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Abstract  
 

Domarringarna (Stone circles) are mysterious monuments preserved from Prehistory. With 

this study, I will discuss them and their meaning from different angles. I have mainly used a 

qualitative method of working through of previous research on Stone circles, but I also 

worked with a quantitative approach by compiling statistics. A clear result was difficult to 

achieve. Several of the new sources are based on the older research. More research and 

archaeological studies are required to obtain more evidence that can support new 

interpretations. 
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1. Inledning  

Domarringarna är mystiska monument bevarade från vår forntid. De kännetecknas som runda 

eller ovala kretsar som består av ett flertal uppresta stenblock placerade i ett jämnt avstånd 

från varandra. De uppresta stenkretsarna har en central plats kring flera av våra 

järnåldersgravfält i södra Sverige (Hyenstrand 1984: 73). Däremot skiljer de sig till stor del 

från de övriga gravmonument som finns representerade från denna tidsålder. Det dominerande 

gravskicket under järnåldern var främst brandgravar och till skillnad från övriga 

gravlämningar är domarringarna oftast tomma på fynd. Endast ett fåtal innefattar spår av 

brända ben och gravgåvor, men de allra flesta står tomma (Nerman 1965: 66).  

Arkeologer och forskare har under ett flertal år fört en diskussion kring domarringarnas 

funktion, utan att komma fram till en gemensam förklaring. En stor anledning till detta beror 

på de fåtal undersökningar som har genomförts i landet under modern tid (Hyenstrand 1984: 

73). Det är vida känt att Småland har ett stort antal domarringar, framförallt i Jönköpings län 

där över 1000 domarringar är registrerade. Men även här har endast ett fåtal undersökningar 

genomförts (Hyenstrand 1984: 73; Nicklasson 2005: 13).  

Något som länge har spätt på mystiken kring domarringarna är dess antal stenblock. Det går 

att konstatera att de allra oftast består av ett ojämnt antal. De mest återkommande siffrorna är 

7 och 9 (Hyenstrand 1984: 73). Just siffran 9 finner vi även spår av i den fornnordiska 

religionen (asatron) via studier av isländska texter (Andrén 2014: 104). Det finns mycket 

frågor kring domarringarna som kvarstår från den äldre forskningen. Med denna studie ska 

jag behandla frågor som jag anser är intressanta och nödvändiga för att vi ska få mer klarhet i 

vad dessa stenkretsar kan ha haft för betydelse för forntidens människor. 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

2. Forskningshistorik 

 

Jag ska nedan sammanfatta tidigare författares verk som har anknytning till domarringar med 

fokus på dess kronologi, funktion och spridning.  

 

2.1 Karl Esaias Sahlström 
 

Karl Esaias Sahlström tog sin kandidatexamen 1908 inom den humanistiska sektionen vid 

Uppsala universitet. Hans licentiatexamen inom geografi var klar ett par år senare (1912) som 

han senare valde att utöka genom att lägga till ämnet geologi i början på våren år 1914. Efter 

detta anställdes han som sekreterare inom Sveriges Geologiska Undersökning (där han även 

stannade kvar till sin pension), samtidigt som han även arbetade som bibliotekarie vid 

institutionen. Efter sin examen skrev han ett flertal artiklar inom geologi, som på senare tid 

skulle leda in honom på arkeologin. I samband med ett deltagande på ett arkeologiskt 

seminarium lett av docenten Knut Stjerna fick han till uppgift att vara delaktig i 

genomförandet av en monumental undersökning över hela Sveriges stenålder. Sahlström fick 

till uppdrag att genomföra en del av undersökningen kring sina hemtrakter, d.v.s. i 

Västergötland. Detta arbete ledde till hans doktorsavhandling som fick namnet Om 

Västergötlands stenåldersbebyggelse (1915) som blev klassad som en av de bästa 

avhandlingarna som någonsin har gjorts inom svensk arkeologi om bebyggelsehistoria 

(Nerman 1965: 60ff).  

 

Med den goda responsen valde Sahlström att fortsätta att skriva om Västergötlands bronsålder 

och senare järnålder med särskild inriktning på förromersk järnålder. I samband med detta 

startades hans fascination för domarringarnas ”problem” som skulle komma att bli ett 

långvarigt intresse och sätta spår i hans forskning. Bland annat publicerade Sahlström en karta 

över domarringarnas förekomst i Sverige och skrev uppsatserna Några iakttagelser angående 

domareringar i norra Västergötland (1924), Domarringarnas härkomst (1942), 

Undersökning av domareringar i Västergötland (1943) och Närkes domareringar (1953). 

Sahlström tvivlade på att domarringar användes som tingsplatser och lade fram ett flertal 

motargument. Stenkretsarnas storlek är enligt Sahlström för små för att ha kunnat att ha 

använts inom juridiska åtaganden (Nerman 1965: 60ff). Sahlström påpekar att somliga vill tro 

att kretsarna ska ha omfattat 12 stenar efter tolvmannanämnden, och att de spetsiga stenarna 

ska ha använts som sittplatser, dock är detta endast spekulationer (Sahlström 1924: 19ff). 

Detta har diskuterats sedan senare delen av 1700-talet, bland annat av Carl von Linné. Vid 

senare tid har det även framkommit teorier att domarringarna kan ha använts för religiösa 

handlingar och offerriter, detta i samband med att det oftast förekommer domarringar i 

närheten av offerkällor (Sahlström 1924: 19ff).  

 

Sahlström fortsätter att argumentera mot dessa teorier och trycker på det faktum att de oftast 

uppträder klungvis och i de flesta fall kring järnåldersgravfält, sannolikheten att de har 

använts som gravmonument väger därmed tyngre. Det som dock säger emot tolkningen är det 

fåtal fynd som påträffats inom domarringarna. Ytterst få innehåller rester från begravningar 

däremot är de i de allra flesta fall omringade av andra gravar (Nerman 1965: 60ff). Trots detta 

har majoriteten av landets domarringar inte blivit ordentligt undersökta (Sahlström 1924: 

19ff). Sahlström beslutade sig för att undersöka ett tiotal domarringar lokaliserade i 

Västergötland för att kunna bygga på sina tolkningar. Av detta tiotal så innehöll de flesta 

gravfynd som satte stopp på hans tvivel. Enligt Sahlström bör domarringar ses som ett 



 6 

gravmonument som använts som gravar men som även kan ha fungerat som kultplats under 

folkvandringstiden (Nerman 1965: 60ff).  

 

2.2 Ture J. Arne  
 

Professor Ture Arne började sina arkeologiska studier vid Uppsala universitet strax efter sin 

studentexamen i Nyköping år 1897. År 1900 tog han kandidatexamen och 9 år senare, år 

1909, sin licentiatexamen följd av doktorandexamen år 1914. Hans studier har främst rört den 

nordiska järnåldern, framför allt om den förbindelse som uppstod mellan Sverige och 

Ryssland-Orienten. Efter sin tid på Uppsala universitet tog han jobb som antikvarie vid 

vitterhetsakademin. Han är även känd för att ha varit verksam som Röda Korsrepresentant 

under första världskriget (Riksarkivet u.å.).  

 

Arne kom i kontakt med diskussionen om domarringars funktion inom arbetet som ledde till 

artikeln Domarringarna äro gravar från 1938. Denna framställdes i samband med 

undersökningen av sju domarringar på Öland som genomfördes mellan åren 1936-1937 varav 

alla dessa sju innehöll brandgravar (Nerman 1965: 66). Enligt folklig tro har domarringarna 

tolkats som forntida tingsplatser och därmed haft en juridisk betydelse. De utlagda stenarna i 

ringen skulle då kunnat ha representerat säten för domarna och nämnden. Denna teori sträcker 

sig långt tillbaka i tiden och har uppmärksammats av flera författare från både 1700- och 

1800-talet. Den första som avvek från denna teori var Herman Hofberg i samband med sitt 

arbete Närkes gamla minnen från år 1869 även i Förteckning öfver Nerikes fasta 

fornlämningar från 1871. Han ansåg att domarringarna hellre bör ses som gravplatser, detta 

utifrån de fynd han gjorde under sitt arbete som bestod av lerkrukor, kol och brända ben. 

Däremot ansåg han det sannolikt att domarringarna senare användes som tingsplatser för att 

skipa rättvisa på eller kring dess fäders gravar (Arne 1938: 165ff). 

 

Med dessa tidigare arbeten som stöd fortsatte Ture att gräva i frågan om vad stenkretsarna kan 

ha fyllt för syfte/funktion för människorna i vår forntid. Han utgick från att studera ett antal 

arkeologiska undersökningar och dess fynd som har utförts i landet mellan åren 1928-1937. 

En arkeologisk utgrävning är enligt Ture det enklaste och mest effektiva metoden att utgå 

ifrån om man vill ha svar om dessa var en gravanläggning eller ett minnesmärke av ett annat 

slag. Hans studier tyder på att domarringar förmodligen har fötts fram ur äldre gravformer, 

men det finns inga ytterligare undersökningar som kan stödja det resonemanget. Arne väljer 

trots allt att tro på att domarringarna säkerligen har använts som tingsplatser, men under 

senare tider. Domarringar bör från grunden ha varit en gravplats som med tiden fick ett nytt 

användningsområde (Arne 1938: 165ff). 

 

2.3 Birger Nerman 
 

Birger Nerman kom efter sin studentexamen till universitetet i Uppsala där han år 1913 tog 

sin doktorandexamen. År 1919 disputerade han som universitetslärare i nordisk och 

jämförande fornkunskap med nordisk sagohistoria. Efter ett par år som professor vid 

universitet i Dorpat blev han anställd hos Statens historiska museum som senare ledde till en 

chefsposition inom museet i Stockholm (Riksarkivet u.å.). I Nermans artikel (1953) 

Arkeologisk datering av Lister- och Listerbystenarna: tillika ett bidrag till frågan om 

domarringarnas tidställning diskuteras dateringen kring ett antal domarringar i Blekinge som 

har tilltalsnamnet Lister- och Listerbystenarna. Detta gjordes i samband då de vid en tidigare 
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undersökning under 1920-talet fått en ny och äldre datering än vad de tidigare sades ha 

(Nerman 1953: 178ff).  

Tidigare forskare (Sophus Bugge och Otto v. Friesen) hade ansett att domarringar bör ha 

uppkommit omkring år 650-700 och inom samma 10-20 årsperiod. Nermans förespråkar den 

nya äldre dateringen och bygger sina teorier bland annat på studier av runor. I sådana fall 

skulle domarringarna ha anlagts vid första hälften av 500-talet. Detta har dock ifrågasatts av 

andra forskare vilket bidrog till att Nermans nya omdatering inte fick något större stöd. När 

artikeln skrevs hade möjligheterna för arkeologisk datering utvecklats och förbättras, som 

hade kunnat ge Blekingestenarna en mer säker tidsbestämning. Dessutom förde han en 

diskussion kring hur den äldsta nordiska litteraturen kan vara till hjälp inom datering, men 

också dess brister (Nerman 1953: 178ff). 

 

2.4 Hille Jaanusson  
 

Hille Jaanusson (från Tallinn, Estland) började studera konsthistoria och nordisk arkeologi vid 

universitetet i Uppsala efter ett par år i Sverige som kontorist. Efter sina studier fick hon jobb 

som arkeolog och museiman på Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. 1981 lade hon 

fram sin doktorsavhandling vid Stockholm universitet (André et al. 2010). I tidskriften Tor 

Vol. XI 1965-1966 förekommer artikeln Domarringarna i Ucklum där Jaanusson bland annat 

lägger ett stort fokus på att diskutera domarringars funktion och ursprung genom olika 

forskares teorier och tolkningar. Den allra vanligaste tolkningen är att domarringarna har 

uppförts i samband med begravningsritualer eller inom juridiska och kultiska åtaganden 

(Jaanusson 1967: 116). 

