utgörs av 
fibulor och ett viktlod. Likarmade och 
rektangulära fibulor (fig. 8 & 9) är stan-
dardformer som påträffas både på cen-
tralplatser i stora mängder (Helgesson 
2002:49ff), och också på mera traditionella 
boplatser (Helgesson 2015). 

En mera ovanlig form är en rygg-
knappsfibula (fig. 10) som förkommer som 
ett starkt korroderat fragment. Fibulan 
från Hossmo har varit stor, och vanligen 
är ryggknappsfibulor exklusiva former av 
hög kvalitet. Ofta har de rik ornamentik, 
är förgyllda och har infattade ädelstenar, 
ofta granater. 

Guldgubbepatrisen (fig. 11) tilldrar sig 
ett speciellt intresse och visar att guldhant-
verk bedrivits på platsen. Medan guldgub-
bar har påträffats på ganska många platser 
(se Jansson 2003:fig. 4) är fynd av patriser 
betydligt ovanligare. Patriser finns bara från 
Neble och V. Egesborg på Själland, Mølle-
gård och Sylten på Bornholm samt Uppå-
kra och Järrestad i Skåne (ibid; Söderberg 
2001:66). Detta produktionsområde för 
guldgubbar till de gamla ”östdanska” om-
rådena utökas nu med Hossmo i ett av de 
gamla småländska småländerna. Eftersom 
patrisen från Hossmo är starkt korroderad 
är det svårt att få en bild av hur guldgub-
ben har sett ut. Det är troligen en mansfigur 
som framställs och tydlig är den yttre bår-
den med snedställda streck. I ovandelen har 
patrisen rundad form och säkerligen har 
basen varit rak. I patrisens nedre del bildar 
tre cirkelformer en avlång form. Möjligen 
är detta den ”stav” som förekommer på 
flera manliga figurer (se Watt 2004:fig. 5f). 

Figur 10. Ryggknappsfibula, Ørsnes 
1966, typ E.

Figur 11. Guldgubbepatris, troligen före-
ställande en man. Foto: Daniel Lindskog.
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Figur 12. Tre arabiska och ett tyskt mynt. Se tabell 1. Foto: Max Jahrehorn.

Centralt i den övre delen av patrisen framträder tre snedställda parallella streck, 
vilka kan vara figurens hår eller, troligare, slag till klädedräkten. Guldhantverk anses 
som ett förnämt hantverk som utfördes på platser med hög status. Säkerligen fanns 
det intresse för ledande grupper i Hossmo att både kontrollera råvarutillförsel och 
produktionen av lyxföremål. 

Det vikingatida materialet utgörs till stor del av mynt (fig. 12), och sex exemplar 
kan dateras till perioden. De utgör närmast en serie från ca år 800 och till början av 
1000-talet. Både arabiska och tyska mynt förekommer, och de ansluter därmed till 
vad som påträffas i skatter och på centralplatser (se Hagberg 1979:79ff; von Heijne 
2004:253). Till vikingatid kan också en nål till ett ringspänne och två bitar hacksilver 
föras och dessutom också en del av ett föremål med plastisk ornamentik. Det har 
inte varit möjligt att typbestämma föremålet. Ett av mynten från Hossmo kan da-
teras till tidigaste medeltid och är möjligen någorlunda samtida med ett rembeslag 
som daterats till tidig medeltid (Nilsson & Söderström 2008:13f).
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Boplatsens organisation
Genomgången av det arkeologiska materialet från Hossmo visar att det finns 
lämningar och fynd som täcker tiden yngre romersk järnålder–vikingatid/tidig 
medeltid (fig. 13). Lämningarna har inte en jämn spridning inom det undersökta 
området, utan det finns en viss strukturering av boplatsen. Det finns ett antal 
lämningar som tolkas som boplatslämningar inom det undersökta området. De 
flesta av dessa har ingen datering, men långhuset, A105, skall sannolikt dateras 
till yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. Som alltid måste man ta i be-
aktning storleken på den undersökta ytan och hur den är placerad i landskapet. 
Det finns ett impediment direkt öster om det undersökta området. Detta är en 
flack höjd som utgör ett utmärkt läge för bosättningar. I förlängningen av detta 
måste man förhålla sig till de områden som finns norr och väster om det under-
sökta området, och som kallas Husaby och Guttorp. Namnen indikerar bosätt-
ningar, men inga dylika finns belagda här på de tidigaste kartorna (LMV). Man 
kan således, med gott fog, framhålla att det kan ha funnits omfattande områden 
med bosättningar inom närområdet. 

Äldst inom det undersökta området är grophuset från yngre romersk järnålder 
som ligger centralt inom det undersökta området. Det är svårt att koppla samman 
detta med övriga lämningar, men det kan mycket väl vara samtida med långhus 
A105. I denna diskussion är hägnaden central för förståelsen av området. Var om-
rådet funktionellt uppdelat under yngre romersk järnålder, där hägnaden utgjorde 
gränsen mellan boplatsen i norr och ett aktivitets- och hantverksområde i söder? 
Järnnål, järnkniv, vävtyngdsfragment och ugnsvägg från grophuset indikerar tex-
til- och metallhantverk, medan brända och obrända djurben, och keramik, visar 
på mera alldagliga profana aktiviteter. Högst sannolikt är detta lämningar efter en 
gård. Om huskonstruktionen A103 är samtida med grophuset och A105 är ovisst. 
Kanske skall det istället ses i samband med alla nedgrävningarna (se nedan). 

