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Abstract: In this essay I analyze the stone circles known as domarringar in northern Småland. In 
order to understand the stone circles, one must understand the society that built them, I argue. 
Therefore I first date them so I can put them in a context. After dating them to late Roman Iron Age 
and Migration period, I discuss hill forts, gold bracteates and rotary querns as a starting point for 
understanding the society and ideology that built the stone circles. I argue that the stone circles are a 
product of the midgård-ideology and that they have to be understood in that light. The stone circles are 
always found close to a road and often relatively high in the landscape. They manifest boundaries in 
the landscape.
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Domarringar framstår i litteraturen som en svårfångad, ja mystisk, fornlämning. Åke 

Hyenstrand, till exempel, påpekar deras egenart. Han menar att deras stora utbredning i både 
tid och rum ”kan tolkas som att de företräder vitt skilda samhällsformer” (Hyenstrand 1984: 
78). Samtidigt tyder domarringarnas form på ett enhetligt bakomliggande innehåll, enligt 
Hyenstrand. Domarringarna framstår som paradoxala och svårtolkade. En starkt bidragande 
orsak till detta tror jag är dateringen. Enligt Hyenstrand har de förmodligen anlagts med 
”tidsmässig spännvidd över större delen av äldre järnålder” (1984: 78), alltså omkring tusen 
år. Göran Burenhult framhåller liksom Hyenstrand ett långt kronologiskt tidsintervall: 
”Sannolikt förekommer de under stor del av järnåldern, möjligen med tyngdpunkten i dess 
äldre delar” (Burenhult 2000: 256). 

På det här viset får domarringen en luddig karaktär. Detta syns också i både Hyenstrands 
och Burenhults försök till förståelse av domarringen. Kanske speglar gravformen olika socio-
ekonomiska system, skriver Burenhult (2000: 257) . Hyenstrand menar att de kan företräda 
vitt skilda samhällsformer (1984: 78). 

Till detta kommer Hille Jaanussons datering av domarringar så långt bak i tiden som yngre 
bronsåldern och förromersk järnålder (Jaanusson 1966).  

På så vis har domarringarna fått en ålderdomlig prägel samtidigt som de blir mycket svåra 
att förstå, eftersom de skulle företräda helt olika samhällen. Domarringen blir obegriplig och 
därmed mystisk. 

Jag menar att domarringen i stället kan ses som en nymodighet och att den måste placeras i 
en mycket avgränsad samhällskontext – tvärt emot bilden av en fornlämning som uppfördes 
under över 1000 år av helt olika samhällen. Först genom att se var domarringen hör hemma 
och förstå den tiden kan vi förstå domarringen. 

1.1.1 Definition av domarring 

Åke Hyenstrand definierar domarringar som ”Runda eller något ovala kretsar av lagda 
(ibland på underliggare), ställda eller resta stenar med regelbundna inbördes avstånd” 
(Hyenstrand 1984: 73). De vanligaste stenantalen är sju och nio där sju är det vanligaste 
stenantalet förutom i Skåne där nio stenar är vanligast. Domarringar kan ligga vid gravfält 
tillsammans med andra fornlämningar eller separat i terrängen. I Jönköpings län ligger 46 
procent av domarringarna på ett gravfält (Hyenstrand 1984: 76). Domarringarna kan även ha 
en stenrad mellan de större stenarna. Detta verkar vanligt förekommande men det är svårt att 
veta exakt hur ofta stenraden förekommer eftersom den syns först när torven tagits bort (se 
exempelvis Gustafsson och Nordström 2010). 
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1.2 Syfte 
Mitt syfte är att öka förståelsen för domarringar och deras relation till järnålderslandskapet. 

För att göra detta kommer jag att titta på hur domarringarna ligger i relation till vägar, 
ortnamn och andra fornlämningar, det vill säga en rumslig analys.  

För att förstå domarringarna har jag ett teoretiskt perspektiv där landskapet är avgörande 
för att förstå en fornlämning. För att kunna analysera domarringarna måste jag ta reda på olika 
aspekter av deras placering och vad detta betydde under järnåldern, jag måste även skaffa 
kunskap om järnålders ontologi och försöka applicera den på mitt material.  

1.3 Frågeställningar 
Jag har en vidare fråga i min uppsats: 

• Var ligger domarringarna i relation till järnålderslandskapet och varför? 
Denna har jag delat upp i en rad underfrågor: 

• Hur ligger domarringarna i relation till vägar? 
• Hur ligger domarringarna i terrängen? 
• Hur ligger domarringarna i relation till andra fornlämningar? 
• Hur ligger domarringarna i relation till förhistoriska ortnamn? 

1.4 Teori och metod 
Först gör jag en genomgång av tidigare forskning om domarringar och diskuterar denna under 
rubrikerna utbredning, datering och betydelse. För att förstå domarringarna måste jag förstå 
samhället de byggdes i, tror jag. Därför blir det viktigt att diskutera domarringarnas kronologi. 
När jag vet hur domarringarna ska dateras kan jag placera dem i en tidsålder. Därefter 
diskuterar jag domarringarnas betydelse för att försöka förstå den aktuella tidsåldern. 

Därefter presenterar jag mitt undersökningsområde och diskuterar järnålderbygden. Här 
tittar jag på domarringarna i mitt undersökningsområde ur ett helhetsperspektiv och gör en 
rumslig analys av dem. Jag diskuterar såväl religiösa som ideologiska idéer under den 
mellersta järnåldern, det vill säga ungefär 200 e.Kr till 550 e.Kr, vilket är domarringarnas tid 
(se mer nedan). Särskilt viktiga för min diskussion blir här fornborgen Lommaryd 28, med ett 
vridkvarnsfynd, samt en guldbrakteat från Aneby. Dessa tas upp i egna kapitel. 

Därefter presenterar jag domarringarna i mitt undersökningsområde i en katalog och tabell. 
Materialet hämtar jag främst från Fmis. I katalogtexten gör jag även egna tolkningar av 
domarringarna.  

Jag har en teoretisk utgångspunkt som formuleras väl av Birgitta Johansen. ”Fornlämning 
och landskap i förening kan säga oss något om tillvarons konstruktion under en viss period”, 
skriver hon i Ormalur. Vidare menar hon ”fornlämningens konstruktion, plats i landskapet 
och relation till naturföremål där betraktas /.../ som intentionella. De är uttryck för en djupare 
kulturell mening” (Johansen 1997: 10). 

I mina tolkningar kommer jag att ha ett fenomenologiskt perspektiv inspirerat av Åsa Walls 
De hägnade bergens landskap (2003) på så vis att samspelet mellan fornlämning och 
landskap blir viktigt för mig. Jag kommer titta på om domarringarna exempelvis ligger vid en 
väg eller högt i terrängen och diskutera vilken betydelse det har, särskilt med avseende på 
föreställningsvärlden under mellersta järnåldern.  
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2. Domarringarna i landet 

2.1 Utbredning 
Domarringarna finns i hela södra Sverige men de 

har en tydlig koncentration till de västra och centrala 
delarna av Sydsverige (Burenhult 2000: 256). 
Jönköpings län kan med fog kallas för 
centralområdet, här finns 1067 stycken. Därefter 
kommer det som tidigare kallades Skaraborg med 
859, i Älvsborg 619 och i Östergötland 234 
(Hyenstrand 1984: 76). Dessutom kan det verkliga 
antalet domarringar vara ännu större, de kan ha 
skadats av till exempel odling och registreras som 
resta stenar. Skåne har ett relativt lågt antal 
domarringar och det kan bero på att de blivit 
bortodlade i fullåkersbygden (Hyenstrand 1984: 73). 