 

I och med att domarringarna oftast inte innehåller några fynd har forskare svårt att placera 

monumenten kring/i en viss tidsperiod. Järnålderns början brukar kallas för den 

”fyndtomma/fyndlösa perioden”, på grund av de få fynd som har kunnat dateras till denna tid. 

Detta skulle kunna vara en anledning till varför domarringarna inte innehåller särskilt mycket 

fynd, om de nu har kommit till under denna tid. Det skulle betyda att de är inom ett mycket 

tidigare skede än vad man från början har trott (Jaanusson 1967: 116). Jaanusson tror därefter 

att domarringarna i Sverige kan ha börjat anläggas mycket tidigare än vad vi tidigare trott och 

därför använts under en väldigt lång tidsperiod (Jaanusson 1967: 130ff). 

 

2.5 Åke Hyenstrand  
 

Åke Hyenstrand fann tidigt ett intresse för sin hembygd och skrev sin allra första artikel redan 

som 19-åring i tidskriften Dalademokraten om Dalarnas kryptiska runstenar. Efter sin 

gymnasieexamen inledde han sina studier i nordisk och jämförande fornkunskap på Uppsala 

universitet hösten 1960 (Arrhenius 2008: 43; Damell, et al. 2007). Hyenstrand hade sedan 

tidigare kontakter med Riksantikvarieämbetet och valde i samband med detta att delta i 

fornminnesinventeringen under sin studietid (Damell, et. al 2007; Arrhenius 2008: 43). Detta 

ledde ett par år senare (1965) till en fast anställning och en chefsposition för 

fornminnesinventeringen i Dalarna inom Riksantikvarieämbetet. Samtidigt var han i full gång 

med att skriva sin licentiatavhandling om Igelstakomplexet och yngre bronsåldern i 

Mälarområdet som omslöt en större innefattande utgrävning nära Södertälje (Arrhenius 2008: 

43ff). 
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Avhandlingen fick namnet Centralbygd-randbygd. Strukturella, ekonomiska och 

administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder, detta skulle komma att bli 

banbrytande inom den svenska bebyggelsearkeologin. I samband med Igelstakomplexet och 

avhandlingen tillkom även ett flertal publicerade studier/böcker mellan åren 1966-1969 som 

var inriktade på olika bronsåldersfenomen med hjälp av det stora inventeringsmaterialet från 

fornminnesinventeringen. Han har klassats som en tidig förespråkare inom det arkeologiska 

landskapet och skapat diskussion kring bebyggelseutvecklingen i det tidiga Sveariket 

(Arrhenius 2008: 43ff).  I en dödsruna publicerad i DN 2007-12-19 hedrar skribenten 

Hyenstrands arbete ”Han blev också den som skulle visa hur betydelsefullt det stora 

inventeringsmaterialet är för förståelsen av Sveriges forntida bebyggelse och organisation” 

(Damell, et al. 2007). Bland dessa publikationer finner vi Fasta fornlämningar och 

arkeologiska regioner från 1984, där han ger en god beskrivning och diskuterar antalet 

domarringar som finns representerade i Sverige. I flera län visar sig domarringarna ha en 

jämn fördelning, bland annat inom Skaraborgs län, Älvsborgs län så som i Bohuslän, 

Dalsland, Värmland och i Östergötland. Detta har lett till tolkningar om lokala huvudbygder 

inom det forntida landskapet (Hyenstrand 1984: 73). 

 

I Jönköpings län finns det största antalet domarringar representerade, närmare 1 000 

registrerade. Förmodligen rör det sig om mer, dock finns ett mörkertal av skadade 

domarringar som har registrerats fel (mestadels som resta stenar). Inom länet är fördelningen 

som starkast vid områdena söder och sydväst kring södra delen av Vättern. Likaså vid de 

nordligaste delarna av Småland öster om Vättern. På grund av de fåtal gjorda 

undersökningarna så brister en säker datering om domarringarna uppkomst, särskilt över dem 

som förekommer i inre Sydsverige. I de allra sydligaste delarna är antalet förekommande 

domarringar desto mindre, framförallt i Skåne (Hyenstrand 1984: 73). Hyenstrand ses idag 

som en nyckelperson för att ha lyft fram det svenska järnets betydelse både under järnåldern 

och medeltid (Damell, et al. 2007). År 1986 tog han plats som professor vid den arkeologiska 

institutionen vid Stockholms universitet (Arrhenius 2008: 43ff). 

3. Syfte & frågeställning 
 

Genom den information jag har fått fram kan man konstatera att det under lång tid har förts en 

diskussion om domarringarnas funktion. En rad forskare har varit inblandade i diskussionen 

men det finns ingen samlad kunskapsbas kring detta. De tolkningar kring funktion som nämns 

är tingsplats, offerplats, minnesmärken och gravmonument. Likaväl diskuteras deras 

spridning och kronologi. Förekomsten av domarringar är som störst i södra Sverige, 

framförallt i Småland. Dock förekommer ingen förklaring till detta.  

Baserat på ovanstående fakta i min bakgrund kommer syftet med denna uppsats bli att 

fördjupa mig kring domarringar och deras betydelse i det forntida landskapet. Jag kommer att 

diskutera tidigare iakttagelser och tolkningar av forskare inom det arkeologiska fältet för att få 

svar på följande frågor:  

 Vad fyllde domarringarna för funktion?  

 Varför finns flest antal domarringar representerade i Småland?  

 Hur ser kopplingen ut mellan den fornnordiska religionen och domarringarna?  
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4. Metod 
 

Jag kommer i denna uppsats främst använda mig av en kvalitativ arbetsmetod. Detta innebär 

att man under insamlingen och analysen av fakta lägger stor vikt vid ord istället för siffror och 

statistik. Något som utmärker en kvalitativ forskningsmetod är att man använder sig av ett 

induktivt synsätt när det kommer till teori och forskning. Det menas att man genomgår ett 

flertal undersökningar som i sin tur leder fram till en teori (frågeställning) (Bryman 2008: 

40f). Inom den kvalitativa forskningen finns fyra traditioner, etnometodologi, naturalism, 

postmodernism och emotionalism.  

 

Den kvalitativa forskningen håller distans från det naturvetenskapliga synsättet och 

tillvägagångsätt, istället läggs fokus kring hur individen tolkar och ser på sin sociala 

verklighet. Det kan även förekomma att jag till viss del även kommer att få användning av en 

kvantitativ arbetsmetod. En kvantitativ forskning är mer inriktad på att betona kvantifiering 

när det kommer till insamling och analys av information och fakta. Till skillnad mot den 

kvalitativa forskningen så förhåller sig den kvantitativa arbetsmetoden till den 

naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångsätt. Dessutom utgår den från en yttre 

och objektiv verklighet vid tolkningen om/av den sociala verkligheten. Likaså används ett 

deduktivt synsätt där man redan från start går in med en teori som ska undersökas för att 

slutligen kunna ge svar på ens frågeställning (prövning av teorier) (Bryman 2008: 40f). 

 

Inom valet av forskningshistorik var jag fullt medveten om att det fanns fler källor som tar 

upp information kring domarringar. För att få med den viktigaste och mest väsentliga 

informationen valde jag att endast fokusera på forskare som på ett eller annat sätt har varit 

aktuella i diskussionen om domarringarna. 

 

4.1 Material  
 

I nästkommande kapitel redovisas tre tabeller som behandlar arkeologiska rapporter utgivna 

av Kalmar och Jönköpings läns museer 2002-2015. De syftar till att visa hur många 

domarringar som har blivit undersökta i Småland under de senaste 13 åren.  

Till min statistisk har jag använt mig av Jönköpings och Kalmar länsmuseums arkiv över 

arkeologiska rapporter som finns i PDF-format på deras officiella hemsidor.  

 

Jag valde att begränsa/avgränsa mig till de rapporter som finns tillgängliga i PDF-format på 

vardera länsmuseums officiella hemsida, detta för att för att få tillgång till länsmuseernas 

samtliga rapporter som finns tillgängliga online. Jag har därmed valt att utesluta andra privata 

förmedlare inom uppdragsarkeologi, främst på grund av tidsbrist. De rapporter som finns 

listade utan tillgång att ladda ner gick inte att använda i undersökningen. Det bidrar till att det 

kan finnas ett mörkertal, som inte kommer fram i resultatet. Följande punkter redovisar hur 

resultatet av statistiken kom till: 

 

1. Kalmar, och Jönköpings länsmuseum har samtliga arkeologiska rapporter tillgängliga 

på respektive officiella hemsida. Första steget var att redovisa det totala antalet 

rapporter som fanns tillgängliga 2002-2015.  

 

2. Rapporter som fanns tillgängliga i PDF-format sorterades ut. Därefter gick jag 

grundligt igenom varje rapport för sig för att få svar på hur många som innefattade 

information om arkeologiska undersökningar kring domarringar.  
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3. I det tredje steget gick jag igenom dem mer grundligt och markerade de rapporter som 

antingen tog upp bakgrundsinformation om undersökta domarringar (d.v.s. rapporter 

som inte var skrivna i huvudsyfte med att undersöka en domarring) och de som var 

skrivna i samband med en undersökning av en eller flera domarringar.  

 

4. Sedan har jag delat upp dessa utefter de som berör undersökta domarringar, nämner 

tidigare undersökta domarringar och dess fynd och uteslutit dem som endast nämnt 

domarringar utan någon särskild beskrivning.  

 

5. Det sista steget var att räkna ihop all information jag fått tillgång till d.v.s. det totala 

antalet rapporter som har skrivits mellan 2002-2015, hur många av dessa som fanns 

tillgängliga i PDF-format, hur många av dessa innehåller information om domarringar, 

vilka innehåller äldre bakgrundsinformation och vilka har skrivits i samband med en 

arkeologisk undersökning som rör en eller flera domarringar. 

Jönköpings läns museum har sina arkeologiska rapporter publicerade i kronologisk ordning, 

både i PDF-format och inte. På så sätt kunde jag lätt sammanställa hur många arkeologiska 

rapporter som har skrivits varje år, samtidigt fick jag tillgång till de som fanns tillgängliga i 

PDF-format.  

Kalmar läns museums hemsida och placeringen av deras arkeologiska rapporter skiljde sig en 

aning mot Jönköpings läns museum. Det totala antalet arkeologiska rapporter låg på en 

separat sida från där de i PDF-format låg samlade. De samtliga arkeologiska rapporterna 

kunde läggas i en kronologisk ordning efter valmöjligheter i en sökfunktion, medan de i PDF-

format låg, uppdelade efter kommun och socken (geografisk uppställning). Jag samlade 

informationen på samma sätt som jag tidigare gjorde via Jönköpings läns museum.  

5. Teori 
 

I min studie kommer jag att utgå från två olika perspektiv, ett religions- och ett 

identitetsperspektiv. Dessa perspektiv är grunden i mitt arbete med att tolka domarringarna. 

De ska vara utgångspunkten för att kunna besvara mina frågeställningar som berör frågor 

som; Varför byggdes domarringarna? Var anläggandet av domarringar ett sätt för 

människorna i Småland (och övriga världen) att skapa sin identitet? Hade de ett religiöst 

syfte? Anlades de som gravmonument för de döda eller för att skapa en regional identitet?  
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5.1 Identitetsklassifikationer 
 

Identitetsklassifikation beskrivs som en gruppering som grundar sig på hur man uppfattar en 

grupp eller individs identitet (Burström 1991: 42). Hur människor uppfattar sin identitet är av 

stor betydelse för deras plats och tillhörighet inom samhället, likaväl deras deltagande i 

samhälleliga subgrupper. Subgrupp beskrivs som en grupp som ingår och omfattar en del av 

en större grupp. Detta synsätt är intressant att använda sig av inom arkeologin av två olika 

grunder (Burström 1991: 41);  

 

1. Det kan användas som underlag i samband med att åtskilja eller definiera enskilda 

grupper/samhällen.  