Från och med vendeltid finns det ett mera omfattande fyndmaterial från Hoss-
mo 3:1, och fynd och lämningar visar att platsen ändrar funktion och karaktär. 
Om långhus, grophus och hägnad skall dateras till yngre romersk järnålder el-
ler folkvandringstid, måste vendeltida, och vikingatida, boplatslämningar sökas 
någon annanstans. Ovan har impedimentet direkt öster om det undersökta om-
rådet, liksom områdena som kallas Husaby och Guttorp, föreslagits som boplats-
områden. Det finns en tydlig omstrukturering av platsen och närområdet vid 
denna tid. Man flyttar bebyggelsen till en ny plats och det forna boplatsområdet 
får en mera renodlad funktion som ett område för varuutbyte och produktion. 
De flesta metallfynden framkom inom den sydligaste delen av det undersökta 
området, vilket styrker ovan nämnda omstrukturering av området. 
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Figur 13. Samtliga daterade fynd från Hossmo 3:1.

Under vendeltid framträder boplatsen som mångfunktionell. Speciella funk-
tioner kan indikeras av sädeskorn från flera gropar och ugnen. Kan vi här finna 
en parallell till förhållandena inom ESS-området norr om Lund (Helgesson & 
Aspeborg 2017)? Här undersöktes ett område med just nedgrävningar och ugnar 
som innehöll brända sädeskorn, och dessa var belägna på behörigt avstånd från 
bebyggelsen. Förädlingen av säd tycks ha varit i större skala och området tolkades 
som kök, bageri och bryggeri, ev. med produkter till salu. Det fanns dessutom ett 
hus med något ovanlig planlösning som tolkades som själva köket, och möjligen 
har hus A103 i Hossmo 3:1 haft samma funktion. Därmed framhålles hypotesen 
att det funnits en produktion i Hossmo liknande den i ESS-området.

Från groparna inom Hossmo 3:1 kommer också slagg och gjutformsfragment. 
Det har inte varit möjligt att bestämma vilka produkter som tillverkats. Bland 
metallfynden intar de vendeltida fibulorna en central plats. Det finns både hela 
smycken och brottstycken. Denna bild är välkänd från en rad produktionsplatser, 
bl.a. Uppåkra (Hårdh 1999:159). Det är tydligt att det finns både färdiga produk-
ter i materialet, liksom skrotmetall, färdig att smältas om. Ofta är demontering av 
bronsföremål en medveten handling där föremålen delats till önskad storlek för 
att rymmas i tidens deglar. Närvaron av metallhantverk på platsen är uppenbar. 
Guldgubbepatrisen indikerar högkvalitativt metallhantverk och fynd av guldgubbar 
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finns på en rad centrala platser som tillskrivits funktioner som ej kan beläggas på 
de flesta av tidens boplatser. Bland dessa finner vi bl.a. Gudme-Lundeborg, Uppå-
kra, Ravlunda, Sorte Muld, Slöinge och Helgö (Jansson 2003:129). Men också, på 
närmare håll från Hossmo, i Västra Vång (flertal) och på Eketorp (enstaka). Fyndet 
av en guldgubbepatris gör att centralplatskomplexet i Hossmo kan tillskrivas yt-
terligare en viktig roll, d.v.s. tillverkningen av en föremålstyp som anses central 
inom det rituella livet under yngre järnålder. Det har därmed sannolikt funnits ett 
kontaktnät som omfattar flera av de andra rituella miljöerna i Skandinavien. Att 
Hossmo ingått i ett större kontaktnät under vendeltid har påtalats ovan. En skärva 
till en glasbägare, liksom närvaron av råg, indikerar kontakter åt söder. Viktlod från 
platsen kan visa på varuutbyte, men kan lika gärna ha använts för att väga metall 
vid metallhantverk. 

Det vikingatida materialet är av något annan karaktär än det vendeltida. Det 
finns bara en, ev. två, 14C-analyser till perioden. Slående är mängden mynt och dessa 
har självklart importerats till platsen. Deras funktion kan diskuteras, men eftersom 
de alla är fragmentariska är det troligt att de använts som betalningsmedel eller vid 
hantverk. I detta avseende kan de likställas med de två bitar hacksilver som också 
finns från platsen. Till vikingatid kan också nålen till ett ringspänne dateras. Hur 
denna skall tolkas är ovisst, men den kan mycket väl vara skrotmetall, liksom de 
fragmentariska vendeltida fibulorna. Det senast daterade föremålet från Hossmo 
3:1 är ett beslag med buckelornamentik. Paralleller från Köpingsvik på Öland date-
rar beslaget till tidig medeltid. Detta kan därmed, kanske tillsammans med myntet 
från Worms, markera avslutet på aktiviteterna inom Hossmo 3:1. 

De vikingatida metallfynden kommer från samma område som de vendeltida. 
Detta antyder att de är spåren efter samma specialiserade aktiviteter, och att de 
inte direkt skall knytas till någon gård eller annan bebyggelse. 