Domarringarna återfinns i järnåldersbygden, 
samtidigt har de ett avsides läge, skriver Hyenstrand 
(Hyenstrand 1984: 78). Bilden är alltså 
motsägelsefull. Vad menas med ett avsides läge? 
Detta diskuterar Hyenstrand inte närmare. Jag tror 
det går att säga att de ligger både i järnåldersbygden 
men har ett avsides läge i denna, mer om det nedan. 

Det är intressant att titta närmare på Jönköpings län eftersom mitt undersökningsområde 
finns här. I länet finns domarringarnas största koncentration i övre Lagans dalgång söder och 
sydväst om Vätterns södra del och i nordligaste Småland öster om Vättern. Det senare utgör 
alltså mitt undersökningsområde. I Njudung och Värend finns relativt få domarringar, i 
Finnveden något fler (Hyenstrand 1984: 73). Det är alltså en tyngdpunkt i västra och centrala 
delarna av Sydsverige. 

Det finns enligt Hyenstrand relativt många domarringar i Närke och Södermanland men 
färre i Uppland. I östra Sverige, det vill säga Tjust i Småland, Öland och Blekinge finns 
domarringar i järnåldersbygderna (Hyenstrand 1984: 78).  

Ensamliggande domarringar, alltså de som inte ligger på gravfält med andra fornlämningar 
men som väl kan återfinnas med andra domarringar, är större och med fler stenar, enligt en 
genomgång av Tore Artelius. De har även ett annorlunda läge och hittas i vad Artelius kallar 
för randbygd under järnåldern, i marginella odlingsområden. De har dessutom ett mer 
markerat läge, på mindre höjd eller krön exempelvis. Som kontrast ligger de domarringar som 
återfinns på gravfält i odlingsbygden. Det gäller emellertid inte de domarringar som återfinns 
på gravfält med äldre gravtyper, som rösen. Deras stenantal, diameter och läge är detsamma 
som de ensamliggande domarringarna. Artelius vill även ge dessa en äldre datering, till slutet 
av bronsåldern och förromersk järnålder (Artelius 1993: 52). Jag tror det är fel att ge de 
ensamliggande domarringarna en äldre datering. Men i övrigt är det en intressant iakttagelse.  

Figur 1. Domarringarnas utbredning i 

Sverige. (Hyenstrand 1984: 74) 



 

4 
 

2.2 Datering 
När det kommer till domarringarnas datering vill Hyenstrand placera dem i äldre järnåldern. 
Domarringar återfinns med andra fornlämningar av äldre karaktär, som rösen, kvadratiska 
stensättningar, järnåldersdösar och resta stenar. I Småland finns ett tydligt samband med 
treuddar, enligt Hyenstrand. Domarringar är därför en ledartefakt för en äldre gravstruktur och 
det är troligt att deras datering spänner över en större del av äldre järnålder (Hyenstrand 1984: 
78). 

Domarringarna markerar järnåldersbygden och ”karaktäriserar äldre järnålderns 
gravmiljöer” i stora delar av södra Sverige, skriver Hyenstrand (1984: 73). Observera att 
Hyenstrand räknar in yngre romersk järnålder samt folkvandringstid till äldre järnålder. Jag 
väljer i stället att kalla perioden mellersta järnåldern (200 e.Kr-550 e.Kr). Då blir bilden en 
annan och domarringarna inte lika ålderdomliga (se mer nedan). 

Även Burenhult daterar domarringarna till den äldre järnåldern och även han lyfter fram att 
de nog uppfördes under en stor del av järnåldern. Tyngdpunkten är dock i de äldre delarna, 
menar han (Burenhult 2000: 256).  

Hille Jaanusson kom fram till en betydligt äldre datering än den gängse när hon gjorde C-
14-dateringar på 60-talet, nämligen förromersk järnålder (Jaanusson 1966: 118-119).  

Jaanusson vill även datera en domarring ännu längre tillbaka i tiden, till 665 f.Kr, alltså 
yngre bronsålder, genom kol i ett brandlager och brända ben under ett rest stenblock i 
domarringen (Jaanusson 1966: 131). 

Jaanussons dateringar är problematiska då de avviker mycket från mönstret i övrigt, som 
pekar på en datering till yngre romersk järnålder och folkvandringstid (se nedan). Det finns 
skäl att vara skeptisk till de här tidiga C14-dateringarna, anser jag. Och man måste även fråga 
sig om det rör sig om domarringar i de aktuella fallen? En ring av stenar behöver per 
definition inte vara en domarring.  

1985 gjorde Linnea Varenius en genomgång av domarringarna i Jönköpings län. Då fanns 
dateringar av fyra domarringar i länet som med hjälp av fynd dateras till yngre romersk 
järnålder-folkvandringstid, 200-550 e.Kr. Varenius tar även upp domarringar utanför 
Jönköpings län. I Växjö stad hade man då daterat fem domarringar till vendeltid/vikingatid på 
grundval av fynd. 1985 hade alla undersökta domarringar i Västergötland daterats till romersk 
järnålder, folkvandringstid och vendeltid (Varenius 1985: 20).  

1992 undersöktes ett gravfält i Byarum socken som omfattade bland annat 7 domarringar. 
Gravarna kunde med C-14 och fyndanalyser dateras till 300-talet till början av 600-talet, alltså 
yngre romersk järnålder till tidig vendeltid (Nordman 2015: 18-19).  

2008 färdigställdes en rapport för en utgrävning gjord i Norra Ljunga socken 1971, när en 
skadad domarring undersöktes. Då upptäcktes ytterligare tre skadade stenkretsar som troligen 
är domarringar. Med hjälp av fynden daterades alla till folkvandringstid (Wennerberg 2008: 
13, 16). 

Även domarringar som undersökts i Jönköpings län på 2000-talet har daterats till yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid. I Barnarps socken undersöktes mellan 2001 och 2006 
tre gravfält, RAÄ 171, 22 och 29. På de två senare fanns domarringar. Eftersom så få gravfält 
i mitt undersökningsområde undersökts kommer jag att gå igenom dessa gravfält detaljerat för 
att visa på hur domarringsgravfält kan se ut.  

RAÄ 22 bestod av 6 domarringar. De var 3,5-5 meter i diameter och bestod ursprungligen 
av 5-7 stenar. Utöver domarringarna fanns 2 rektangulära ofyllda stensättningar, 1 rest 
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sten/klumpsten, 1 fylld rektangulär stensättning, minst 7 skadade gravar av oklar typ, samt två 
brandgravar som troligen var sekundärgravar till en domarring och en ofylld stensättning. 
Innan utgrävningen började var hälften av gravarna inte synliga ovan jord. Gravfältet bestod 
av minst 17 brandgravar och 1 skelettgrav. Gravfältet kan utifrån både fynd och C-14 dateras 
till yngre romersk järnålder-folkvandringstid (Gustafsson & Nordström 2010: 444-445). 