 

2. Det är användbart för att kunna studera kring vilka subgrupper som uppträtt inom ett 

visst samhälle. Detta är särskilt intressant då subgruppernas konkurrerande med 

varandra kan vara ett grundläggande motiv till samhällsförändringar (Burström 1991: 

41).  

 

Begreppen klassifikatorisk enhet och identitetslegitimering är även två begrepp som kan 

användas inom detta perspektiv. När en grupp delar en gemensam identitet som bildar en 

intressegemenskap talar man om en klassifikatorisk enhet medan identitetslegitimering 

beskriver det sätt hur en grupp eller individ utmärker sin identitet (Burström 1991: 42). 

Identitetslegitimering, det vill säga när en eller flera människor legitimerar sin identitet, kan 

ske på två olika sätt, med materiella eller ickemateriella identitetslegitimationer. Icke 

materiella identitetslegitimationer består av exempelvis kroppsspråk, talspråk och normer. 

Detta är svårt att använda sig av inom arkeologin, tillskillnad mot materiella 

identitetslegitimationer som kan användas vid studier av identitetslegitimationer. Dock finns 

det även svårigheter inom det då de flesta materiella identitetslegitimationer visar sig bland 

annat genom dräktplagg, tatueringar, frisyrer, maträtter osv, som oftast inte är lätt att finna 

spår av inom det arkeologiska materialet vi har tillgång till idag. För att ett föremål ska kunna 

klassificeras som en materiell identitetslegitimation måste det uppfylla vissa kriterier. Mats 

Burström listar dessa kriterier i sin studie Arkeologisk samhällsavgränsning – en studie av 

vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland från 1991; ”Identitetsklassifikationen måste 

legitimeras materiellt, den måste ha bevarats till nutid, den måste vara känd av forskningen 

och den måste föreligga i sådant antal att den är möjlig att bearbeta kvantitativt med 

bibehållet informationsvärde” (Burström 1991: 44).  

 

Boken Arkeologi och identitet (2008) innehåller ett flertal artiklar som rör forntida 

människors identitet och föreställningar om livet. I artikeln Högar av minnen – förhållanden 

till det förflutna under järnåldern i Öresundsregionen diskuterar författaren Mimmi Tegnér 

hur vi kan närma oss föreställningar om det förflutna (i forntiden) genom att studera hur 

platser och monument har återanvänts genom historien. Återbruket av gravar, det vill säga när 

nya anläggningar sker i äldre gravmonument kan enligt henne ha varit en medveten handling 

för att kunna bygga och upprätthålla banden till det förgångna. Det kan även ha gjorts i syfte 

för att påverka framtiden (Petersson & Skoglund 2008: 243). Uppfattningar om det förflutna 

lär säkerligen ha varit lika viktigt då som det är för oss människor idag. Det är en stor faktor 

hur vi skapar vår identitet, hur vi skapar en gemenskap i grupper och även urskiljer oss från 

andra. Det arkeologiska materialet är en viktig tillgång och ett redskap till våra tolkningar 

som hjälper oss att förstå forntidens föreställningar om det förflutna och dess samtid 

(Petersson & Skoglund 2008: 169).  
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5.2 Religion 
 

Religion som begrepp innefattar en hel del, begreppet sägs ha sina rötter från slutet av 400-

talet då bibeln översatts till latin från hebreiska och grekiska av Saint Jerome. Men det finns 

även de som menar att termen började användas mycket senare i historien med en kristen 

stämpel med start vid reformationen. Religion är inom flera aspekter nästintill omöjligt att 

definiera, då det har kommit att beskriva både tankar, handlingar, material och åsikter (Insoll 

2004: 6f).  

 

Hur förhåller sig då arkeologin till religion? Enligt Timothy Insoll (2004) ses religionen som 

en viktig aspekt av hur man tolkar dåtidens människor och deras inställning till livet. 

Religionen spelade stor roll för dåtidens människor och påverkade deras vardag, något som 

arkeologer idag kan finna spår av, d.v.s. inte endast kring offerplatser/heliga platser och 

gravfält (Insoll 2004: 12f). Men arkeologins syn på religionen är samtidigt ett väldigt 

komplicerat område, särskilt när det kommer till materiella fynd. Religion kan på många sätt 

kopplas till den materiella kulturen men frågan är hur pass den kan ha påverkat och 

strukturerat livet i det forntida samhället. Hur kan man helt säkert säga att religionen hade så 

pass stor betydelse? Kan man verkligen tolka att alla människor under forntiden var religiösa? 

I den värld vi lever i idag har inte religionen samma stora inflytande som förr. Vi kan inte 

påstå att hela jordens befolkning är religiös och därmed inte heller att samhället påverkas av 

det. Men det förhindrar inte det faktum att religionen är och innefattar flera viktiga delar i 

livet. Om vi idag påverkas av vår tro, varför gjorde inte folk det förr (Insoll 2004: 22)?  

  



 13 

6. Empiri 
 

Det är väldigt vanligt att arkeologer grubblar över gravspråk och symbolik vid 

undersökningar av förhistoriska gravar. Det brukar främst röra sig om frågor om det fanns 

baktankar kring valet av konstruktion, material och form. Förmodligen har det inte varit en 

tillfällighet hur man reste olika gravformer. Gravformerna bar säkerligen en betydelse även 

fast forskare idag kan ha svårt att tolka dessa (Gustafsson & Nordström 2010: 449). Nedan 

kommer jag att sammanställa den information jag har tagit del av kring domarringar.  

 

6.1 Domarringars utseende och funktion 
 

Domarringarnas utseende beskrivs av forskarna Anders 

Andrén, Åke Hyenstrand och Birger Nerman som mer eller 

mindre runda eller ovala stenblock som antingen är 

placerade direkt på marken eller har blivit utlagda ovanför 

tre eller fyra mindre underliggande stenar. Antalet stenar 

varierar från 5 stycken och uppåt, i de flesta fall rör det sig 

om 7 eller 9 stenar. I vissa fall kan de även innehålla en 

mittsten d.v.s. en sten som är placerad i domarringens 

centrum, likaså en stensträng som förbinder stenblocken i 

kretsen. Dock finns det bara ett fåtal domarringar där 

stensträngar fortfarande finns bevarade (Andrén 2014: 103, 

Nerman 1953: 179f, Hyenstrand 1984: 73). Klas Börjesson 

beskriver även han domarringar som resta eller lagda 

stenar i ett jämnt avstånd från varandra som bildar antingen 

en oval eller rund krets. Vanligast rör det sig om 5-9 stenar 

i antalet men det finns fall där det kan röra sig om över 20 

stenar (Börjesson 1985: 15). Enligt, privatforskaren K. E 

Gannholm är domarringar glesa stenkretsar som vanligtvis 

består av 5-9 stenar med en storlek omkring 5-15 meter, 

men större än det kan påträffas. Stenarna som ingår i 

kretsen kan även de variera i storlek. Det finns dessutom 

stenar som kan väga upp till flera ton (Gannholm 1982: 2).  

 

Domarringar utmärker sig främst i gravmiljöer i de södra delarna av Sverige. Man kan 

urskilja en hel del skillnader mellan regionerna, bland annat genom stenarnas antal, form och 

storlek. Förmodligen kan detta delvis ha en kronologisk bakgrund. Trots detta kan man ändå 

se och tolka det som att dessa domarringar bör ha haft ett liknade bakomliggande 

tankeinnehåll. Endast ett fåtal domarringar har undersökts, men det är konstaterat att de oftast 

består av ett ojämnt antal stenar (Hyenstrand 1984: 73). Studier av domarringarnas 

utformning visar på att de troligen är knutna till starkt lokalbundna sedvänjor. De framträder 

oftast med andra fornlämningar såsom kvadratiska stensättningar, rösen, järnåldersdösar, låga 

stensättningar och resta stenar. Ytterligare studier pekar även på att förekomsten av 

domarringarna visar sig inom olika gravfältklasser beroende på gravfältens storlek och dess 

antal fornlämningar. Oftast framträder de på vid mindre gravfält med små 

fornlämningsgrupper med cirka 1-4 gravar. Detta har lett till frågor om domarringarnas 

funktion. Var domarringarna en gravläggning i form av ett synligt monument som var 

tillägnat de som var i samhällets högre skikt? Det har även diskuterats kring hur den glesa 

Figur 1. Fördelning av domarringar representerade i 

Södra Sverige 
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stencirkeln kan ha en djupare betydelse och att det legat en mer symbolisk tanke bakom 

uppförandet (Hyenstrand 1984: 78). 

 

Diskussionen om domarringarnas funktion sträcker sig långt tillbaka i tiden. Dessvärre har det 

inte bidragit till fler undersökningar, snarare tvärtom. På grund av att inte fler undersökningar 

har genomförts så har forskningen inte heller fått mer fakta som kan bidra till ytterligare 

diskussion i debatten (Börjesson 1985: 20). Diskussionen har pågått sedan äldre tider av 

kända namn så som Linné, Pehr Kalm och Sjöborg under både 1700- och 1800-talet. Den 

mest trovärdiga tolkningen idag är att de ursprungligen har använts och har använts som 

begravningsplats Denna teori uppmärksammades så tidigt som år 1869 i äldre skildringar av 

Gabriel Djurclous i samband med hans Västgötska resa. Ett bland de mest uppmärksammade 

uttalandena i vår tid förde Ture Jonsson Arne i fornvännen år 1938 där han argumenterade för 

att domarringarna på Öland bör ha använts som gravar (Artelius 2000: 120f). 

 

Karl Esaias Sahlström, som arbetat med fornlämningar i Västergötland kan klargöra att 

nästintill halva antalet domarringar i norra Västergötland ligger i anslutning till rösen, högar, 

stensättningar eller brandgravar (Sahlström 1924: 27). Undersökningar från Jönköpings län 

visar att det vanligast rör sig om en begravning per domarring men det kan även förekomma 

fler men då rör det sig främst förmodligen om att domarringen har återanvänds (Börjesson 

1985: 21). Tidigare undersökningar av domarringar i Blekinge under 1840-talet visar spår av 

gravfynd, som då pekar på att domarringar kan ha använts som gravar i främsta fall 

brandgravar. Det tyder på att domarringar kan ha använts i samband med enklare 

begravningsprocesser då man valde att täcka över brandstället eller den utsatta urnan där den 

avlidna personen kremerades med jord och därefter placera en stenkrets runtom platsen 

(Sahlström 1943: 115f). Men det finns även domarringar som är helt tomma på fynd, så 

kallade kenotafer. Detta har återigen tänt eld på diskussionen kring domarringarnas funktion. 

Själva namnet i sig antyder att de kan ha byggts för juridiska syften, så som till mötesplats 

och rådslag (Börjesson 1985: 21).  