Den väg som undersöktes inom Hossmo 3:1 var speciell både vad avser sträck-
ningen och karaktären. Det är tydligt att den varit till för tunga transporter med 
två- eller fyrhjuliga vagnar, och under en avsevärd tid. Dess riktning indikerar 
att den sammanbundit området benämnt Huseby med den norra stranden av 
Ljungbyån. En intressant iakttagelse är att vägen har samma riktning som Hus 
105. Detta skulle kunna indikera att de är samtida och att det finns en reglering av 
landskapet. Detta motsäges av att huset ligger ganska långt från vägen, ca 50 m, 
och att det fanns en omlokalisering av bebyggelsen vid övergången till vendeltid. 
Hus och väg borde ligga närmre varandra om det skulle finnas ett samband. Flyt-
tas bebyggelsen till området Huseby efter romersk järnålder–folkvandringstid 
har vägen knappast haft någon funktion under denna tid. Det troliga är därför att 
vägen tas i bruk vid övergången till vendeltid.
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En centralplatskomplex under lång tid – Hossmo-komplexet
Järnålderns centrala platser har givits många benämningar, exempelvis central-
plats, högreståndsmiljö, residens, handels- och hantverksplats, rikedomscentra, 
storgård eller hövdingagård. Dessa benämningar används många gånger för att 
beskriva platsernas struktur och karaktär. Bakom benämningarna framskymtar 
att det rör sig om geografiskt bestämda platser till vilka centrala funktioner var 
knutna. Ett bra exempel på detta är Uppåkra (Helgesson 2002:45–65). 

I andra fall, som med Gudme på Fyn, finns en klart uttalad centralplats, men 
här räknar man ofta in flera andra platser (Lundeborg, Møllegårdsmarken, Bro-
holm) när man beskriver centraliteten. Vanligen används termen Gudme-Lun-
deborg-komplexet (Jørgensen 2011), och därmed utpekas hela området som ett 
centralområde. De centrala funktionerna är här spridda över ett ca 5 x 5 km stort 
område; en Gudme-bygd som utgjorde kärnan i ett större samhällssystem.
Samtidigt finns det områden där man ej kunnat peka ut en specifik plats, trots 
att områdena för övrigt givet rika och speciella fyndmaterial från järnåldern. 
Detta gäller exempelvis Ravlundaområdet i Skåne under perioden romersk 
järnålder–vikingatid (Helgesson 2014), där ingen av de kända platserna kan 
sägas vara centrum. Här har flera platser givit ett rikt och särartat material, och 
man kan uppfatta ett område om ca 2 x 2 km som centralt (Fabech 1999). En 
brasklapp här är att undersökningarna av Ravlunda hittills varit av begränsad 
omfattning.

Området kring Hossmo har en struktur som i mångt kan likställas med både 
Gudme och Ravlunda. Sammanställer man fornlämningar och resultaten från en 
rad undersökningar, där ibland de tidigare inför väg E22 (Magnusson 2001; se 
ovan), framträder bilden av ett område som kan karaktäriseras som centralplatsen 
Hossmo (fig. 14). Det finns flera olika platser inom ett ca 3 x 2 km stort område 
som tillsammans kan ha utgjort detta komplex. Ovan har Hossmo 3:1 beskrivits 
som en plats som under perioden yngre romersk järnålder–folkvandringstid kan 
ses som en boplats med spår av hantverk. Vid övergången till vendeltid sker en 
omlokalisering av bebyggelsen och platsen får en mera renodlad funktion för va-
ruutbyte och produktion, och denna status har den till tidigaste medeltid. Under 
denna tid anläggs också en väg som under perioden vendeltid–vikingatid nyttjas 
intensivt för korta transporter. 

Varuutbyte och produktion 
De undersökningar som genomfördes 1997 inför utbyggnaden av väg E22 hade 
redan visat att det arkeologiska materialet från området var speciellt. På den södra 
sidan av Ljungbyån undersöktes en rad lämningar och de flesta av dessa var be-
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lägna närmast ån. Här undersöktes bl.a. tre treskeppiga hus av ringa storlek (Ha-
ving 2001:554). Två av dessa (Hus 1 & 3) hade gavlarna riktade mot nordväst, 
d.v.s. mot Ljungbyån, och skall sannolikt uppfattas som sjöbodar eller lagerut-
rymmen. Hus 2 ligger i öst–västlig riktning och har tolkats som en smedja genom 
förekomsten av en ässja. Ytterligare en ässja och sex blästerugnar framkom vid 
undersökningen och bland fyndmaterialet finns slagg, glödskal och malm. Det är 
tydligt att järnhantering spelat en stor roll på platsen. Också textilhantverk kunde 
beläggas genom förekomst av en stor mängd vävtyngder. Ett degelfragment från 
en ässja indikerar bronsgjutning. Lämningarna kan dateras till vendeltid. Från en 
nedgrävning kommer en bronsnål, vars huvud var kubiskt och fasetterat. Hu-
vudet har en dekor av cirklar med inläggningar av vitmetall (Gustafsson m.fl. 
2000:29; Having 2001:554f). Av beskrivningen att döma ansluter nålen till typ P2 
enligt Ørsnes (Ørsnes 1966:161) och kan dateras till tidig vendeltid. Keramikfynd 
från området med datering till vendeltid–vikingatid styrker tidsställningen. 