Gravfältet RAÄ 29 bestod av 43 gravar men det hade ursprungligen varit ännu större. 
Gravfältet bestod av 3 domarringar, 6 fyllda rektangulära stensättningar, 6 ofyllda 
rektangulära stensättningar, 1 ofylld kvadratisk stensättning, en fylld rund stensättning, 1 
stensättning med okänd form, 2 rektangulära stenkretsar (som arkeologerna kallade 
hussättningar), 2 resta stenar, 5 flatmarksgravar, 2 täckstenar samt 8 osäkra gravtyper. 
Sammanlagt dokumenterade arkeologerna 32 brandgravar och 7 skelettgravar. Gravfältet 
daterades med C14, fynd och gravformer till yngre romersk järnålder och folkvandringstid. 
(Gustafsson & Nordström 2010: 446-447). 

Det vanligaste fyndet i gravarna var järnknivar. De fanns som gravgåvor oavsett om de 
begravda var barn, kvinnor eller män. Man hittade även enstaka bronssmycken, som fibulor 
och nålar, pärlor av glas och bärnsten, keramikskärvor samt benkammar (Gustafsson & 
Nordström 2010: 447).  

På de tre gravfälten fanns flera intressanta detaljer i gravarnas konstruktion. Minst 7 gravar, 
varav 1 domarring, hade ”sydportar” (Gustafsson & Nordström 2010: 447). En domarring på 
gravfältet RAÄ29 har en grön sydsten. En annan sydport på gravfältet har samma gröna sten 
(Nordström 2008: 485). Flera domarringar hade stenrader av mindre stenar mellan de resta 
stenarna (se exempelvis Gustafsson & Nordström 2010: 335, 445). 

Enligt en uppskattning som arkeologerna gjorde har ungefär 70 personer begravts på de tre 
gravfälten. Man har inte gjort några fynd av bebyggelse i området, dock kan gravfälten vara 
placerade längs en gammal nord-sydlig vägsträckning. Att placera gravarna vid vägar har 
alltså varit viktigt, skriver Gustafsson och Nordström (2010: 448).  

Jag anser på grundval av genomgången ovan att det finns ett mycket starkt stöd för att utgå 
från att domarringarna uppfördes under yngre romersk järnålder och folkvandringstid, det vill 
säga mellersta järnåldern.  

2.3 Betydelse 
När det kommer till domarringarnas användningsområde var både den folkliga och 
antikvariska uppfattningen att de användes som förhistoriska tingsplatser, därav namnet (se 
Arne 1938). Från andra hälften av 1800-talet utmanades bilden och 1938 slog Ture Arne fast 
att Domaringar äro gravar. Att Arne kunde visa att det rör sig om en gravform berodde på att 
det i undersökta domarringar fanns begravningsrester (Arne 1938: 174). Att de är gravar 
behöver inte utesluta andra användningsområden. Undersökta domarringar i Bohuslän har 
visat tecken på att kunna vara platser för begravningsritualer i en vidare betydelse, skriver 
Gunilla Skär (1992: 37). Här har man hittat krossad keramik och härdar och det finns även 
domarringar helt utan spår efter en gravlagd person, till exempel en domarring direkt på 
kalberget (Skär 1992: 38). Här kan man invända att det kanske är vi i dag som har en snäv 
förståelse för vad en grav är. Tore Artelius visar i en modell i sju steg hur en 
begravningsritual kan ha gått till under järnåldern, med kremering av den döde, behandling av 
benen, offer och krossande av keramik på platsen, begravning, offer och sist ett monument 
(Svanberg 2003: 7). Det är en tilltalande bild av hur en begravning kan ha gått till och att det 
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kan ha rört sig om en rad aktiviteter på platsen. Att man inte gjort gravfynd i vissa 
domarringar behöver inte betyda att de inte är gravar.   

Jag tror det är viktigt att utgå från att stenantalen betydde något specifikt för dem som 
uppförde domarringarna. Fornborgen vid Ismantorp på Öland, med sina nio portar, och 
samtida öländska domarringar, där nio stenar är vanligast, är de första tecknen på en norrön 
världsbild som skapas efter kontakt med det romerska imperiet, skriver Anders Andrén (2006: 
37). Det här är några av de första materiella vittnesmålen om asatrons kosmologi, där nio är 
ett viktigt tal, till exempel trädet Yggdrasil som enligt Eddan är kopplad till nio världar. 
Andrén nämner även runstenenen Stentoften från 700-talet som talar om att nio djur offrades 
till gudarna, liksom uppgifterna från Adam av Bremen om templet i Uppsala och i Lejre där 
stora fester hölls var nionde år, där nio män och nio handjur av sju olika sorter offrades 
(Andrén 2006: 35-37). Sju respektive nio är vanligt förekommande stenantal i domarringar. 

Andrén poängterar den romerska influensen på den här världsbilden. Fornborgarna, 
guldbrakteaterna, asagudarna, runorna och limesmentaliteten var viktiga komponenter som 
uppstod i och med den här nya världsbilden. Torun Zachrisson kallar det för ett ”kulturellt 
paket” (Zachrisson 2014: 181). Det här är mycket viktigt för att förstå domarringarna. På så 
vis blir inte domarringarna en ålderdomlig fornlämningstyp med stor – och diffus – 
kronologisk spännvidd. Tvärtom var de en nymodighet på 300-talet, en manifestering av en 
ny religion och ideologi. Nedan kommer jag att diskutera detta mer detaljerat. 

3. Analys av mitt område 

3.1 Mitt undersökningsområde 
I min B-uppsats identifierade jag Adelöv, Tranås, Linderås och Lommaryd som bygden kring 

Figur 2. Bilderna visar sökträffar på domarring*. Markeringen visar mitt undersökningsområde. 

 ©Lantmäteriet 
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fornborgen vid Sundsmålen, Lommaryd 28. Jag utgår från de här socknarna men räknar även 
in Frinnaryd, vars enda domarring ligger mitt i mitt undersökningsområde. I stort följer mitt 
undersökningsområde Åke Hyenstrands regionindelning. Han menar att ”de centrala delarna” 
av Norra Vedbo är en delregion på grund av den särpräglade fornlämningsbilden (Hyenstrand 
1984: 36). Det går att ifrågasätta gränsdragningen och hur relevant den är för järnålderns 
landskap. Det är osäkert om de här gränserna fanns under äldre och mellersta järnåldern. Men 
jag menar att Hyenstrands indelning fångar gränsdragningar som bör ha funnits även under 
järnåldern. Åt norr ligger Holaveden mellan norra Småland och Östergötland. Åt öster 
avgränsar Sommen och ett skogsområde innan vi kommer till Asby och Norra Vi. Dock finns 
ett gravfält bara ett par kilometer öster om Mada, Torpa 147 med domarringar. Detta syns på 
figur 2 som den östligaste markeringen. Jag tror att detta gravfält ändå bör hållas utanför min 
bygd, trots närheten till Mada. Framför allt befinner sig Torpa 147 relativt långt från de 
centrala bygderna vid Svartådalen. I stället bör gravfältet relateras till en bygd kring södra 
Sommen, som Asby och Norra Vi.  

Åt väster finns sedan ett skogsområde innan bygden vid Vättern. Söderut är det svårare att 
göra en avgränsning, fornlämningarna fortsätter kontinuerligt söderut.  

Som en sammanhållande länk genom mitt undersökningsområde flyter Svartån och 
vattensystemet kring denna: Noen, Noån och Ralången. Jag menar att området kring Svartån 
väl definierar en bygd och det passar bra in på Åke Hyenstrands delregion, de centrala delarna 
av Norra Vedbo.  