 

Genom att domarringar sedan en väldigt lång tillbaka har ansetts ha varit forntida tingsplatser 

så har det lett till att ingen har fått idén till att plundra dem (Gustafsson & Nordström 2010: 

5). Den senaste forskaren som stödde teorin att domarringarna användes som tings- och 

envigsplats var Sune Lindqvist år 1921. Även forskaren Bexell som undersökt de halländska 

domarringarna har tolkat dem till att de kan ha varit forntida ”valplatser” som också kan ha 

varit en samlingspunkt för slag likaväl som för rättskipning och marknader (Artelius 2000: 

120f). Även inom folktron sades domarringarna ha använts som tingsplatser. Det skulle 

betyda att var och en av stenarna i kretsen representerade traktens domare och nämnd, varav 

varje representant satt på varsin sten med domaren på den största stenen. Om man fortsätter 

på spåret att domarringarna endast har används till rättsliga handlingar så menar somliga att 

var och en av stenarna i kretsen bör ha representerat traktens domare och nämnd, varav det 

ojämna antalet stenar medförde att det aldrig kunde bli oavgjort inom en röstning. Dock stöds 

inte denna teori märkvärt, till stor del på grund av att det förekommer ett flertal domarringar 

på de platser där de förekommer. Om man dessutom skulle utgå ifrån att domarringarna 

byggdes endast för rättsliga handlingar så har det lagts enormt tungt och tidskrävande arbete 

för en sannolikt avsevärt liten nämnd. Man kan inte heller finna någon som stödjer denna teori 

om man ser på byarnas/boplatsernas uppbyggnad trots att domarringar i många fall ligger i 

anslutning till dessa. Hela teorin faller på det stora antalet domarringar som finns 

representerade runtom i landskapet (Sahlström 1924: 19ff).  
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Esaias Sahlström ifrågasätter i sin artikel Domarringarnas härkomst från 1942 varför och just 

hur det kommer sig att gravfälten med så många olikartade stensättningar inte innehåller 

någon tings- eller offerplats. I och med domarringarnas fåtaliga fynd så kvarstår misstankarna 

kring dess funktion, från gravskick till att snarare ha använts som en tings- eller offerplats. 

Genom äldre tider har domarringar dessutom benämnts delvis som offerkretsar, domringar 

och domarsäten. Det som säger emot denna hypotes är att det finns ett flertal domarringar som 

innehåller lerkärl med brända ben och aska och ovanstående styckets argument så som att det 

förekommer flera domarringar inom vissa gravfält och att storleken på domarringarna varierar 

i storlek. Det finns därmed flera tunga argument som säger emot hans teori att de skulle ha 

varit forntida tings- eller offerplatser (Sahlström 1943: 115ff). 

 

Denna frågeställning togs åter igen upp när ett inlägg av J. 

H Hofberg uppmärksammades vid ett möte av Svenska 

fornminnesföreningen i Strängnäs 1877 under en 

programpunkt om domarringarnas ålder och funktion. 

Hofberg hade genom iakttagelser och studier av 

fornminnesuppteckningar i Närke konstaterat att beläggen 

är för få för att kunna tolka domarringar som en forntida 

tingsplats. Däremot var det mer troligt att de kan ha 

använts som en offerplats. Han byggde sina åsikter på en 

studie av 20 domarringar i Närke där majoriteten av 

domarringarna var i nära anslutning till en källa och ett 

flertal gravar. Oscar Montelius valde att efterforska kring 

detta efter Hofbergs uttalande, dock utan resultat som 

kunde styrka hans argument. Den oklara tolkningen om 

domarringars syfte levde kvar in på sekelskiftet. Under 

1920- och 30-talet blev det allt mer känt att domarringar i 

sin helhet var tomma på fynd, detta grundades dock på de 

fåtaliga och otillräckliga undersökningarna som utfördes kring denna tid. Trots detta 

betraktades domarringar som gravar, även fast diskussionen och tolkningarna lever kvar hos 

ovannämnda forskare (Sahlström 1943: 115ff). 

 

Det finns även tolkningar att stenarnas placering i domarringarna kan kopplas till astronomin 

(Börjesson 1985: 21). K E Gannholm har via egna undersökningar av domarringar på Gotland 

år 1981 ansett sig kunna hitta ett samband mellan stenarnas placering och astronomin, d.v.s. 

att de skulle ha anlagts utifrån en astronomisk aspekt. Genom astronomiska utforskningar 

med fokus på väderstrecken likasom på maxpunkterna för både månens och solens upp och 

nedgång kunde han finna 4-5 linjer i varje domarring han undersökte, där en stor del av dessa 

var förbluffande exakta. Vissa av dessa domarringar hade dock stenar som hade blivit rubbade 

(lutade) av vegetationen så som växande träd, som påverkade resultatet av undersökningen. 

Punkterna i undersökningen lades på stenarnas högsta punkter oftast kring mittpartiet, de som 

hade rubbats la han punkten på vad han trodde kunde ha varit dess ursprungliga placering. 

Likaväl fanns det en del domarringar där det fattades ursprungsstenar, som ledde till viss 

oklarhet till hans teori (Gannholm 1982: 2). Dessa tolkningar har dock inte kunnat bevisas. 

Det enda säkra arkeologer har kunnat fastställa via arkeologiska utgrävningar är att de en 

gång har varit en gravplats (Börjesson 1985: 21). Högst trolighet är att domarringar har 

använts som ett gravmonument, trots att en stor del av de undersökta domarringarna har få 

spår av gravfynd. Trots detta har majoriteten av landets domarringar inte blivit ordentligt 

undersökta (Sahlström 1924: 30).  

 

Figur 2. Domarring med stensträng 
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Ture Arne tror dock att domarringarna säkerligen kan ha använts som tingsplatser, men under 

senare tider. Domarringar är enligt honom från grunden en gravplats som med tiden fick ett 

nytt användningsområde. Arne nämner att denna uppfattning (om tingsplats) sträcker sig långt 

tillbaka i tiden, bland annat i verket Rannsakningar om Antiquiteterna från 1667-1688 och 

dessutom från flera andra arkeologiskt-topografiska författare från 1700- och 1800-talet (Arne 

1938: 165ff). Kanske är det inte helt omöjligt att domarringarna kan ha använts som 

begravningslokal lång tid efter den anlades. Att den där med har blivit återanvänd som ett nytt 

syfte (Börjesson 1985: 19f). 

 

6.2 Datering/ursprung & spridning 
 

Det finns en hel del tolkningar kring domarringarnas ursprung och spridning i 

Sverige såväl som i övriga Skandinavien och Europa. Dock har denna 

diskussion inte ha varit lika livlig som den rörande deras funktion (Sahlström 

1943: 115ff). Domarringar har sedan lång tid tillbaka betraktas som 

monument som anlades under främst yngre romersk järnålder och 

folkvandringstid inom västsvensk forskning. Men för omkring 60 år sedan 

kom forskare fram till att monumenten tros ha sitt ursprung ännu längre bak i 

tiden (Sahlström 1942). Undersökningar av domarringar i Halland har gett 

arkeologer direkta dateringar till bronsåldern liksom förromersk järnålder och 

folkvandringstid. Trots detta har majoriteten av domarringarna som daterats 

under åren 1930-1990 daterats till yngre romersk järnålder och 

folkvandringstid (Artelius 2000: 120). Ture Arne påstår att domarringar, i de 

allra flesta fall bör ha uppstått ur äldre gravformer, men det finns inga 

ytterligare undersökningar som kan stödja det resonemanget (Arne 1938: 

165ff). Sahlström har via sin forskning funnit grupper av gravar i 

Nordtyskland som är likartade och på så sätt kan kopplas till de svenska 

domarringarna (Sahlström 1943: 115ff). De första och äldsta spåren av 

domarringar har gjorts i Tyskland i området kring Elbe och Oder som har 

daterats till den förromerska järnåldern (Nerman 1953: 178ff; Jaanusson 1967: 

130ff). I Polen har man funnit domarringar som har sitt ursprung i romersk 

järnålder, folkvandringstid, vendeltid och kanske till och med keltisk tid. I 

Sverige förekommer det största antalet domarringar i landets västra och östra 

delar, främst i Bohuslän, Norra Halland, Västergötland, Blekinge, Öland och i Småland 

(Jaanusson 1967: 130ff). 

 

Dateringen av domarringar är desto svårare. Av de större mer omfattande utgrävningarna av 

domarringar som har genomförts i Sverige har i flera fall har dateringsunderlag framkommit. 

Främst rör det sig kring de första århundradena efter Kristi födelse, i synnerhet äldre romersk 

järnålder (Sahlström 1943: 115ff). Enligt Sahlström tros domarringarna ha uppkommit i redan 

vid järnålderns början inom de västgermanska områdena. Under äldre romersk järnålder 

uppträder domarringar även i det östgermanska området. Domarringarna kommer till 

sydvästra Sverige under folkvandringstiden när det upphör inom det västgermanska området. 

Han nämner även hur tyska forskare under en lång tid forskat kring domarringarnas 

”födoplats” och att många spår leder till att de uppstod genom inflytande från norra Italien 

men det finns även de som försöker hävda att det kan ha funnits ett nordiskt ursprung. Detta 

skulle kunna ha ett samband med vissa religiösa föreställningar som omfattar de dödas 

vilorum och det fasta antalet stenar. Förmodligen har detta förts över till Norden från Söderns 

gamla kulturländer och levt kvar ändå fram till vikingatiden. Detta kan åter igen stödja 

Figur 3. Tidslinje över 

järnåldern 

Tidsaxel 

 

Förromersk järnålder 

500 f. Kr – Kr f 

 

Romersk järnålder 

Kr f – 400 e. Kr 

 

Folkvandringstid 

400 – 550 e. Kr 

 

Vendeltid 

550 – 800 e. Kr 

 

Vikingatid 

800 – 1100 e. Kr 
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argumentet att dessa monument en gång i tiden har använts inom kult- och offerhandlingar 

likaväl som det kan funnits sanning till de äldre traditionella benämningarna (t.ex. domarring 

och domarsäte) att platsen en gång i tiden kan ha använts som en tingsplats (Sahlström 1943: 

115ff).  

 

I Sverige är de flesta domarringar daterade till folkvandringstiden. Enligt Jaanusson har seden 

att uppföra domarringar förmodligen kommit till Sverige efter det att de gått ur bruk i 

Tyskland, men det kan också ha skett i en motsatt riktning. Via arkeologiska undersökningar 

som gjorts av domarringar i Ucklum kan deras datering användas som bevis på att de har varit 

samtida med de som existerat i Tyskland under förromersk tid (500 f. Kr – 0). Jaanusson tror 

därför att domarringarna i Sverige kan ha börjat anläggas mycket tidigare än vad vi tidigare 

trott och därför använts under en väldigt lång tidsperiod. 14C- proverna som togs i samband 

med undersökningarna av domarringarna i Ucklum är så pass tillförlitliga att denna teori bör 

kunna stämma. Dessutom är antalet undersökta domarringar så pass litet att Jaanusson anser 

att det inte borde finnas någon klar och entydig datering till en viss tidsperiod (Jaanusson 

1967: 130ff). Nerman är även han inne på samma spår att gravtypen bör ha kommit till 

Norden och östra Tyskland omkring Kristi födelse (år 0). Detta gav enligt honom upphov till 

olika lokalformer som har försvårat dateringen av de svenska domarringarna. De domarringar 

som undersökts, där man påträffat fynd, har man däremot endast kunnat datera till 

folkvandringstiden mellan år 400 - 550 e. Kr (Nerman 1953: 178ff). Arne förlitar sig på 

fynddateringarna och anser därmed att dateringen av domarringar sträcker sig fram till cirka 

400 e. Kr, men att majoriteten anlades under folkvandringstid och in i vikingatid (Arne 1938: 

165ff).  

 

Birger Nerman har även han fört en diskussion hur den äldsta nordiska litteraturen kan vara 

till hjälp av dateringen av domarringar men också dess brister. Bland annat nämns 

Eddadikterna och dess samhörande fornsånger (som troligen har författats redan under 500-

talet) som skulle kunnat stödja en tid för en radikal förändring i språkligt avseende. Dock 

pågick stora rubbningar och förändringar i Norden kring denna tidsperiod (ur ett arkeologiskt 

synsätt) förmodligen på grund av inflytande från germanerna längre söderut på kontinenten 

(Nerman 1953: 178ff). Domarringarnas ursprung kan även ha haft en koppling med de så 

kallade stencirklarna som främst förekommer i nordvästra England. Dessa stencirklar är 

oftast ovala eller runda till formen och består av glest höga och smala placerade stenar. 