På den norra stranden av Ljungbyån påträffades ytterligare ett hus av liknande 
karaktär och också detta hade gaveln mot ån. Vid stranden fanns ett utkastlager 
med skörbränd sten och invid detta en möjlig strandskoning i form av en sten-
packning. Möjligen har här funnits en bryggkonstruktion. Liksom på den södra 
sidan har järnhantering haft en central roll här. En mängd järnföremål påträffa-

Figur 14. Översiktsbild över Hossmo.
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des, där klinknaglar utgör en stor grupp. Det finns intakta klinknaglar och brick-
or, liksom demonterade naglar. Detta indikerar reparation och nybyggnation av 
båtar, vagnar, och liknande. En del andra järnföremål och verktyg styrker denna 
bild. En trolig bronsdegel och flera bronsföremål, bl.a. ett med silverinläggning, 
indikerar att metallhantverk har förekommit på platsen. Ett litet fyndmaterial av 
glas tolkades som att pärltillverkning skett på platsen. Detta material är dock för 
litet för att få en uppfattning om en ev. produktion på platsen. I benmaterialet 
finns ett antal ben som visar tydliga täljmärken och tydligen har man också till-
verkat benförmål på platsen (Having 2001:555f). 

Dessa två aktivitetsytor på ömse sidor av Ljungbyån bör uppfattas som ett 
och samma produktionsområde. Man har bearbetat brons, vitmetall, järn, ben, 
textil, glas(?) och självklart också trä (i båtar och vagnar). Dateringarna av dessa 
hantverk är främst till vendeltid, men Having menar att ”verkstadsområdet 
existerade fram till början av 1000-talet” (Having 2001:558). Hossmo 3:1 är 
beläget ca 100 m nordväst om detta område, och undersökningarna visar att 
fynd och lämningar här är både samtida och har delvis samma karaktär. Det 
förefaller troligt att Hossmo 3:1 och Binga/Hossmo skall ses som delar av 
ett och samma område, där varuutbyte och produktion (kanske också inklu-
derat produktion av mat och dryck) utgjort de väsentliga funktionerna. Med 
tanke på att lämningarna efter varuutbyte och produktion var koncentrerade 
till den södra delen av Hossmo 3:1 har vi kanske den norra gränsen för detta 
område här. Området omfattar därmed en yta av ca 350 x 200 m, d.v.s. ca 7 
ha. Det kan nämnas att det tidigvikingatida Åhus är minst 10 ha stort (Callmer 
1991:38), Maletofta i Ravlunda ca 3 ha (Helgesson 2014), Hedeby 24 ha och 
svarta jorden i Birka ca 7 ha. Utbredningen av det område vi känner i Hossmo 
idag är därmed inte särskilt stort, om man betänker att det till stor del utgörs 
av Ljungbyån. Här måste dock tilläggas att det finns stora ytor i anslutning till 
dessa områden som ej har undersökts. 

Möjligen skall lämningar som undersöktes strax öster om Hossmo kyrka 
(fig. 14), ca 1 km åt öster, ses i detta sammanhang. Här framkom en mörkfärg-
ning med slagg och sintrad lera som möjligen är en sönderplöjd blästerugn (Alex-
andersson 2008:7). Till detta kan läggas en förhållandevis stor mängd slagg som 
framkom vid schaktningar invid kyrkogården (Wennerström m.fl. 2008:Bilaga 5). 
Då dateringar saknas är det osäkert om denna järnhantering skall knytas till järn-
ålderslämningarna eller om den är senare. Den senare undersökningen gjordes 
inne i den historiska byn, och i denna typ av miljö påträffar man sällan den brand-
farliga järnhanteringen. Dessa aktiviteter kan således ha varit omfattande längs 
Ljungbyån under sen järnålder.
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Bebyggelse 
Det är tydligt att funktionerna varuutbyte och produktion är renodlade inom 
Hossmo 3:1 och Binga/Hossmo under vendeltid och vikingatid. Några spår av 
samtida bosättningar har ej kunnat dokumenteras inom närområdet. Vanligen 
finns det en knytning mellan platser för varuutbyte och produktion, och tidens 
centralplatser eller storgårdar. 