3.2 Fornborgen 
I mitt undersökningsområde finns fornborgen Lommaryd 28. Jag kommer att se närmare på 
den eftersom den liksom domarringarna tillhör midgårdsideologin och jag kommer titta på hur 
den ligger i relation till domarringar.  

Fornborgen ligger vid sjön Noens sydvästra ände, nära vägen som går från Adelöv till 
Hullaryd. Fornborgen ligger i ett gränsläge i landskapet. Till väster breder en remsa av skog 
och vildmark ut sig. Frånvaron av gamla ortnamn och fornlämningar tyder på att detta var ett 
skogsområde även under järnåldern. Åt norr, öst och syd ligger bygden, med åkermarken och 
gårdarna, det vill säga Midgård. Fornborgarna placerades på gränsen mellan bygd och obygd. 
Samtidigt ligger de vid farleder (Carlsson 2015: 159).  

Anders Andrén vill placera fornborgarna i en militär kontext, även om de inte använts för 
försvarsändamål. I stället har de haft en roll i en ritualiserad miliärutövning. Fornborgarna, i 
Andréns fall de öländska, är placerade utanför bosättningarna i, om inte vildmarken, så i alla 
fall en vildare plats för att poängtera krigets vildhet. Exempelvis Ismantorp är varken en 
tillflyktsplats eller en central kultisk plats. I stället är det en plats för tillfälliga militära 
aktiviteter med en kosmologisk mening (Andrén 2006: 35, 37). Detta kopplar fornborgen till 
följet, som uppstod under den mellersta järnåldern. Följesväsendet var ytterligare en 
komponent i midgårdsideologin. Det gränsöverskridande poängterades. Vissa människor kan 
överskrida gränserna, framför allt följesledare och deras följen (Carlsson 2015: 159). 

På bergets krön, innanför murarna, har man gjort ett fynd av en halv underliggare till en 
vridkvarn (se figur 3). Vridkvarnar introducerades i Sverige under romersk järnålder. Enligt 
Zachrisson var brödbakning och vridkvarnar nära sammankopplat när de kom till Norden, 
som del i ett ”kulturellt paket” som spreds genom tjänstgöring hos romerska hjälptrupper nära 
limes, gränsen. Vridkvarnar, och bröd, återfinns till en början i elitmiljöer, som Helgö och 
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Uppåkra. Det finns även en tydlig kultisk koppling. Några hundra år senare hittas de som fynd 
i en del fornborgar och vissa typer av elitbosättningar. Brödet åts vid speciella tillfällen och 
associerades med gudarna, särskilt Oden och Tor. Först under vikingatiden får vridkvarnar en 
mer allmän spridning (Zachrisson 2014: 181, 185).  

Jag tror det är möjligt att se vridkvarnsfragmentet som en medveten deponering inne i 
fornborgen. Charlotte Fabech beskriver platser för folkvandringstida gulddeponeringar, 
exempelvis Ålleberget och Ravlunda, som att de inte ligger vid boplatser men inte heller i 
vildmarken. Från platserna ser besökaren bygden och fyndplatsen kan även ses från bygden. 
Kanske kunde besökaren på platsen komma i kontakt med gudarna, undrar Fabech (2006: 30-
31). Detta stämmer in även på vridkvarnsfyndet. Från fornborgens krön har besökaren en 
betagande utsikt över bygden. Detta var viktigt för själva fornborgen (se Wall 2003) men kan 
vara viktigt även om vridkvarnsfragmentet tolkas som en medveten deponering.  

Om vi tittar på domarringarna närmast fornborgen verkar även de följa fornborgens 
gränsläge (se figur 3). Fyra kilometer norr om fornborgen ligger Domarkullen i Adelöv 
socken med två domarringar. Platsen har kvaliteter inte helt olika fornborgen med vidsträckt 
utsikt från en höjd och ett gränsläge i landskapet. Dessutom går samma väg förbi både 
Domarkullen och fornborgen. Ytterligare några kilometer norrut längs vägen ligger det stora 
gravfältet Vassrödjorna med 13 domarringar. Två kilometer söder om fornborgen, fortfarande 
vid samma väg, ligger gravfältet Lommaryd 98 med en domarring. Både domarringar och 
fornborgen följer alltså vägen, en liminal plats i sig som markerar både geografiska och 
metafysiska gränser i landskapet. Öster om vägen – liksom domarringarna och fornborgen – 
ligger bygden, Midgård. 

Figur 3. Fornborgen utmärkt på karta med domarringar. Till höger vridkvarnsfragment. Det syns tydliga 

spår efter användning samt hålet efter vridkvarnens axel. Karta: ©Lantmäteriet Foto: Fredrik Palmqvist 



 

9 
 

3.3 Guldbrakteaten 
Vid Aneby herrgård i Bredestad socken hittades 1934 en 
guldbrakteat (Arbman 1936, figur 4). Platsen ligger på 
gränsen till mitt undersökningsområde, strax söder om 
Lommaryd socken.  Den exakta fyndplatsen och 
omständigheterna är oklara, men fyndet ska ha gjorts i 
närheten av Aneby herrgård (Arbman 1936: 58). 

Brakteatens ena sida visar enligt Holger Arbman en 
kejsarbild. Under personens haka syns ett mindre ansikte 
och vid nacken en utspärrad hand. Framför ansiktet 
slingrar sig en orm. Brakteaten har en inskrift i form av 
krumelurer. På brakteatens andra sida syns en ryttare med 
spjut. Framför ryttaren finns en kvinnofigur. I handen 
håller hon något Arbman beskriver som ”ett obestämt 
redskap, vars skaft är försett med långa, nedåtriktade 
utskott och vars spetsar slutar i en treudd” (Arbman 1936: 
58). Ryttaren och hästen är naturalistiskt återgivna, 
Arbman lyfter särskilt fram hästens betsel med en kraftig 
kedja av stora ringar. Betselkedjor av den här typen 
återfinns i de stora mossfynden, skriver han. Arbman 
lyfter fram att det är ett skandinaviskt arbete med 
romersk förebild, och att den som tillverkat brakteaten 
har gjort det efter eget huvud men med romarrikets 
medaljonger som förebild. Till exempel tror Arbman att 
kvinnofiguren kan vara en valkyria och att ryttaren en 
stupad krigare. Arbman vill datera den till 400 e. Kr. eller 
något tidigare (Arbman 1936: 59).  

Brakteaterna hade romerska eller senantika förlagor 
som var högstatusobjekt i kretsen kring kejsaren. De 

hittas i gravar och depåer. Gravarna är oftast kvinnogravar och depåfynden kan kopplas till 
både män och kvinnor. I Sverige är depåfynd vanligast (Andrén 1991: 246).  

Andrén menar att de skandinaviska brakteaterna användes som ett ”politiskt medium” vid 
stora fester och religiösa ceremonier och för att visa på vänskapsband och allianser. De kunde 
vara bröllopsgåvor eller märke för följesdeltagare. Brakteatrarna kopplas alltså till kvinnor, 
vilket enligt Andrén visar på kvinnornas roll i de politiska handlingarna, som att bjuda på öl 
vid festerna. (Andrén 1991: 253-254).  

Anders Carlsson lyfter fram gränsläget för gulddeponeringar under folkvandringstid. Guld 
lades ned på viktiga platser, skriver han, som produktionsplatser, tunagårdar och vid gränser 
in och ut från Midgård. Exempel på de sistnämnda kan vara passager vid vatten- och 
landvägar eller gränser mellan bygd och utmark (Carlsson 2015: 157). Aneby gård ligger nära 
både Svartån och Anebysjön och viktiga vatten- och landvägar bör ha funnits här, exempelvis 
finns en vägbank (Bredestad 73) mycket nära Aneby herrgård.  