Forskare tror att de först kan ha uppkommit omkring 3200 f.Kr. Uppförandet av dessa 

monument växte kraftigt under klockbägarkulturen och spred sig till de brittiska öarna, 

Skottland och nordvästra Frankrike. De mest kända stencirklarna som finns bevarade idag är 

de omtalade Stonehenge och Avebury placerade i södra England. Mindre stencirklar fortsatte 

att anläggas fram till 500 f.kr då de slutade att användas, kring samma tid började 

domarringarna först att dyka upp i Norden i södra Norge och i västra Sverige (Bägerfeldt 

2011: 144). 
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6.3 Det småländska forntida landskapet  
 

De fornlämningar från järnålder som finns representerade i Småland utmärks främst av 

stengravfält i form av domarringar, fyrsidiga stenkretsar (så kallade kvadratiska 

stensättningar) och resta stenar. Men det förekommer även treuddar och järnåldersdösar fast i 

ett mindre antal. Under fornminnesinventeringen missade man att upptäcka och därmed 

registrera många runda, ofyllda och fyrsidiga stensättningar. Dessa har på senare tid upptäckts 

och räknas numera in som fornlämningar från järnåldern i det småländska landskapet 

(Gustafsson 2013: 9). 

 

Småland har oftast fått epitetet att vara ett regionrikt och mångskiftat område, detta genom sin 

mångfald när det kommer till storlek och naturförutsättningar parallellt med jämförelser med 

dess historiska källor. I och med detta har man tagit för givet en förekomst av regioner. Detta 

har bidragit till att arkeologer har försökt att hitta samband med regionalitet i det arkeologiska 

materialet. Särskilt har man försökt finna spår av skillnader som då skulle kunna användas att 

bekräfta detta (Nicklasson 2005: 15).  

 

Den kulturella utvecklingen i Småland har varit beroende av geografin i landskapet med 

naturen som betydande för kulturen. Stora delar av det småländska landskapet saknar kontakt 

med havet, som i sin tur leder till att de forntida färdvägarna gick över land längs med å- och 

flodkanalerna. Lagan, Svartån och Emån är några av de största åarna som flyter i det 

småländska höglandet (Nicklasson 2005: 15). Likaså är ådalen kring Huskvarnaån känd för 

att vara rik på förhistoriska lämningar. I Kronobergs län flyter Mörrumsån och Helgeå där 

dess ådalar så småningom leder ut till de sydsvenska kustområdena. Lagan och Helgå tros ha 

varit de viktigaste färdlederna som främjat kontakter under vår förhistoria likaså sjön Vättern. 

Man har sett att sjön har bidragit till kulturutvecklingen längs de norra delarna av Småland 

som ansluter till Östergötland genom förhistoriska lämningar som binder ihop de två 

landskapen. Dock har även den småländska naturen skapat hinder för mänsklig bebyggelse, 

då klimatet är betydligt hårdare på det småländska höglandet än på andra områden i södra 

Sverige (Nicklasson 2005: 16).  

 

Vattnet hade därmed en stor betydelse för landskapet kring det som idag är Jönköpings och 

Kronobergs län. Detta ledde till den mångfald som iakttas i Småland både i vår forntid och 

idag. Arkeologer kan idag urskilja att forntida lämningar som exempelvis boplatser med ett 

visst mönster kan uppträdda längs med en floddal men inte i det övriga landskapet. Områden 

med närliggande avstånd till varandra kan skilja sig helt till utseende som förmodligen beror 

på en olikartad utveckling. Kommunikationen spelade en stor roll i detta men kronologin kan 

också vara inblandad. Med tiden kan kontaktvägar bildas, blomstra men också upphöra 

(Nicklasson 2005: 15).  

 

Som tidigare har nämnts så skapades en viktig vägförbindelse längs med ån Lagan. Den 

uråldriga vägen även kallad Lagastigen har sina rötter i södra Halland och sträcker sig hela 

vägen upp till Jönköping i norr. Att folk valde att följa vattenvägarna var inte bara som 

riktmärke utan bidrog även till dricksvatten både för människor såsom djur. Topografin med 

isälvavlagringar längs med åarna bidrog även till lättare framkomlighet. Längs med denna väg 

byggdes gårdar och byar som ledde till uppförandet av nya vägar som anslöt sig till 

huvudvägen. Genom studier av kartmaterial har man funnit att ett flertal vägsträckningar har 

använts fram till 1700-talet, det vill säga samma väg som uppstod och användes under 

romersk järnålder och folkvandringstid (Ödeén 2013: 35f). 
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För att mänskliga samhällen ska kunna fungera behövs både lokala och regionala utvecklade 

vägnät, detta för att kunna skapa och behålla kontakter. Vägar är även viktiga för att kunna 

markera gränser i kulturlandskapet, skapa en slags trygghet och användas i tideräkning 

(avstånd i tid). Vägarna har även en social viktig funktion med handeln, hantverkare och 

handelsvaror som bidrar till utbud av nya varor från olika områden och kontinenter (Ödeén 

2013: 40f). 

 

Anna Ödeén diskuterar sambandet mellan vägar och gravar i rapporten Gravfältet i Stigamo – 

Arkeologisk undersökning av RAÄ 33, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings 

län från 2013. Det är väldigt vanligt att arkeologer ställer frågan vad som uppkom först, 

graven eller vägen? Något som enligt henne är mycket svårare än vad man kan tro. Däremot 

kan man se ett tydligt samband mellan dessa två, dock har ingen fördjupad forskning 

genomförts kring detta utan det återstår att se. Troligtvis hade gravarna som syfte att förmedla 

meddelanden till människor i vår forntid. Förmodligen har de även använts som ett sätt att 

markera områden som ägs av en släkt. Det var viktigt att visa på ägande men också på en 

historia och tillhörighet. Man placerade gravarna högt i topografin så de skulle synas på långt 

avstånd, så budskapet kunde sändas ut till förbipasserande. Folket som hade anlagt gravarna 

hade troligen en tanke bakom placeringen då de i somliga fall förekommer vid leder som tros 

ha varit av större betydelse och dessutom varit mer ”trafikerade” vid sin tid, dock är detta 

endast en tolkning då det inte finns tillräckligt med bevis som kan stödja resonemanget. 

Arkeologer har för få spår som kan koppla forntida vägförbindelser till gravfälten. Det 

behöver inte betyda att det inte förekommit alls, mest sannolikt är att arkeologer har fått det 

svårt att finna vägarna då det ökade intresset kring att finna dessa kopplingar har kommit 

igång så pass sent i vår tid (Ödeén 2013: 42f). 

 

6.4 Undersökta domarringar i Småland 
 

I Småland har ett fåtal undersökningar av domarringar gjorts av arkeologer. Förutom detta 

finns det dessutom en hel del brister kring förmedlingen av det arkeologiska materialet. Sedan 

slutet av 1800-talet har en stor mängd arkeologiska undersökningar genomförts i Jönköpings 

län, men en systematisk sammanställning saknas. Över 200 års forskning kring regionen har 

sina brister och gör det därmed svårt för arkeologer och forskare att få fram information kring 

de fynd som framkommit under denna tid. Den information vi har tillgång till innehåller i de 

flesta fall teoretiska perspektiv som är antingen föråldrade eller osammanhängande. Få 

överblickar kring omvärlden har gjorts, därmed har Småland bedömts som ett ointressant 

område i vår förhistoria. Det arkeologiska materialet som finns bevarat i museernas magasin i 

Jönköpings län har främst grävts fram i samband med markarbeten som inte har genomgått 

någon antikvarisk kontroll. Detta har lett till stora brister kring vår kunskap om den lokala 

kontexten (Nicklasson 2005: 13).   

 

Domarringarna i Småland tar upp en stor plats bland de fornlämningarna som finns 

representerade från järnåldern i landskapet, särskilt i Jönköpings län. Under 

fornminnesinventeringen som genomfördes mellan åren 1938-1977 registrerades över 1000 

domarringar. I boken Småländska kulturbilder 1985, framställd av Jönköpings läns 

hembygdsförbund och stiftelsen Jönköpings läns museum, presenteras samtliga de 

undersökningar som vid utgivningsåret hade utförts av domarringar i Jönköpings län de 

senaste decennierna. Det rörde sig om Torsta stenar i Almesåkra socken, Järnåldersgravfältet 

vid Torarp i Svenarums socken, Domarringen på Älmekullen vid Östra Höreda i Lekeryds 
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socken, En nyupptäckt domarring i Barkeryds socken, Domarringen vid Porteshult i 

Månsarps socken och Tingstenar i Ås socken (Börjesson 1985: 15ff). 

 

Två andra välkända järnåldersgravfält i Småland som innehåller domarringar är 

Torsviksgravfälten söder om Jönköping och Gravfältet/gravfälten i Stigamo. Dessa två är 

placerade på två olika områden i det småländska landskapet men har många likheter med 

varandra. Från Torsvik söderut mot Stigamo förekommer ett stråk med gravfält. Alla dessa är 

av samma karaktär. Främst består gravfälten av domarringar men det uppträder även resta 

stenar, rektangulära stensättningar utan fyllning, fyrsidiga stenkretsar och brandgropar (Ödeén 

2013: 35ff). 

 

Likheterna mellan Torsvik och Stigamo är att bådas fyndmaterial är väldigt likt, bland annat 

har man på båda platserna funnit söljor och knivar av järn likasom ringar och fibulor av brons. 

Keramiken är även den likartad mellan de båda platserna, dessutom har man inte heller funnit 

några spår av gravgåvor som kunde tyda på att gravarna kunde ha tillhört människor inom 

aristokratin. I båda gravfälten har domarringar en framträdande roll. Dateringen av de båda 

gravfälten hamnar även kring samma tidsperiod, Torsvikgravarna har daterats till mellan äldre 

romersk järnålder och folkvandringstid medan Stigamo har daterats till yngre romersk 

järnålder och folkvandringstid med två undantag som daterats till äldre romersk järnålder. 

Troligtvis har dessa två platser varit samtida med varandra. Dessutom har människor 

förmodligen passerat Stigamo och Torsvik längs med vägförbindelsen och huvudleden 

Lagastigen. Ortnamnet Stigamo dyker först upp i historiska källmaterialet så tidigt som från 

1200-talet och namnet har en översättning till platsen för ett vägmöte. Stigamo finns även 

bevarat i kartmaterial över nästintill samma vägsträckning från slutet av 1700-talet. 

Olikheterna var att Stigamo inte innehöll spår av skelettgravar, inte heller så kallade sydportar 

i gravkonstruktionerna, brandlager eller brännofferplatser som det fanns spår av i Torsvik 

(Ödeén 2013: 35ff).  

 

I Hindsekind vid sjön Hindsen finner vi en annan känd domarring som är bland de största som 

finns i Jönköpings län och i Småland som helhet. Domarringen består av 10 resta stenar och 

är hela 22 meter i diameter. Den har sedan en längre tid varit betydelsefull i trakten, då man 

redan på 1820-talet planterade träd kring platsen i syfte att vårda och bevara fornlämningen 

(Nordström 2015: 10).  