Innan de första spåren av centralitet dyker upp i området kring Hossmo under 
vendeltid, finns det vissa fynd som visar på närvaron av en högreståndsmiljö 
med både regionala och internationella kontakter redan under folkvandringstid. 
Ett solidusmynt, präglat under Romulus Augustus, påträffades vid dikesgrävning 
på Rinkabys ägor på gränsen till Hossmo (SHM 1606), d.v.s. kanske mindre än 
1 km norr om Hossmo 3:1. Stampidentiska mynt finns från två platser på östra 
Öland samt i ett skattfynd från norditalien (Fagerlie 1967; Fischer m.fl. 2011, 
LEO-projektet; Gunnarsson m.fl. 2016) I sin genomgång av arkeologiskt ma-
terial från Kalmarslätten visar Hagberg en spridningskarta över eldslagningsste-
nar (Hagberg 1979:6). Eldslagningsstenar finns i de stora danska mossfynden 
(t.ex. Ejsbøl, Illerup) och i gravar; alltid manliga gravar med vapen (Monikan-
der 2014:18). Stenarna kan förknippas med krigare och järnålderns elit, men de 
är även säkra indikationer på bosättningar och bebyggelseområden. Hagbergs 
spridningskarta visar på en spridning till de centrala bygderna runt Kalmar, och 
att det också finns en god överensstämmelse med spridningen av stora gravfält, 
med datering till yngre järnålder (se Winberg 1979:116). Väl bearbetade stenar 
med ett spår längs kanten är svåra att tillverka och det bör ha funnits en speciali-
serad produktion (Monikander 2014: 18). Flera av dessa samlar sig till Hossmos 
närområde, t.ex. till Ljungby. Tydligen fanns det en jämn spridning av krigare eller 
släkter i området runt Hossmo med framskjutna positioner i samhället. Möjligen 
är det dessa grupper som ligger bakom framväxten av centralplatsområdet kring 
Hossmo och bildandet av folklandet Möre. 

I tidig vendeltid blir Hossmo 3:1 och Binga/Hossmo centrum för varuutbyte 
och produktion inom området. Det är dock fortfarande okänt var boplatsen, i 
form av en högreståndsmiljö, låg. De arkeologiska undersökningarna av Hossmo 
3:1 gav liv till nya tolkningar var centrum i det gamla folklandet Möre kunde 
ligga (fig. 14). Undersökningarna visade att fynd och lämningar från platsen låg 
mitt emellan ett markant impediment som inte berördes av exploateringen, och 
Ljungbyån och Binga/Hossmo. Impedimentet mäter ca 110 x 80 m och är för-
hållandevis plant. Det framstår som ett utmärkt läge för en bosättning. 

Ett annat, och kanske troligare, alternativ är att denna högreståndsmiljö var 
belägen åt nordväst i den undersökta vägens förlängning (fig. 14). Området är 
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skogsklätt idag och går under beteckningarna Guttorp och Huseby. Namnfor-
men Huseby är ganska sen, sett i relation till de undersökta lämningarna, men 
flera fakta kan visa på platsens betydelse. Först måste framhållas att det ofta finns 
en knytning mellan högreståndsmiljö, varuutbyte och produktion, och också ri-
tuella miljöer. Detta visar de slående exemplen Uppåkra (Helgesson 2002), Tissø 
(Jørgensen 2002) och Lunda (Andersson & Skyllberg 2008). Namnet Huseby är 
sent, men intressant är att området benämnes både Huseby och Lunden. Hell-
berg framhåller en tolkning att det rör sig om ”den till centralorten anslutna 
kultplatsen” och refererar till liknande fall (Hellberg 1979:136). En ytterligare 
indikation på det rituella livet skulle Brinks tolkning av namnet Guttorp (Gud-
torp 1546) kunna vara. ”Med en välvillig tolkning” skulle detta kunna innehålla 
ett äldre *Gudatorp och ordet gudhe (Brink 2001:520), och då syfta på en asalärans 
präst, d.v.s. en gode. Vägen är central för tolkningen av detta område. Dess rikt-
ning visar tydligt att den förbundit detta område med Hossmo 3:1 och Binga/
Hossmo. Invid vägen undersöktes ett stenfundament (A1587, Gunnarsson m.fl. 
2016), precis där sluttningen ner mot ådalen tar vid. På samma plats finns en mar-
kering på storskifteskartan från 1766 (Kalmar län, LMV G37-6:2). En tolkning är 
att här stått en rest sten; varför inte en runsten. Mot denna tolkning talar att det 
finns flera liknade markeringar i närheten på samma karta. 

Precis söder om Hossmo 3:1 går också landsvägen som förbinder Rinkaby–
Hossmo–Ljungby–Vassmolösa, och milstenar vittnar om att detta är gammal 
vägsträckning (RAÄ, Hossmo 16, 71; Ljungby 76, 118, 131). Vid breddning av 
denna väg undersöktes 1968–1969 ett gravfält med datering till framförallt yngre 
bronsålder (Eriksdotter Bondeson 1970). Platsen är belägen på gränsen mellan 
Ljungby sn. (RAÄ 18) och Hossmo sn. (RAÄ 22), d.v.s. invid det sydvästra hör-
net av ägan Huseby/Lunden. I kanten utanför en stensättning (RAÄ 18), och 
precis under torven, påträffades en fibula (Eriksdotter Bondeson 1970:6; Hag-
berg 1979:71). Eriksdotter Bondeson framhåller att fibulan inte kan sättas i sam-
band med någon av gravarna och dessutom att den är betydligt yngre (1970:13). 
Fibulan är av typ L4 (hästformad fibula) enligt Ørsnes (Ørsnes 1966:147). I sin 
genomgång delar Kleingärtner in typen i hästformad fibula med vinklade extremiteter 
och den mera vanliga hästformad fibula med fotlist (Kleingärtner 2003:135). Klein-
gärtner har inte med fibulan från RAÄ 18 i sin genomgång, men denna tillhör 
klart den ovanligare hästformad fibula med vinklade extremiteter. Dateringen är 
till tiden omkring 700 e.Kr. (ibid:127). Kleingärtners genomgång visar att det är 
en nordisk form och att den förekommer både i gravar och på boplatser. Den 
anses också vara en exklusiv form (ibid:129), vilken förkommer i bl.a. Uppåkra 
och Groß Strömkendorf  visar (ibid:135). Fibulan har en nära knytning till både 



128

Hossmo 3:1

det här föreslagna boplatsområdet, och Hossmo 3:1 och Binga/Hossmo (högst 
800 m). Den är sannolikt att betrakta som ett boplatsfynd. 