Figur 4. Brakteaten. Foto: Ulf 

Bruxe/SHM 
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3.4 Utbredning 
I stora drag ligger domarringarna i mitt undersökningsområde i anslutning till vattensystemen 
som Svartån, Svartådalen, Säbysjön, Noen och Kliarydsån. De ligger i åkerlandskapet som 
finns vid de här vattensystemen. Här finns även en rad andra fornlämningar från stenålder, 
bronsålder och yngre järnålder. Som Hyenstrand menade att domarringarna hase ett avsides 
läge i förhållande till centralbygden (se ovan). Detta gäller som vi ska se även domarringarna 
i mitt undersökningområde. 

3.5 Järnålderslandskapet 
Som jag skrev ovan var yngre romersk järnålder och folkvandringstid en epok när en ny 
ideologi och religion infördes och en avgörande influens var det romerska imperiet. Jag menar 
att domarringarna är en del av detta. Därför vill jag diskutera ideologin mer ingående.  

Gården var central, så central att hela världen liknades vid en borg, med inägor och utägor. 
Midgård symboliserade den kultiverade, bebyggda delen av världen medan motsatsen Utgård 
var en ogästvänlig, kaotisk plats (Zachrisson 1994: 220). 

Enligt Anders Carlsson är limesmentaliteten, som var en direkt produkt av kontakterna med 
det romerska imperiet, avgörande för hur de nordiska samhällena kommer att struktureras 
ideologiskt. Detta innebar en upptagenhet kring gränser där gränsen mellan utanför och 
innanför är tydlig. Detta kallas Midgårdsideologin med gudarna i Asgård, människorna i 
Midgård och utanför det främmande och vilda. En manifestering av detta är stensträngarna på 
Gotland, i Östergötland och Uppland bland annat. Stensträngarna poängterar gården i sig, som 
nu framträder, det inhägnade och garderade. Till samma ideologi hör fornborgarna som börjar 
byggas nu. Dessa placeras på gränslägen i landskapet mellan Midgård och det som ligger 
utanför, det vilda (Carlsson 2015: 141-142). 

Hur såg då gården ut under mellersta järnåldern? För Sydsvenska höglandet, där mitt 
undersökningsområde ligger, tänker sig Mats Widgren och Ellen Anne Pedersen ett rörligt 
jordbruk. Inom ett röjningsröseområde flyttade man läge på gården, kanske i samband med ett 
generationsskifte. Inga fasta individuella brukningsrätter till marken har funnits inom 
röjningsröseområdet. Däremot kan öde mark hört till en jordherre eller en större grupp 
brukare (Widgren & Pedersen 1998: 286). Kontrasten är skarp till Östsverige. Här delades 
marken in i ett sammanhängande system av stensträngar, som skiljer inägor från utägor 
(Widgren & Pedersen 1998: 292). Stensträngssystemen, som påbörjades under tidig romersk 
järnålder och övergavs på 700-talet, kan i Östergötland ha varit mycket stora och förband 
ensamgårdar med varandra i en byliknande enhet (Widgren & Pedersen 1998: 304-305). En 
ny social struktur och ideologi ger avtryck i det arkeologiska materialet: I Östergötland 
upplöses de stora hägnadslagen och mindre byenheter framträder i form av små byar och 
ensamgårdar (Widgren & Pedersen1998: 328).  

På Sydsvenska höglandet sker också en omstrukturering när de vidsträckta 
röjningsröseområdena överges och till vissa delar växer igen. I stället syns ett mer intensivt 
brukande av marken på centrala platser. Detta avspeglas i gravarna, menar Widgren och 
Pedersen, där den äldre järnålderns stensättningar finns på fler platser i landskapet än den 
yngre järnålderns högar. Detta menar de visar gårdarnas skiftande lägen inom ett vidsträckt 
röjningsröseområde, som hör samman med den typen av ett utbrett markutnyttjande som 
röjningsrösena visar (Widgren & Pedersen 1998: 326). 
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En likhet mellan Östergötland och Sydsvenska höglandet är det utbredda nyttjandet av 
marken. Stora områden togs i anspråk. Både stensträngssystemet och röjningsröseområdena 
upphör sedan under yngre järnålder då bygden koncentreras. Widgren och Pedersen menar att 
en storgård förfogade över gårdarna i ett stensträngssystem. När det gäller Sydsvenska 
höglandet är systemet inte lika hierarkiskt utan tillgången till marken har varit baserad på 
individuell brukning. Dock menar Widgren och Pedersen att öde eller långtidsträdad mark kan 
ha hört till en jordherre. En olikhet är att upprätthållandet mellan inägor och utägor saknas på 
det Sydsvenska höglandet, eller gränsen mellan Midgård och Utgård. Kanske kan 
domarringarna ha fyllt en sådan funktion? Jag ska titta mer på detta nedan. 

Förändringen kan utläsas i ortnamnen. Det äldsta skiktet för ortnamn, som –ingenamnen 
eller Näs, skulle i fallet med stensträngssystemet kunna ha varit namnet på en storgård som 
förfogade över mindre boplatser inom systemet. När detta sedan upplöstes under yngre 
järnåldern och de mindre gårdarna framträder kan de ha fått –bynamn eller –stadnamn. 
Samma typ av ortnamn finns på Sydsvenska höglandet. Hur kan samhällsförändringen utläsas 
i ortnamnen där? Även här har –ingenamn betecknat en trakt och dem som bor där. Kanske ett 
röjningsröseområde? När området sedan övergavs och bebyggelsen koncentrerades till gårdar 
och byar kan de ha fått exempelvis –by eller –stadnamn. Trots stensträngssystemet och 
röjningsröseområdets olikheter finns alltså betydande likheter. 

3.6 Ortnamnen 
Kring sjöarna i mitt undersökningsområde och längs Svartån finns en rad gårdsnamn som 
vittnar om en järnålderstida bebyggelse: Näs, Noby, Sänninge, Vätinge, Adelöv, Åby, Säby, 
Göberga, Restad, Härstad och Aneby. Sammantaget finns kring dessa gårdar och byar finns 
järnåldersgravfält med domarringar och även bronsålderslämningar som rösen liksom 
stenåldersfynd. Det är alltså en gammal bygd. På den östra sidan av Ralången, utanför mitt 
undersökningsområde, ligger gårdarna Öringe, Råby och Herrestad.  

Svante Strandberg menar att sjönamnet Noen kan ha bildats till ånamnet (*Nodh- eller 
*No-) och syfta på den rännliknande formationen både hos Noen, Noån, Ralången och 
Svartån och att namnet under järnålder tillkommit hela vattensystemet (Strandberg 1983: 41). 
I Agertz ortnamnslexikon får Noen betydelsen ”skåra, ån i den skårliknande dalen” (Agertz 
2008: 168). Jag menar att detta knyter samman bygden som utgör mitt undersökningsområde.   

Även Linderås är intressant. Här finns domarringar och kyrkan byggdes här. I närheten bör 
en större gård legat. Namnet, äldst belagt 1299 och syftande på ett lindbestånd vid 
sankmarken (Agertz 2008), är svårt att placera historiskt och följer inte de förhistoriska 
namnindelningarna i till exempel –ingenamn, -stadnamn och –bynamn. 