 

För att få en större överblick kring de domarringar som har undersökts i Småland dem senaste 

åren så har jag valt att nedan sammanställa alla de arkeologiska rapporter som finns online på 

respektive länsmuseum i Småland (Kalmar och Jönköping) som mer eller mindre behandlar 

domarringar mellan åren 2002-2015.  
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6.4.1 Jönköpings läns museum – Statistik över arkeologiska rapporter 

 

Jönköping länsmuseums (från hemsida) arkeologiska rapporter från 2002 – 2015, de som 

finns tillgängliga på PDF som rör domarringar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 Kalmar läns museum – Statistik över arkeologiska rapporter 

  

Kalmar länsmuseums (från hemsida) arkeologiska rapporter från 2002 – 2015, de som finns 

tillgängliga på PDF som rör domarringar:  

 
Tabell 2: 
Kalmar 
län 

Antal 
rapporter 

Antal 
rapporter 

PDF 

Refererar  
till 

domarring  

Genomförd 
undersökning av domarring 

2002 24 2 - - 

2003 18 2 - - 

2004 29 3 - - 

2005 23 6 - - 

2006 39 37 2 - 

2007 33 28 - - 

2008 25* 26 - - 

2009 23 33 - - 

2010 19* 21 - - 

2011 1* 14 - - 

2012 0* 6 - - 

2013 4 2 - - 

2014 8 - - - 

2015 1 - - - 

Totalt 247 180 2 0 

 

* Förekommer fler rapporter i PDF-format än vad Kalmar läns museum har listat på sin 

hemsida. Finner ingen förklaring till detta.  

Tabell 1: 
Jönköpings 
län 

Antal 
rapporter 

Antal 
rapporter 

PDF 

Refererar  
till 

domarring  

Genomförd 
undersökning av domarring 

2002 63 6 - 1 

2003 67 19 - - 

2004 67 22 2 - 

2005 64 31 - 1 

2006 105 28 1 1 

2007 65 20 - - 

2008 97 52 1 1 

2009 98 47 2 - 

2010 82 48 1 3 

2011 84 78 2 - 

2012 76 63 2 1 

2013 59 57 1 1 

2014 67 62 - 1 

2015 28 18 1 - 

Totalt 1022 551 13 10 
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6.4.3 Resultat  

 

Tabell 3: 
 

Antal 
rapporter 

Antal 
rapporter 

PDF 

Refererar  
till 

domarring  

Genomförd 
undersökning av domarring 

Jönköpings länsmuseum 1022 551 13 10 

Kalmar länsmuseum 247 180 2 0 

Totalt 1269 731 15 10 

 

 

6.5 Ismantorp 
 

Ismantorps borg på Öland är en av de mest annorlunda 

och fascinerade fornborgarna i Sverige från yngre 

järnålder. Borgen i sig är väldigt välbevarad trots att den 

är över 1500 år gammal. Än idag kan man tydligt urskilja 

borgens 4 meter höga väggar och 9 ingångar som 

inrymmer nästan 100 stycken fullt synliga husgrunder av 

kalksten. I borgens mittpunkt och centrum förekommer 

en mindre öppen yta. Tolkningar, mätningar och 

iakttagelser kring borgen och dess funktion har pågått 

sedan 1630-talet. Arkeologiska utgrävningar har 

genomförts sedan slutet av 1800-talet och under de fyra 

första årtiondena under 1900-talet. På 1940-talet 

genomfördes ett stort arbete för att öppna upp den täta 

vegetationen som då omslöt borgen, det bidrog till att fler 

människor besökte platsen och med tiden utvecklades den 

till ett populärt besöksmål (Andrén 2014: 69). 

 

Än idag vet forskare väldigt lite om borgen trots dess välbevarade skick, det bidrar självfallet 

till att borgen fortfarande är väldigt intressant inom det arkeologiska fältet. De äldre 

arkeologiska undersökningarna gav lite resultat, inga av de få fynd av spridda djurben och 

bitar av kol som upphittades kunde dateras. Den allra vanligaste tolkningen om Ismantorp kan 

härledas till Stenberger som för över 90 år sedan nämner att borgen bör ha använts som en 

tillflyktplats under oroliga tider, med största sannolikhet under folkvandringstid. Stenberger 

kom även med tolkningar som att platsen kan ha varit en centralplats för kulturella ändamål, 

det skulle ha varit en förklaring till borgens nio ingångar som utan tvivel hade kunnat vara en 

nackdel inom försvaret vid en invasion. Genom studier av liknande borgar utanför Sverige 

kunde han hitta ett samband till sena slaviska fästen från elfte och tolfte århundradet som hade 

använts för tillflykt och rituella handlingar. Ett av dessa fästen var Rethra/Radegost som 

beskrivs i historiska skrifter men som aldrig blivit lokaliserad. Den sades ha haft nio ingångar 

precis som Ismantorp. Om Stenbergers hypotes skulle vara sann skulle Ismantorp kunna ge 

oss en helhetsbild av en förkristen kulturell plats, som spelar en viktig roll i diskussionen om 

religion och ritualer innan kristendomens intåg. Tyvärr har varken arkeologer eller 

religionshistoriker valt att tolka borgen från denna (nordiska) mytologiska synvinkel. Det 

beror till stor del på att Stenberger inte kunde lägga fram tydliga och direkta bevis i sin 

tolkning (Andrén 2014: 69f). 

 

  

Figur 4. Ismantorps borg 
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Anders Andrén valde att återbesöka borgen ett flertal gånger mellan åren 1997-2001 för att 

försöka hitta ytterligare spår som kan stödja Stenbergers teorier. Ungefär sex mil från 

Ismantorps borg ligger det troligtvis samtida ringfortet Eketorp. Eketorps borg blev nästintill 

totalt undersökt mellan åren 1964 – 1974. Resultaten av dessa utgrävningar har blivit en 

viktig referenspunkt till Ismantorp. Under de senaste årtiondena har synssättet kring de 

forntida borgarna ändrats: den gamla tolkningen att de endast har använts som 

försvarsplaceringar under tider av oro är numera allt för stereotypisk. Andréns återbesök gav 

inte mer stöd i Stenbergers teori, däremot kunde man sätta in Ismantorp i nya kontexter som 

bidrar till diskussioner och tolkningar kring dess koppling till skandinaviska borgar och äldre 

fornnordisk mytologi (Andrén 2014: 69f).  

 

Domarringarna har enligt Andrén flera likheter och kopplingar till Ismantorps borg, särskilt i 

samband med dess uppbyggnad:  

 

 Den centrala stenen d.v.s. mittstenen som ofta förekommer i domarringar symboliserar 

borgens mittpunkt. 

 De nio portarna kan jämföras med de nio resta stenarna i en domarring. 9 stenar är det 

mest förekommande antalet stenar i en domarring med delat med 7.  

 Ringmuren som håller borgen intakt kan symbolisera stensträngarna som binder 

samman domarringen.  

 Husen i borgen kan tänkas motsvara det område i domarringarna där brända ben och 

kol har blivit placerat (Andrén 2014: 103).  

 

Domarringarna i Sverige är spridda runt om i landet och skiljer sig även delvis i sin datering. 

Andrén tolkar att den återkommande siffran nio kan referera till rumslig gestaltning som 

annars uppenbarar sig främst i gravsammanhang. Till exempel kan placeringen av brända ben 

i domarringar haft anknytning i hur dåtidens människor har tolkat och sett på sig själva och 

sin omvärld (Andrén 2014: 103). 

 

6.6 Knotenringar 
 

I fornsakmaterialet finns det ännu föremål som är så 

sällsynta att de ännu inte fått en klar benämning av forskare. 

Bland annat knopp-eller vulstförsedda metallringar som idag 

har fått benämningen knotenring (Rundkvist 1996: 13). 

Knotenringar är ett ovanligt arkeologiskt fynd som 

fortfarande enligt många forskare är svåra att tolka 

(Alexandersson & Victor 2013: 17). I Martin Rundkvist 

studie Järnålderns ringamuletter med knoppar eller vulster i 

fornvännen 1996 beskrivs dessa ringamuletter som har fått 

samlingsbenämningen ”knotenringe” knotenring (Rundkvist 

1996: 13).  

 

Storleken på dessa brukar oftast ligga omkring en inre 

diameter på max 7 centimeter. Det finns en hel del olika ringar som räknas in som 

knotenringar, det som förbinder dessa med varandra är att ringarna är försedda med jämt 

utplacerade knoppar eller vulster. Dessa ringar är för små i sin storlek för att kunna ha använts 

som armringar likaväl som för stora för att kunnat vara fingerringar (Rundkvist 1996: 13). Det 

Figur 5. Knotenring upphittad på Öland 
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finns därtill med två huvudtyper av knotenringar, en med vulster och en med knoppar 

(Alexandersson & Victor 2013: 17).  

 

De har enligt de flesta forskare daterats till folkvandringstid kring tiden 400-550 e. Kr. De 

allra flesta fynd som har gjorts av knotenringar i Sverige har kopplingar till Öland och 

Gotland (Nicklasson 2005: 119ff). Förmodligen har dessa egendomliga fynd sina rötter kring 

östersjöarna och de östliga delarna av Sverige (Nicklasson 2005: 119ff). Kring den senare 

tiden av förromerska järnåldern tros en typ av knotenringar ha tagit sig till Gotland och 

Blekinge. Förmodligen har de sitt ursprung i och importerades från keltiska områden i 

Centraleuropa (Rundkvist 1996: 22). 

 

Av dessa fynd har omkring 60 ringar blivit funna kring Östersjöns kust varav cirka hälften av 

dessa har kommit från Öland (Andrén 2014: 104). Av de fynd av knotenringar som har gjorts 

på Öland så har alla utom endast fyra varit utsmyckade med nio eller arton knoppar eller 

vulster (Alexandersson & Victor 2013: 17). Det betyder att en stor del av de knotenringar som 

har upphittats i Sverige kommer från Öland. Rundkvist kan via sina studier konstatera att 

resterande ringar har upphittats på Gotland, Uppland, Småland och i Skåne. Förmodligen har 

knotenringar främst brukats på Öland. Vid Ormöga i Bredsätra socken på Öland har en 

halvfärdig knotenring upphittats som kan vara ett tecken att knotenringar kanske till och med 

tillverkades på ön (Rundkvist 1996: 16). 

 

Genom att studera forntida gravar och dess fynd i Europa kan man se att denna typ av ring har 

burits av kvinnor (Andrén 2014: 104). De har främst upphittats i kvinnogravar där de även i 

de flesta fall har suttit fastspända på bälten. Detta har lett till tolkningar att knotenringar kan 

ha varit en kvinnlig artefakt (Alexandersson & Victor 2013: 17; Rundkvist 1996: 23). Vid en 

arkeologisk utgrävning av en grav vid Ignarp i Höreda socken fann man en knotenring med 

nio knoppar. Dessa nio knoppar tros symbolisera månaderna i en havandeskapscykel en 

tolkning som stöds både av Nicklasson och Rundkvist (Nicklasson 2005: 119ff; Rundkvist 

1996: 23).  

 

Detta bygger Rundkvist till stor del sin forskning på, förmodligen har dessa använts som 

forntida amuletter för kvinnor i samband med graviditet (Andrén 2014: 104; Rundkvist 

1996:23). När kvinnorna i Sverige slutade att använda sig av dessa ”amuletter” så försvann 

användandet av knotenringar. Rundkvist ser tendenser till att knotenringarna slutade upp att 

användas och var borta i landet under hela den förromerska järnåldern. Dock existerade de 

fortfarande i övriga Europa (Rundkvist 1996: 23). Knotenringarna återuppstod i en ny typ på 

Öland och Gotland i slutet 300-talet. Ringarna började åter igen att användas av kvinnor i 

form av amuletter. Men den nya typen var denna gång mer inhemsk till sitt utseende och 

form. Ringamuletter i överlag var som mest förekommande i Sverige under 

folkvandringstiden. Deras utseende och form var starkt förknippade med de mystiska tal som 

uppenbarade sig kring domarringarna som allt mer växte fram i landskapet kring denna tid. 