Någon gång upphör lokaliseringen av både denna högreståndsmiljö, liksom 
Hossmo 3:1 och Binga/Hossmo som centrum för varuutbyte och produktion. 
Det senaste fyndet från denna miljö är myntet från Worms som preliminärt da-
terats till 1002–1039 e.Kr. Troligen flyttar centrum för detta komplex till Hossmo 
kyrkby (fig. 14) vid mitten/senare delen av 1000-talet, d.v.s. en dryg km åt öster. 
Detta manifesteras genom Hossmo kyrka från tidigt 1100-tal och runristade grav-
hällar med en trolig datering till sent 1000-tal som påträffats inne i kyrkan (Anglert 
2001:497ff). Kyrkan i Hossmo anses tyda på ett tidigt kungligt intresse (ibid:505). 
Det tycks finnas en stabilitet i området till slutet av 1100-talet, när skattfynd och 
manifesta stenbyggnader visar på instabilitet och oro. Centrumet i Hossmo tappar 
sannolikt sin position när Kalmar växer fram vid mitten av 1200-talet (ibid:513). 

Gravar
Vid undersökningarna av Binga/Hossmo påträffades 10 gravar på en liten höjd 
på den södra sidan av Ljungbyån. Dessa kunde dateras till vikingatid, även om 
14C-dateringarna pekar både mot sen vendeltid och tidig medeltid (Svensson 
2001:fig. 11). En knapp km åt väster finns ett gravfält vars placering liknar 
ovan nämnda (Ljungby sn., RAÄ 72). Gravarna här domineras av runda sten-
sättningar som kanske främst skall dateras till äldre järnålder, men två domar-
ringar och en rest sten indikerar yngre järnålder. I omgivningarna finns också 
ett par solitära stensättningar och en hög som förstärker bilden av en gravmiljö 
(Ljungby sn., RAÄ 85, 86 och 75). Området kallas Kölbygärde och härifrån 
kommer en oval spännbuckla med datering till 900-tal (SHM 2562). Högst 
sannolikt kommer denna från en förstörd grav. Mycket tyder således på att om-
rådet söder om Ljungbyån kan ha varit en, av kanske flera, begravningsplatser 
till centralplatsen (fig. 14). Detta har en parallell i Ravlundaområdet. Medan 
högreståndsmiljö, varuutbyte och produktion, och också rituella miljöer samlar 
sig till ett område mellan Klammersbäck och Verkaån, är registrerade gravar 
framförallt belägna söder resp. norr om vattendragen (Helgesson 2014:33ff). 
Seden att passera vatten för att nå de dödas rike kan ha varit högst närvarande 
både i Hossmo och i Ravlunda. 

Kommunikation 
Den väg som dokumenterades inom Hossmo 3:1 var central för frågeställning-
arna inför undersökningen och tycks sammanbinda den eventuella brygglägg-
ning som undersöktes på den norra stranden av ån med det område som troligen 
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huserat centralplatsen för hela Möre. Tolkningen av denna väg är att den varit 
lokal och bara nyttjats för tyngre transporter en kort sträcka. 

Ett centralplatskomplex kan inte vara centralt utan ett omland. De tidiga cen-
tralplatserna kan ha baserat sin ekonomi dels på egen drift av lantbruk och dels 
på underordnade bebyggelser (Jørgensen 1995). Hur detta kan ha förhållit sig har 
diskuterats från skilda perspektiv (Callmer 2001; Anglert 2003). På centralplatsen 
bodde eliten med specialister (bl.a. hantverkare) och krigare i det väpnade följet. 
I omgivningen bodde bönder, fiskare och hantverkare vars överskottsproduktion 
försörjde centralplatsens innevånare. Centralplatser kan beskrivas som ett gods 
med underlydande lantbebyggelser.

En central punkt inom centralplatsen Hossmo är sagda bryggläggning. Var det 
inom detta område, vid denna brygga, som det kommunikationsnät som Hossmo 
var kärnan i sammanstrålade? Hit upp har man säkerligen kunnat ta sig med min-
dre båtar, vilket inneburit kontakt med Kalmarsund och Östersjön. I sundet har 
handelsvägarna passerat under yngre järnålder (Carnap-Bornheim von & Hilberg 
2007:200). Hossmo kan därmed knytas samman med människor, platser, varor och 
idéer inom Nord- och Östersjöområdet (ibid; Callmer 1994). Ljungbyåns mynning 
är också en central punkt i detta system. Fanns här någon form av brygga och/eller 
anlöpsplats? Är det i denna kontext vi skall se den silverdepå från tidigt 1000-tal 
(SHM 2170), som kommer från Binga ”i en backe vid Ljungbyåns mynning”. 