Ortnamnen som slutar på –inge ligger utmed vattendragen och farleder men även avsides 
från bygdecentra, enligt Carl Ivar  Ståhle (1946: 570-571). Ortnamnet har varit produktivt 
under romersk järnålder och folkvandringstid (Ståhle 1946: 591) och tillhör därmed de äldsta 
skikten bland ortnamnen. När det kommer till –ingenamnen finns två i mitt 
undersökningsområde: Sänninge och Vätinge. Sänninge ligger på Noens östra strand. Gården 
är belagd från 1352 och namnet betyder ”svämsandsområde” (Agertz 2008: 213). Vid gården 
har dock inga fornlämningar hittats och gårdens läge, vid en vattenled men avsides relativt en 
mer central bebyggelse, stämmer överens med det Ståhle skriver. 

Vid Gripenberg finns ytterligare ett -ingenamn, Vätinge. Här finns gravfält, dock inga 
domarringar. Byn ligger 500 meter från Svartån. 
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Utöver de två säkra –ingenamnen finns ett osäkert. Gården Gynge, i Lommaryd socken, 
ligger i ett område med gravfält, fornåkrar och hålvägar som visar på en gammal bebyggelse. 
Fossil åker 200 meter från dagens gårdsläge har daterats till yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid (Ajneborn 2014: 14). I gårdens absoluta närhet finns inga domarringar men 
inom en kilometer finns fyra domarringsgravfält belägna sydväst, syd, sydöst och norr. Gynge 
är äldst belagt 1487 och skrevs även då Gynge. Ortnamnet kan enligt Agertz vara en 
avledning med –inge till gung som betyder sviktande, gungande mark men namnet kan också 
vara en bildning till verbet gynga, som betyder ”kräla i stor mängd; myllra, vimla” (Agertz 
2008: 103).  

Även Näs är av intresse. I min B-uppsats argumenterade jag för att det kan ha varit namnet 
på den storgård som uppförde fornborgen Lommaryd 28. Gården är belägen på ett näs vid 
sjön Noen. Mer om Näs nedan under kapitel 4.1 Adelöv. Ortnamnet Näs kan vara mycket 
gammalt, lika gammalt som –ingenamnen (för en diskussion om de olika ortnamnens ålder, se 
Strandberg 2002)  

I Adelöv socken ligger flera gravfält med domarringar och vid gården Adelöv, som gett 
socknen sitt namn, byggdes en kyrka. Namnet Adelöv är äldst belagt 1261. Förleden kan vara 
mansnamnet Athi med efterleden lev, med betydelsen arvegods (Agertz 2008: 52). Namnet 
syftar alltså på ett arv som Athi lämnat efter sig.  

Låt oss titta närmare på Vätinge. Namnet är äldst belagt 1380. Förleden syftar på vat, 
”våtmark, sankmark” (Agertz 2008: 231). Namnet har syftat på dem som bott vid våtmarken. 

De äldsta namnen, som –ingenamnen, betecknar en kollektiv tillhörighet och bör ha varit 
det ursprungliga namnet på en större gårdsenhet. Namnet Vätinge skulle kunna ha gällt för ett 
större område i Säbydalen med flera bebyggelseenheter. När de stora enheterna upplöses 
under yngre järnåldern framträdde gårdarna i bygden, som Restad, Åby (byn som låg på 
platsen för Gripenbergs slott), Göberga, Mörbylund och Säby. I just Vätinge finns som 
nämnts ovan inga domarringar men i trakten runt omkring finns det. Ovan skrev jag att Åke 
Hyenstrand menade att domarringarna finns i järnåldersbygden men i ett avsides läge. På en 
kartbild över dagens Gripenberg syn s detta (se figur 5). Om vi antar att gården Vätinge under 
mellersta järnåldern var en storgård med flera bebyggelseenheter, kan domarringarna ha 

Figur 5. I kartans mitt precis ovanför punkten syns höggravfältet som hör till gården Vätinge. Sökträffarna 

runtomkring är domarringar i landskapet. © Lantmäteriet 2011 
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markerat ett gränsläge mellan både utgård, det vilda, och andra storgårdar i trakten. Det är 
intressant att notera att samtliga domarringar i dag ligger vid en väg. Enligt Elisabeth 
Rudebeck var vägar, vägskäl och korsvägar platser laddade med mening under såväl 
förhistorisk som historisk tid, där man exempelvis anlade gravar. En väg kunde vara en 
liminal plats och markera både geografisk och metafysiska gränser i landskapet (Rudebeck 
2002: 183). Om då domarringar ligger vid vägar får det en betydelse.  

Nära gården Vätinge, i Gripenberg, har ett 
mycket intressant fynd gjorts: en guldfingerring, 
enligt Historiska museet daterad till 
folkvandringstid (se figur 6). Fyndet gjordes vid 
grävning för att sätta ner en stolpe (ATA). Det finns 
inga närmare uppgifter om fyndet i ATA men på 
kartan i Fmis uppges platsen vara mellan 
Gripenbergs slott och Gripenbergs samhälle, nära 
järnvägen. Detta knyter Vätinge till 
folkvandringstiden. Ytterligare intressanta fynd har 
gjorts i närområdet. I Svartån nära Gripenberg har 
ett lösfynd av ett bronsålderssvärd gjorts (Tranås 

361). Enligt gamla uppgifter fanns på 1700-talet en runsten vid landsvägen (Fmis). Dessutom 
har man gjort ett antal lösfynd av stenåldersyxor. 

I Vätinge finns inga domarringar. Kanske behövdes de inte där, om platsen var Midgård. 
Dock finns ett större höggravfält, i dag bestående av omkring 25 högar men enligt äldre 
uppgifter fanns på 1850-talet ett 60-tal högar. Fynd från högarna daterar dem till vikingatid 
(Fmis). Enligt Torun Zachrisson ville de boende markera odalen, det vill säga arvsrätten till 
en jordegendom, genom att överlagra äldre gravar från romersk järnålder och 
folkvandringstid. Under vikingatiden har det varit viktigt att placera gravar i direkt anslutning 
eller direkt på gravar från romersk järnålder och folkvandringstid för att visa på 
släktsamhörighet (Zachrisson 1994: 229-230). Det är därför möjligt att högarna i Vätinge 
överlagrar äldre gravar från mellersta järnåldern.  

Jag nämnde ovan Gynge, som är osäkert som –ingenamn. Kan en analys liknande den av 
Vätinge göras även av Gynge? Domarringarnas placering kring gården är tilltalande. Inom en 
kilometer finns, som jag skrev ovan, fyra domarringsgravfält belägna sydväst (Lommaryd 
71), syd (Lommaryd 61), sydöst (Lommaryd 66) och norr (Lommaryd 45) om gården. Här ser 
vi samma mönster som vid fallet med Vätinge. I Gynges omedelbara närhet finns inga 
gravfält från yngre järnålder, som i fallet med Vätinge. På fastighetens mark ligger emellertid 
Lommaryd 69, med bland annat 40 högar. Vid gården har man, som jag skrev ovan, gjort fynd 
av fossil åker från yngre romersk järnålder och folkvandringstid men det finns inga mer 
betydande fynd, som guldfingerringen i Vätinge, från perioden. Ändå anser jag att Gynge 
skulle passa in väl som exempel på en storgård med tillhörande gårdsenheter som uppförde 
domarringar för att markera gränser till sin omgivning.  