Oftast rörde det sig om fem, elva eller tretton i antal vulster eller knoppar (Rundkvist 1996: 

22f). Rundkvist har även genom att undersöka ringarna kunnat konstatera att de har flera 

likheter till domarringarna. Anders Andrén har via sin forskning kring Ismantorps borg på 

Öland funnit samband mellan dess nio portar och knotenringarnas dekoration med vulster och 

knoppar. En ring, med nio knoppar har till och med upphittats i ringborgen i Lenstad (Andrén 

2014: 104). Under mitten av folkvandringstiden minskade amuletternas betydelse som 

därefter försvann helt vid tidsperiodens slutskede (Rundkvist 1996: 22f).  
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6.7 Domarringar och dess koppling till den fornnordiska religionen  
 

I Anders Andréns bok Tracing old Norse Cosmology från 2014 behandlar han den 

fornnordiska mytologin och dess potentiella kopplingar till våra svenska domarringar. Genom 

tolkning av äldre isländska skrifter har han kunnat sett ett samband mellan skandinavisk 

krigföring och mytologiska anknytningar till vår fornnordiska gud Oden. Genom studier av de 

öländska fornborgarna Gråborg, Ismantorp och Eketorp ser Andrén en tydlig koppling till den 

återkommande siffran nio som tros ha varit en förbindelse mellan ritualer, krig och 

religion/kosmologi. Denna numrering har inte endast iakttagits kring de fornnordiska 

borgarna, den har även dykt upp inom andra forntida lämningar från järnåldern. Denna 

numeriska symbolik har även påträffats på artefakter, i gravar och på rituella platser. Allra 

vanligaste kopplingen är till de domarringar som finns representerande på flera olika områden 

i vårt land. I synnerhet de som förekommer i de södra och mellersta delarna av Sverige 

inklusive Öland och Gotland. I Europa uppträder de oftast i de östra och södra delarna av 

Norge och längs den sydliga kusten av Östersjön, främst i Polen och Mecklenburg-

Vorpommern. De flesta domarringarna har rests någon gång mellan åren 500 f.kr till omkring 

år 550 e. Kr och består vanligtvis av ett ojämnt antal resta stenar. I Sverige består de allra 

flesta stenkretsarna av antingen sju eller nio stenar. I Mecklenburg-Vorpommern är det 

vanligaste antalet nio (Andrén 2014: 102).  

 

Om vi går tillbaka till de isländska texterna så är siffran nio vanligt förekommande i dessa 

skrifter som en enhet för plats, tid och omvandling. I Völvans spådom även kallad Poetiska 

Eddan (Voluspa på isländska) var världsträdet Yggdrasil omgivet av nio världar som 

motsvarade nio åldrar. Likaså berättar den isländska sagan bland annat om hur Oden hängde i 

världsträdet i nio nätter och att guden Heimdall var son till nio mödrar, hur det föll åtta ringar 

varje nionde natt från Odens eller Balders guldring Draupnir och att Tor vid kampen mot 

Midgårdsormen vid Ragnarök lyckades ta nio steg innan han tog sitt sista andetag (Andrén 

2014: 104). 

 

Man har även funnit spår av symboliken kring siffran nio i olika slags ritualer. Skriftliga 

källor från 1100-talet berättar hur Adam av Bremen och Thietmar av Merseburg nämner att 

stora offerfester anordnades vart nionde år i Gamla Uppsala. Dessa offerfester pågick i nio 

dagar då man offrade både människor och djur. Enligt Adam och Thietmar valde man ut nio 

män och nio olika djur från sju olika raser som offrades i samband med festligheterna. Det har 

ifrågasatts om det verkligen kan ha funnits någon sanning i detta uttalande. Det enda beviset 

vi har som kan ge oss en någorlunda bekräftelse är en runsten från Stentoften i Blekinge där 

siffran nio blir förknippade med djuroffer (Andrén 2014: 104f). I de isländska sagorna 

förekommer det även att människooffer omnämns. I Eyrbyggarnas saga kan man läsa hur 

domarringar nämns i samband med att man berättar om denna offerrit; ”Man ser ännu den 

domarring, där människor dömdes att offras vid bloten. I denna ring står Torssten, på vilken 

ryggraden bröts på dem som blotades, och man ser ännu blodfärgen på stenen.”. Vad som är 

sanning eller inte i de isländska sagorna är svårt att få svar på, även fast man inte kan ta vad 

som står bokstavligt så kan det finnas en viss koppling hur det kan ha gått till en gång i tiden 

som är värt att diskuteras. Idag har de flesta forskare kunnat konstatera att domarringarna 

sannolikt inte kan ha varit tingsplatser trots att den isländska sagan beskriver hur en man 

dömdes för sitt brott på platsen. Snarare tror man att texten skildrar hur guden Tor från den 

nordiska mytologin avrättar jättar på just detta vis. Troligtvis har det förekommit 

människooffer i Norden innan kristendomens början. Arkeologer är oftast försiktiga med att 

koppla arkeologiska fynd till människooffer, trots det att man har funnit människoben kring 

oväntade omgivningar (Gustafsson & Nordström 2010: 464).  
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Genom att binda samman likheterna mellan Ismantorp, domarringarna och den ”rituella” 

siffran nio kan man få en bild hur den fornnordiska mytologin har satt sitt spår och haft en 

viktig funktion på våra forntida gravar och borgar. Andrén tror att domarringarna och 

Ismantorps borg symboliserar världarna kring det fornnordiska världsträdet. Det skulle betyda 

att platsen i centrum och de nio portarna i Ismantops borg är jämförbar med världsträdet i 

världens centrum omgiven av de nio världarna (Andrén 2014: 105). 

7. Diskussion 
 

Det har varit särskilt intressant att fördjupa sig kring domarringar. Jag upptäckte tidigt in i 

arbetet att det endast finns ett fåtal studier som berör ämnet och kunde dessutom inte finna 

några tecken på tidigare uppsatser som berör ämnet. Jag skulle vilja påstå att detta är ett 

tämligen unikt område som förtjänar mer uppmärksamhet. Det har dock medfört en del 

problem på vägen. Ett grundproblem jag har fått tampas med under hela uppsatsen är att 

nästintill all ”ny” forskning jag funnit bygger på den äldre forskningen och diskussionen. Det 

har varit svårt att hitta relevant fakta som använder sig av nya infallsvinklar. Detta är en 

negativ påverkan av att alldeles för få undersökningar av domarringar har genomförts under 

modern tid. Diskussionen kring domarringar har pågått i flera decennier men har inte bidragit 

till fler undersökningar, som i sin tur leder till att det inte kommer fram någon ny fakta. Det 

tyder helt klart på en större brist inom forskningen.  

 

Syftet med att skapa en statistik över undersökta domarringar i Småland var att kunna få en 

mer tydlig bild över hur pass många domarringar som undersökts i Småland under modern 

tid. Kanske kunde det ge studien ny information som kunde bygga på en av frågeställningarna 

kring det stora antalet domarringar som finns representerade i landskapet.  

Resultatet visade att ett endast ett fåtal undersökningar av domarringar har genomförts de 

senaste 13 åren (2002 - 2015) av länsmuseerna i Småland. Av hela 1269 undersökningar 

fanns 731 tillgängliga för mig att granska online. Av dessa 731 innefattade endast 10 

totalundersökningar av domarringar. Dessa 10 undersökningar hade alla utförts av Jönköpings 

läns museum. En brist i statistiken var dock att antalet undersökningar på PDF kunde 

överstiga det sagda antalet totala undersökningar på Kalmar läns museums hemsida. 

Förmodligen är det en miss av personalen som jobbar med att förmedla information kring 

genomförda undersökningar. På så sätt kan jag inte till hundra procent förlita mig på 

informationen jag fått genom att granska Kalmar läns museums rapporter från arkeologiska 

undersökningar. Min statistisk bygger som tidigare nämnts på arkeologiska rapporter som 

finns tillgängliga i PDF-format, detta främst på grund av tidsbrist. Det finns ett stort mörkertal 

kring de arkeologiska rapporter som inte valts att publiceras online. Det är oklart hur många 

av dessa som kunde ha omfattat information om domarringar.  

 

Min första frågeställning lyder ”Vad fyllde domarringarna för funktion?”. Under vår tid har 

endast ett fåtal domarringar undersökts, som har bidragit till en livlig diskussion kring dess 

funktion. Däremot går de flesta forskare samman om dess utseende och form. Forskare som 

Birger Nerman, Anders Andrén och Åke Hyenstrand beskriver domarringars utseende som 

runda eller ovala stenblock glest placerade i en krets. Oftast består stenkretsarna av 7 eller 9 

stenar men det kan även förekomma fler eller färre. Allra oftast består domarringarna av ett 

ojämnt antal. I somliga fall består kretsarna av en mittsten eller/och en stensträng som binder 

samman de större stenblocken. Domarringar uppträder främst kring gravfält från yngre- och 

romersk järnålder och folkvandringstid. Hyenstrand hävdar att domarringar skiljer sig i antal, 
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form och stenantal mellan regioner som förmodligen beror på dess kronologi. Trots detta är 

inte skillnaderna så pass stora så man inte kan se att de har haft ett samband med varandra 

(samma bakomliggande tankeinnehåll). De uppträder i landskapet med en del andra 

fornlämningar, så som exempelvis stensättningar, resta stenar och rösen. Hyenstrand nämner 

även att det finns studier som visar att domarringars närvaro vid gravfält beror på dess storlek 

och dess övriga antal fornlämningar. Dem visar sig enligt honom allra vanligast vid mindre 

gravfält med små fornlämningsgrupper.  

 

Vad användes de då till? Gravanläggning? Offerplats? Tingsplats? Marknad? Kanske som en 

kalender? Diskussioner har skapat teorier att de kan ha legat en djupare betydelse och en 

symbolisk tanke bakom uppförandet av domarringar. Trots dessa diskussioner är ändå den 

mest troliga att de har varit forntida gravar. Centralt i denna tolkning är det faktum att de 

främst förekommer vid gravfält. Det som dock har hållit diskussion aktiv är dess innehåll. 

Somliga domarringar består av brandgravar med en del gravfynd, andra är helt fyndtomma. 

Hur kommer sig det? Ture Arne och Börjesson lägger fram tolkningen att domarringar kan ha 

återanvänts senare under historien, det vill säga att de under senare tid fick ett nytt 

användningsområde. Det kanske inte är helt omöjligt att de kan ha haft två olika syften. Det 

skulle kunna vara en logisk förklaring till varför somliga innehåller brandgravar och andra 

inte.  

 

Den vanligaste tolkningen, efter gravar, är att de kan ha använts för juridiska åtaganden, 

såsom mötesplats, marknader, rättskipning och rådslag. Inom folktron har domarringar 

beskrivits som domringar, domarsäten och offerkretsar och därmed fått sitt namn uppkallad 

efter det. Namnet i sig tyder på att det kan ligga en sanning i att de kan haft detta 

användningsområde. Det skulle betyda att stenblocken i kretsarna användes för att 

representera en nämnd. Varje sten representerade en röst och i och med att kretsarna var av 

ojämnt antal kunde aldrig en omröstning bli oavgjord. Det finns en hel del tunga motargument 

emot denna tolkning, som att det kan uppträda flera domarringar på samma plats och de kan 

variera i storlek. Lika så att det krävs mycket tid och tungt arbete vid uppförandet av dessa 

stenkretsar. Om man jämför med byarnas uppbyggnad kring dessa monument så är det 

mycket arbete för i somliga fall en väldigt liten nämnd. Forskarna Gustafsson och Nordström 

påpekar att på grund av att domarringarna under historien har tolkats som en tingsplats så har 

det lett till att ingen fått idén att plundra dem. Dock känns denna information tvivelaktig, hur 

kan de med all säkerhet veta att inga domarringar har blivit plundrade? Jag tror, även som de 

flesta andra forskare, att sannolikheten att de kan ha använts som tingsplatser är väldigt liten. 