Vid sidan av detta överregionala kommunikationsnät har det säkert också fun-
nits mera kortväga kommunikationer. I Möre samlar sig bebyggelsen från yngre 
järnålder på kustslätten, runt vattendragen Halltorpsån, Hagbyån och Ljungbyån, 
och runt Kalmar, som det kommer till uttryck i gravfälten (Svensson 2001:fig. 2). 
Kontakten mellan dessa områden, som en nödvändighet för att hålla samman 
folklandet Möre, har exempelvis skett längs ett vitt förgrenat system av vägar 
och stigar. Också åarna och kustnära seglation bör ha varit en del av detta kom-
munikationsnät. 

Ett annat system av kommunikationer bör ha byggts upp kring järnhantering-
en. Det är tydligt att det fanns en omfattande järnhantering som det kommer till 
uttryck i slaggförekomster, ugnar, ässjor och ämnesjärn (Karlsson 2001:358ff). 
Det finns nästan en zonering av landskapet. Västra Möre, och anslutande om-
råden, kan med sina stora slaggförekomster ses som produktionsområden, där 
ämnesjärnen var produkten. Ugnar, ässjor, slagg, glödskal och malm från Binga/
Hossmo, främst med datering till vendeltid, visar på både produktion och smide. 
Från Öland, däremot, finns ingen järnhantering belagd, men en stor mängd äm-
nesjärn har påträffats. Det är troligt att Hossmo var en spindel i detta nät, där 
export av järn (till Öland och andra ställen) utgjorde en lukrativ bransch. 
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Ortnamn och en gravmiljö
När man beskriver centraliteten inom centrala Möre har man vanligen utgått från 
ortnamnen (Hellberg 1979; Brink 2001). Runt den tänkta centralorten *Husa(r), 
samlar sig Rinkaby, Smedby, Bo? och Tingby (Brink 2001:523). Detta centrum är 
beläget inom de centrala delarna av Hossmo, Ljungby och Dörby socknar, och 
utgör en väsentlig del av Möre under yngre järnålder och tidig medeltid. 

En plats som är av intresse i detta sammanhang är Harby i Ljungby socken, 
belägen uppströms i Ljungbyåns dalgång ca 6 km åt nordväst om Hossmo. Här 
finns en sällsam koncentration av gravfält (Svensson 2001:576ff) och från dessa 
kommer en stor mängd fynd. Tyvärr blev flera gravfält utsatta för plundringar 
under 1870-talet, men en stor del av fyndmaterialet kunde återbördas. Bland 
detta finns bl.a. 8 svärd, 10 armringar, 26 ovala spännbucklor, 8 spelpjäser av 
bärnsten och 450 pärlor (ibid:577). En undersökning på 1950-talet gav ytterligare 
ett stort och rikt fyndmaterial, bl.a. 6 svärd. Gravarna kan dateras från folkvand-
ringstid till vikingatid. Det är en rik gravmiljö och det har föreslagits att järnet 
kan ha legat bakom denna rikedom (Hagberg m.fl. 1979:397). Exceptionell är 
den stora mängden svärd som kommer från dessa gravar, vilken inte har någon 
motsvarighet i södra Sverige och på Bornholm (se Svanberg 2003). Anar vi här 
en krigararistokrati som kanske haft centrala uppgifter för försvaret av Möre. 
Är detta föregångarna till de ”rinkar” som sedermera kommer att ge namn åt 
Rinkaby, eller är det samma grupper? Avståndet mellan Harby och Rinkaby är 
endast 5 km.

Centralitet
I litteraturen har ofta det aktuella områdets betydelse som centralplats i det gamla 
folklandet Möre framhållits (t.ex. Hofrén 1961; Hellberg 1979; Brink 1998, 2001). 
Som centrum föreslår Hellberg ett *Husa(r), en s.k. husa-ort (pluralt husa-namn), 
till vilken Husaby och Hossmo är senare efterföljare (Hellberg 1979:143ff). Hell-
berg menar att ”de forntida centralorternas namnmiljöer… troget avspeglar de för 
det forntida sveaväldet kännetecknande språkliga uttrycken för civil och militär 
administration och offentlig kult” (ibid:128). Han påtalar vidare att de adminis-
trativa huvudorterna återspeglas i namnen. Äldst är de plurala tuna-namnen som 
han daterar till ca 300–700 e.Kr. Dessa avlöses av de plurala husa-namnen som 
är i bruk till ca år 1000 när de ersätts av Husaby-namnen (ibid). Hellberg menar 
vidare att en sveakolonisation (sveainvasion) av Möre inleds ca år 700, vilket åter-
speglas både i namnskicket och i fornlämningsbilden (ibid:137). Detta skulle kun-
na bekräftas av Wulfstan, som i slutet av 800-talet anger att Möre tillhör svearna 
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(Anglert 2001:486). Den administrativa huvudorten, *Husa(r) (sedermera Husaby 
och Hossmo), förlägger Hellberg till Västra Hossmo, d.v.s. kyrkbyn (ibid:134).