Ovan skrev jag att Hyenstrand beskrev domarringarnas läge i landskapet som avsides. Hur 
ska detta förstås? Ett alternativ till min förklaring av domarringarnas placering i landskapet, 
att de markerar en gräns, skulle kunna vara att de markerar ett gårdsläge. Om domarringarnas 
placering i dag framstår som perifer kan detta bero på att gårdarna flyttade och övergavs allt 
eftersom inom ramen för ett röjningsröseområde (se mer kapitel 3.2). När sedan 
röjningsröseområdet övergavs under yngre järnåldern och en mer modern gårdsstruktur tog 

Figur 6. Guldfingerringen från som 

hittats i Gripenberg. Foto: Ulf Bruxe/SHM 
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sin form framstår gravarna från romersk järnålder och folkvandringstid som perifera. Men jag 
menar att min analys av domarringarnas placering passar väl in på en gårdsstruktur inom ett 
röjningsröseområde. Gynge är ett bra exempel. När gårdarna flyttar efter ungefär en 
generation kan det ha varit attraktivt att markera andra saker än själva gårdsläget. Om gården 
dessutom var en del i en större gemenskap, ett röjningsröseområde, kan den gemenskapen ha 
manifesterats med hjälp av domarringarna.  

Det kan vara intressant att jämföra 
utbredningen av domarringar med 
utbredningen av högar vid Gynge (se figur 7). 
Skillnaden är slående. Det är orimligt att tänka 
sig att man under mellersta järnåldern bodde 
endast vid domarringarna. De visar på något 
annat, tror jag. Om vi utgår från att högarna 
markerar rätten till odal, och ligger vid 
gården, är det en intressant kontrast om 
domarringarna inte markerar en gård utan 
gränser i landskapet. Här måste vi tänka oss 
både geografiska gränser för en bygd eller 
storgård och mytologiska gränser. Inägor och 
utägor, farleder och andra strategiska platser, 
gärna med utsikt, har varit avgörande för 
placeringen av domarringarna. 

3.7 Datering 
I mitt undersökningsområde finns en 
undersökt domarring, Linderås 20. I 
anläggningen fanns spridda rester av sot och 
träkol samt enstaka brända ben. Man hittade 
en gravgömma med små bitar av kol och en 
järnkniv i mycket dåligt skick. I gravgömman 
fanns inga brända ben. Dock hittades rester av 
brända ben i sydöstra delen av domarringen. 
Strax utanför själva stenkretsen tog man ett 
C14-prov på träkol och sot som dock gav en 
datering till historisk tid. Arkeologerna 
konstaterar att platsen för C14-provet, strax 
utanför domarringen, inte var den bästa. I nära 
anslutning till domarringen finns ytterligare 
en stenkrets, som är en möjlig domarring. I 
denna hittades i en nedgrävning sot, brända 
ben samt tre fragment av bränd lera, 

eventuellt keramik. Ett C14-prov tog även här, dock saknas uppgifter om var i anläggningen 
och även detta prov ger en datering till historisk tid (Lorentzon 2000: 6-7). 

Det finns alltså ett dåligt underlag för att göra en exakt datering av domarringarna i mitt 
undersökningsområde. Men jag menar att det med säkerhet går att argumentera för att 

Figur 7. Kartan överst visar domarringar kring 

Gynge. Den nedre kartan visar högar kring 

Gynge. ©Lantmäteriet 
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domarringarna i mitt undersökningsområde, liksom alla de daterade domarringarna i övriga 
Jönköpings län, hör hemma i yngre romersk järnålder och folkvandringstid, möjligtvis med 
viss fortsättning under yngre järnåldern. 

3.8 Betydelse 
Jag har ovan argumenterat för hur domarringarna var en del i en ideologi som uppstod i 
Skandinavien under yngre romersk järnålder. Ett centralt inslag var att poängtera gränserna. 
Ett tydligt exempel är fornborgarna som placeras i gränslägen i landskapet. Enligt Andrén är 
domarringar ett tidigt tecken på en norrön världsbild, kopplad till asatron (Andrén 2006: 35-
37). Hur kan domarringarna förstås i det här sammanhanget?  

Jag tog ovan gårdarna Vätinge och Gynge som exempel för att visa hur domarringarna kan 
ha markerat midgårdsideologins gränslägen i landskapet och därmed varit både territoriella 
och kosmologiska. Mot bakgrund av mellersta järnålderns bebyggelseenheter, med storgårdar 
och mindre bosättningar i hägnadslag, kan domarringar markera bebyggelseenhetens yttre 
gränslägen. Vid själva Vätinge finns inga domarringar, kanske behövdes de inte där? I stället 
återfinns de i mer perifera lägen, vid vägar, i landskapet.  

4 Domarringarna i 
undersökningsområdet 
Uppgifterna om domarringarna är hämtade från Fmis om inte annat anges. 

4.1 Adelöv 

 

Figur 8. Markeringen på vänstra kartan visar domarringarna i Adelöv inom mitt undersökningsområde. 

Kartan till höger visar domarringarna i Adelöv. ©Lantmäteriet 
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Adelöv 12: Vassrödjorna (13 domarringar) 

Domarringarna	på	Adelöv	12:3	(3	domarringar)	
Diameter: 5 meter. Stenantal: Ursprungligen 7 stenar, enligt Fmis, där 3-4 kvarstår. 

Domarringarna	på	Adelöv	12:4	(10	domarringar)	
Diameter: 4-7 meter. Stenantal: 5 eller 7. Terräng: Låga ryggar i nord-sydlig riktning 

mellan och öster om åsen. 
Gravfältet Vassrödjorna består enligt Fmis av 197 gravar. Då är inte röset och stensättningen 
som ligger omkring 130 meter söder om Vassrödjorna inräknade. Observera att antalet är 
ungefärligt, det kan finnas fler gravar.  

Det stora gravfältet är beläget där vägen mellan Linderås och Gränna korsar vägen mellan 
Adelöv och Hullaryd. Gravarna ligger utsträckta längs vägen i ungefär 550 meter, majoriteten 
på den östra sidan. Ungefär 150 meter söder om Adelöv 12 finns ytterligare fornlämningar, 
Adelöv 150 och ytterligare något hundratal meter söderut Adelöv 123. Adelöv 150 består av 
ett storröse med 20 meter i diameter från bronsåldern (Löthman & Varenius 1987: 63) samt en 
stensättning. På andra sidan av vägen mellan Tranås och Gränna finns ytterligare två gravfält, 
Adelöv 47 och Adelöv 48, med 5 respektive 50 gravar bestående av runda och kvadratiska 
stensättningar. 

Ungefär 750 meter öster om Vassrödjorna finns domarringar fördelad på två gravfält, 
Adelöv 44 och Adelöv 45 (se nedan). Deras placering vid en liten grusväg i skogen framstår 
som mindre självklar. 254 meter nordöst om dessa finns ett röse, Adelöv 43, 14 meter i 
diameter. 

Vassrödjornas kommunikativa läge, vid korsningen, är slående och intressant. Här ligger i 
dag den stora marknadsplatsen där Adelövs marknad varje år äger rum. Samtidigt ligger 
gravarna över 200 meter söder om själva korsningen och kan knappast ha varit synliga från 
vägen. Domarringarna Adelöv 44 och Adelöv 45 ligger avlägset placerade vid en grusväg i 
skogen. Vägnätet under järnåldern måste ha sett annorlunda ut. Jag ska titta närmare på detta 
för jag tror att detta kan öka förståelsen till gravarnas placering. 