Det finns för mycket tunga motargument som säger emot denna tolkning.  

 

Esaias Sahlström är ändå en av de forskarna som vill tro att domarringarna har använts som 

tingsplats eller offerplats. Han har via sin forskning ifrågasatt varför gravfälten med så många 

olika gravformer inte innehåller någon plats för offerritualer eller tingsåtaganden. Denna teori 

kan stödjas i och med att det förekommer flera fyndtomma domarringar. Hofberg kunde 

genom undersökningar av domarringar i Närke konstatera att de oftast är placerade i 

anslutning till en källa och gravar. Detta skulle kunna vara ett stöd i att de kan ha haft en 

koppling till offerritualer. Jag står dock tveksam till att domarringar kan ha använts inom 

offerritualer, snarare att det kan ha förekommit begravningsceremonier innanför kretsarna. 

 

Den sista tolkningen är också enligt mig den minst trovärdiga, nämligen att domarringar 

skulle kunna vara kopplade till astronomin som presenterades av K. E Gannholm. Ett problem 

som jag har reflekterat kring är om vi kan vara helt säkra på domarringarnas utseende vid 
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observationer idag. Hur vet vi med all säkerhet att de inte med tiden försvunnit eller tagits 

bort stenar inom kretsen?  

 

I min frågeställning ställer jag även frågan om det finns någon koppling mellan den 

fornnordiska religionen och domarringarna? Anders Andrén har via studier av den öländska 

fornborgen Ismantorp påstått sig ha funnit likheter och kopplingar mellan domarringar och 

borgens uppbyggnad. Bland annat i symboliken med dess portöppningar, mittpunkt i centrum 

och ringmurens likhet med domarringarnas stensträngar. Är denna koppling bara en 

tillfällighet? Förutom Ismantorp diskuterar Andrén även hur knotenringar har starka 

kopplingar till domarringar. Även de är väldigt lika domarringarna till form och utseende och 

framträder kring samma tid som domarringarna först restes i Sverige. Knopparna eller 

vulsterna på dessa mystiska ringar kom även de i ojämna antal. Kan domarringar ha haft en 

koppling till Ismantorp och knotenringar?  

 

Vi finner även spår inom äldre isländska skrifter av symboliken med de ojämna antalen, i 

synnerhet siffran 9. I Völvans spådom finns flera texter som relaterar till den symboliska 

siffran nio, bland annat med koppling till världsträdet Yggdrasil, Oden, Tor och Ragnarök. 

Även historiska skrifter från 1100-talet beskriver hur olika ritualer och offerfester som har 

hållits med siffran 9 som symbolik, dock med tvivelaktiga bevis. Förutom siffersymboliken 

berättar även de isländska sagorna om ritualer som behandlade offer av människor. I 

Eyrbyggarnas saga finns texter som beskriver hur man har offrat kring, och i, domarringar. 

Däremot tvivlar man på om det fanns någon sanning i de texter som skrevs, mer troligt är att 

de skildrar berättelser inom den fornnordiska mytologin. Men det finns tillfällen då 

arkeologer har stött på ben vid undersökningar på platser som kan kopplas till offerriter. Det 

finns alltför många exempel för att skaka av sig tanken att domarringar inte skulle vara 

kopplade till den fornnordiska religionen. Den har säkert blivit influerad av dåtida livsmönster 

och livsåskådningar. Symboliken i siffran nio är riktigt intressant då det förekommer både i 

artefakter, domarringar och i fornborgar. 

 

Hur kommer det då sig att ett så stort antal domarringar är representerade i Småland? Precis 

som i övriga Sverige har ett fåtal undersökningar av domarringar genomförts i landskapet. 

Brister i förmedlingen av arkeologiskt material har medfört att den informationen vi har sedan 

tidigare undersökningar (i Jönköpings län) saknar en systematisk sammanställning. Detta i sin 

tur leder till att vi har bristfällig kunskap om det lokala sammanhanget. Under 

fornminnesinventeringen registrerades över 1000 domarringar bara i Jönköpings län. Genom 

forskningen har man oftast fått uppfattningen att det i Småland sedan väldigt lång tid tillbaka 

existerat regioner. Därmed har man fokuserat på att finna spår i det arkeologiska materialet 

som kan bekräfta regionalitet i landskapet. Detta kan man se i samband med vägförbindelser 

som uppstått längs med åar och floder. Vattnet var troligtvis av stor betydelse för de forntida 

människorna i Småland. Spår av forntida bebyggelse har påträffats längs med ådalar som inte 

representerar andra delar av landskapet. Vattnet bidrog även till dricksvatten för människor 

och djur som tog sig fram likaväl som det användes som riktmärke. Byar och gårdar byggdes 

längs med färdlederna. Längs med de forntida vägarna finner man gravfälten i Stigamo och 

Torsvik. Dessa har väldigt mycket gemensamt som kan kopplas till regionalitet, både i 

gravkonstruktion, datering och fyndföremål. Graven och vägen har ett samband, dock fann 

jag inte tillräckligt med material så jag kunde utveckla tolkningen. Främst beror det på att 

ingen fördjupad forskning finns kring ämnet.  

 

Mina två valda teorier, identitetsklassifikation och religion framträder mer eller mindre inom 

dessa tolkningar av domarringar. Domarringar, oavsett användningsområde har enligt mig en 
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koppling till identitetsklassifikation d.v.s. hur människor uppfattar sin identitet. Man kan även 

se ett samband kring subgrupper, i och med att det finns regionala skillnader i domarringarnas 

form, antal och storlek. Det har därmed varit ett medvetet sätt att urskilja olika grupper och 

samhällen. Det skulle kunna bekräfta tanken att forntidens människor i Småland hade ett nära 

band till varandra via regionalitet.  

 

I teorin nämns även begreppet identitetslegitimering, som används när man ska beskriva hur 

en grupp eller individ utmärker sin identitet. Även den kan användas i diskussionen kring 

domarringarnas potentiella användningsområden. Då domarringarna än idag finns bevarade i 

landskapet bör de kunna klassas som en materiell identitetslegitimation. Likaväl är dessa 

fornlämningar kända inom forskningen och de finns även i så stort antal så de skulle kunna 

bearbetats kvantitativt i framtiden. Teorin kring att domarringarna kan ha fyllt två olika syften 

vid olika skeenden känns inte helt omöjlig. Det vill säga att en del av brandgravarna kan ha 

medvetet anlagts vid senare tid efter anläggningen av domarringen. Detta för att bevara 

banden till det förflutna. Även religionsåskådningar kan återspeglas i domarringarna, i 

synnerhet vid tolkningarna om funktionen som offer- och begravningsplats. Detta kan ge oss 

en potentiell bild över hur religionen gjorde avstamp i människors vardag.  

 

Vad är då resultat av denna studie? Som ni säkert förstått vid det här laget finns det oerhört 

många tolkningar kring domarringarna. Bristen på arkeologiska undersökningar gör sig tydlig 

inom litteraturen, som i sin tur leder till att det är svårt att ta ställning och ge ett tydligt svar på 

studiens frågeställningar. För att få ett större djup i uppsatsen hade längre tid behövts. Om 

mer tid hade getts hade man kunna genomföra en mer utförlig undersökning kring de 

arkeologiska fynd som framkommit vid/kring/i domarringarna. Likaväl skulle en fördjupad 

studie av symboliken kring siffran 9 varit intressant. De finns säkerligen fler kopplingar till 

den fornnordiska religionen som inte ännu har påträffats. Jag tror dock att ytterligare 

arkeologiska undersökningar är nödvändiga för att kunna ge fler troliga svar på mysteriet.  

 

 

 

 

  



 30 

8. Sammanfattning 
 

Min studie bygger på diskussionen som under lång tid har förts över domarringarnas funktion. 

Genom åren har flera tolkningar uppkommit från forskare inom det arkeologiska fältet, utan 

att någon samlad översikt har sammanställts. Mina frågeställningar byggdes på den 

information som lades fram i studiens forskningshistorik. Där presenterades fem forskare som 

under sitt arbetsliv utfört egen forskning kring domarringar. Utredningen av den tidigare 

forskningen ledde fram till tre frågeställningar: 

 

 Vad fyllde domarringarna för funktion?  

 Varför finns flest antal domarringar representerade i Småland?  

 Hur ser kopplingen ut mellan den fornnordiska religionen och domarringarna?  
 

För att få kunna få svar på ovanstående frågeställningar använde jag mig av både en kvalitativ 

och en kvantitativ arbetsmetod. Jag har under arbetets gång använt mig av artiklar från den 

arkeologiska tidskriften Fornvännen så som från Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla. 

Lika så av litteratur med arkeologisk anknytning från universitetsbiblioteket och databaserna 

Libris och Vitalis. Min statistik grundades på arkeologiska rapporter som fanns tillgängliga på 

Kalmar och Jönköpings läns museum.  

 

Studien influeras av två perspektiv, ett religions- och ett identitetsperspektiv. Empirin består 

av sju kapitel, Domarringarnas utseende och funktion, Datering/ursprung och spridning, Det 

småländska forntida landskapet, Undersökta domarringar i Småland, Ismantorp, 

Knotenringar och Domarringaringar och dess kopplingar med den fornnordiska mytologin. I 

dessa kapitel diskuterar jag de områden som är relevanta för mina frågeställningar, lika så 

presenteras min statistisk. Tanken bakom statistiken var att kunna få en idé kring varför 

domarringar förekom oftare i Småland än i andra landskap men också för att få en bild över 

hur många undersökningar som genomförts av domarringar under modern tid. Det visade sig 

att endast 10 (av 1269) undersökningar har genomförts i Småland de senaste 13 åren. I 

diskussionen följer en genomgång av kapitlen och egna tolkningar. Genom arbetets gång blev 

det tydligt att det fanns en brist i ämnet då de flesta källor relaterar till varandra. Det beror till 

stor del på de fåtal undersökningar som har genomförts under åren. Därmed har inga nya 

infallsvinklar skapats utan allt grundar sig på den äldre forskningen. Det är nödvändigt att fler 

undersökningar genomförs för att kunna utveckla diskussionen för att kunna få en tydligare 

uppfattning kring domarringarnas funktion.   

 

Frågan vad domarringarna fyllde för funktion, är svår att ge ett klart svar på. Brist på ny 

forskning och arkeologiska undersökningar medför att frågan efter denna studie förbli 

obesvarad. Mer tid hade krävts för att djupare kunna redogöra för de arkeologiska rapporter 

som berör totalundersökning av domarringar. Detta för att kunna göra en sammanställning av 

arkeologiska fynd som påträffas i eller kring kretsarna. Ytterligare undersökningar behövs 

även för att svara på varför det finns så många domarringar i Småland. Vi vet sedan tidigare 

att det finns en stor mängd domarringar i landskapet, dock har endast ett fåtal undersökts och 

redovisats. En tolkning är att domarringar och de forntida färdvägarna längs med åar och 

vattendrag kan ha haft ett samband. Det skulle kunna vara en följd av en regionalitet som 

bidrar till att människor längs med längre avstånd haft samma levnadsmönster. Den 

fornnordiska religionen och i synnerhet symboliken kring siffran nio är särskild intressant. Då 

många av landets domarringar består av detta ojämna antal stenar så kan man inte annat än 

vilja se en koppling till de bevis man finner i asatron, isländska texter, knotenringar och 
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Ismantorps borg. Även här skulle en större undersökning behövas för att ge mer stöd åt 

tolkningen.   
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