Nu finns det flera hållhakar i detta resonemang. Winberg framhåller att paral-
leller till den yngre järnålderns stora gravfält i Möre, vad gäller typsammansätt-
ning och topografiskt läge, främst skall sökas på Öland och i Blekinge (Winberg 
1979:115). Han menar vidare att de runda stensättningarna formmässigt ansluter 
mer till Öland, Blekinge och Skåne, än till övriga Småland med högar samlade i 
höggravfält (ibid:110). De senare ansluter snarare till Mellansverige. 

Studier av vendeltida smycken har visat att Sydskandinavien närmast är ett 
sammanhängande kulturområde, och att man bara kan peka ut tre karaktäristiska 
kulturer: sydskandinavisk, gotländsk och mälarsvensk (Ørsnes 1966; Høilund 
Nielsen 1991; Näsman 1998:17, fig. 5–6; Anglert 2001:510f). Götaland fram-
står som en gränszon eller ett blandningsområde (Näsman 1998:17). Näsman 
framhåller att området kanske är omstritt. Han framhåller vidare, utan att någon 
undersökning gjorts, att det vikingatida materialet troligen bara skulle visa på ett 
kulturområde, möjligen med undantag för Bornholm (ibid:17f). Här måste till-
läggas att ovan refererade analyser är gjorda innan metalldetektorer togs i bruk 
i större skala i både Sverige och Danmark. Idag är smycken från vendeltid och 
vikingatid massmaterial, och erbjuder således ett viktigt framtida arbetsfält. 

Anglert gör en genomgång av landskap, bebyggelse och makt under yngre järn-
ålder och medeltid i Möre. Det finns en dynamik i landskap och bebyggelse under 
perioden, och materialet visar på impulser och kontakter främst från Mälardalen, 
Östergötland, Danmark och Skåne, och också öster ifrån, främst från Gotland 
(Anglert 2001:509ff). Han framhåller, liksom Näsman, att detta är ett gränsland, 
och att Möre integrerades sent i det svenska riket; kanske först i 1200-tal.

Ovanstående får till följd att Möres integrering i det svenska riket är 500 år 
yngre än vad Hellberg framhöll (se ovan). Hellberg föreslog vidare att centrum 
för Möre etablerades efter en sveainvasion ca år 700. Centralplatsen menade han 
ursprungligen hette *Husa(r), men detta är inte relevant. Centralplatsen i Hoss-
mo, med område för varuutbyte och produktion, och högreståndsmiljö, är ca 150 
år äldre än husa-namnen. Hossmo, och centrum i Möre, har primärt hetat något 
annat. Kanske hette centrumet ursprungligen Binga eller Ljungby, bebyggelse-
namn som går tillbaka på naturnamn och är belägna alldeles invid centralplatsen. 
Namntypen skall högst sannolikt dateras till järnåldern (Brink 2001:524f). Den 
tidiga framväxten av centralplats och högreståndsmiljö i Möre är inte produkten 
av en sveainvasion, utan en regional utveckling influerad av utvecklingen på an-
nat håll.
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Centralitet blir acentralitet
Genomgången ovan antyder att Hossmo-komplexet genomgick flera stadier tills 
det tappar sin ställning, troligen i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. 
Hossmo är under romersk tid och in i folkvandringstid en ganska liten bebyg-
gelse, i likhet med många andra. Detta avspeglas troligen också i alla de förhål-
landevis små gravfält och gravgrupper som finns registrerade i Möre (Hallgren 
2001:fig. 1). En solidus och flera eldslagningsstenar antyder maktsamlingar på 
flera håll.

Vid övergången till vendeltid sker en omläggning av bebyggelsen och en hög-
reståndsmiljö växer fram. Detta manifesteras i en centralplats, kombinerad med 
ett område för varuutbyte och produktion. Denna utveckling är säkerligen influ-
erad av utvecklingen på andra håll. Ett antal stora gravfält antyder att bebyggel-
sen inom Möre koncentreras till färre platser, och möjligen i byliknande former 
(Anglert 2001:487). Kanske är det nu som Möre enas i det folkland vi känner från 
de historiska källorna, möjligen som förbund mellan, och sammanslagningar av, 
äldre enheter. 

Under 1000-talet flyttar centrum för Hossmo-komplexet till kyrkbyn, där om-
rådets ställning manifesteras genom kyrkan från tidigt 1100-tal och runristade 
gravhällar. Sin position som centrum kommer platsen att ha till slutet av 1100-ta-
let eller början av 1200-talet, när Kalmar expanderar. 

Möre är ett av de små länderna i Småland, d.v.s. ett folkland, och förmodligen 
har det fungerat som en enhet fram till 1200-talet (Anglert 2001:486). Denna 
status innehar området uppenbarligen från övergången folkvandringstid–vendel-
tid. Dess centrum är under denna tid lokaliserat till Ljungbyåns nedre lopp, d.v.s. 
kring Hossmo. Från 1200-talet kommer Kalmar att överta denna roll. Under 
1300-talet delas Möre upp i Norra Möre och Södra Möre härader (ibid 2001). 
Gränsen kommer att läggas så att Hossmo och Ljungby socknar hamnar i det 
södra häradet, medan Dörby hamnar i det norra. Det gamla folklandets saga 
kan därmed sägas vara all. Den nya häradsgränsen löper rakt igenom den gamla 
centralbygden. Det gamla Hossmo-komplexets kärna har hamnat acentralt och 
har spelat ut sin roll.
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