Söder om dagens korsning vid marknadsplatsen finns en gammal färdväg, Adelöv 10:2. 
Därmed förflyttas korsningen något söderut. Den gamla färdvägen ansluter sedan till en 

Figur 9. Fornlämningar kring Vassrödjorna i Adelövs socken. ©Lantmäteriet 
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grusväg som försvinner in i en grustäkt men ursprungligen nog ledde till domarringarna vid 
Adelöv 44 och Adelöv 45. Detta ökar den kommunikativa betydelsen av vägskälet där Adelöv 
44 och Adelöv 45 ligger. I dag är det en avsides placering men under järnåldern var det här 
man färdades, det gick alltså inte undvika Adelöv 44 och Adelöv 45 för den som reste här. 
Detta är viktigt för det visar att domarringarna vid Adelöv 44 och Adelöv 45 inte låg vid 
någon avsides plats under mellersta järnåldern. 

De äldsta gravarna i området bör vara de två rösena Adelöv 150 samt Adelöv 43. Mellan 
dessa är det en kilometer. De förbinds av en grusväg och det är rimligt att utgå från att vägen 
är lika gammal som rösena, det vill säga bronsålder. Det är vid denna väg som Adelöv 44 och 
Adelöv 45 är belägna. Vägskälet där Adelöv 44 och Adelöv 45 är viktigt liksom korsningen 
strax söder om Vassrödjorna. Vid stensättningen Adelöv 123 går en väg till Näs gård (se figur 
9). Stensättningen relaterar till denna väg snarare än den större vägen som fortsätter söderut. 
Det pekar på att vägen till Näs är gammal. Till detta kan vi lägga korsningen precis vid 
Domarkullen, Adelöv 29. Detta är en väg in eller ut till gården Näs. Härmed finns det flera 
vägskäl som jag menar var av vikt under järnåldern men som i dag inte är särskilt 
anmärkningsvärda.  

Låt oss tittare närmare på hur gravfältet Vassrödjorna är uppbyggt. Det är fördelat på 5 
delposter där nummer 3 och 4 innehåller domarringar. Adelöv 12:1 består av 5 runda 
stensättningar samt 4 kvadratiska stensättningar. Adelöv 12:2 består av 38 rösen, 110 runda 
stensättningar, 1 kvadratiskt röse, och 1 kvadratisk stensättning. Domarringarna vid 
Vassrödjorna ligger i den sydligare delen av gravfältet. Adelöv 12:3 består av 3 domarringar 
och 2 kvadratiska stenkretsar. Gravarna är enligt Fmis störda av landsvägen. Adelöv 12:4 
består av 10 domarringar samt 1 röse, 3 runda stensättningar, 3 kvadratiska stensättningar, 4 
kvadratiska stenkretsar samt 11 resta stenar. Sista delposten, Adelöv 12:5, är en kvadratisk 
stensättning.  

Domarringarna uppträder i båda fallen med kvadratiska stenkretsar. Domarringarna består 
av 5 eller 7 stenar, det vill säga något mindre domarringar. Detta kan jämföras med de 
domarringarna vid Adelöv 44, 45 samt de på Domarkullen som består av 7, 9 eller 11 stenar.  

277 meter söder om den sydligaste graven på Vassrödjorna ligger stensättningen Adelöv 
123. Denna ligger vid vägen mot Näs herrgård, snarare än landsvägen söderut. Det är 

tilltalande att tänka sig en storgård på 
platsen vid Näs under mellersta järnåldern. 
Tar man vägen från Vassrödjorna och sedan 
förbi Näs kommer man ut på landsvägen vid 
Domarkullen och man har även en fin vy 
över denna. Detta kanske var den 
huvudsakliga vägen under forntiden, även 
om landsvägens sträckning väster om sjön 
Valen säkert fanns även den. Men Näs kan 
ha varit en dominerande gård och vägen dit 
flitigt trafikerad.  

Näs ringas in fint av domarringarna vid 
Adelöv 12:3, Adelöv 12:4, Adelöv 44, 
Adelöv 45 samt Adelöv 29 (se figur 10). Vi 
ser flera typer av domarringar. De vid 
Vassrödjorna samt Adelöv 44 och Adelöv 

Figur 10. Domarringar kring Näs gård. 

©Lantmäteriet 
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45 ligger flackt i landskapet, Adelöv 29, Domarkullen, ligger monumentalt. Domarringarna på 
Vassrödjorna, som uppträder tillsammans med kvadratiska stenkretsar, är något mindre, 5-7 
stenar, än de som uppträder på domarringsgravfält, dessa har 7-11 stenar. Ovan tittade jag på 
Vätinge och Gynge och skissade fram en bild av att domarringarna kunde markera gränser i 
landskapet. Jag tror en liknande analys kan göras för Näs. Beståndet av domarringar liknar det 
vid Vätinge: både monumentalt belägna domarringar med många stenar, 9-11, samt gravfält 
med många domarringar av en mindre storlek. Vätinge samt Näs har varsitt gravfält med 10 
domarringar vardera (Tranås 205, Adelöv 12:4). Det finns även gravfält med både 
domarringar och kvadratiska stenkretsar. Näs saknar liksom Vätinge egna domarringar.  

Domarringarna kan ha hört till olika hushåll, som i sin tur hörde till en storgård, som Näs 
eller Vätinge. Det primära har inte varit att anlägga domarringarna precis vid gårdarna utan 
snarare i ett kommunikativt läge. Med exemplena Adelöv 44 och Adelöv 45 argumenterade 
jag ovan för att det som i dag verkar vara ett perifert läge inte behöver ha varit det under 
forntiden.  

Med de två exemplen Näs och Vätinge uppträder domarringarna typiskt på två sätt: 
Monumentalt på höjder utan andra gravformer. De är då få till antalet med ett större antal 
stenar. Med andra gravformer, mest typiskt kvadratiska stenkretsar. De är då fler till antalet 
och mindre i storlekarna. Men det finns även gravfält som exempelvis Adelöv 44 med flackt 
belägna större domarringar.  

Olika situationer har krävt olika domarringar, i olika konstellationer både med avseende på 
storlekar och samspel med andra gravformer. Ett rimligt antagande är att de olika 
domarringarna representerar olika gårdsenheter och dess invånare.  

Adelöv 29 (2 domarringar) 

På Domarkullen i Adelöv socken finns två domarringar, Adelöv 29. Den större av de två 
domarringarna, domarring 2, har ett något neddraget läge jämfört med domarring 1 som ligger 
på kullens högsta punkt.  

Domarring 1: Diameter: 7,5 meter. Stenantal: 7 resta stenar, varav tre omkullfallna. 
Domarring 2: Diameter: 8 meter. Stenantal: 11 resta stenar, varav 6 står kvar upprätt. Av de 
6 stenarna som står upp är 3 resta stenar och 3 klumpformiga. Här går det ifrågasätta 
uppgifterna i Fmis om 11 ursprungliga stenar. Domarringen, som uppges vara 8 meter i 
diameter, verkar liten för att ha 11 stenar. Stenarna skulle i så fall ha stått mycket tätt. 
Terräng: Krön av ås och hagmark. Domarringarna ligger på en kulle vid ett vägskäl, här går 
dels vägen mellan Adelöv och Hullaryd, dels en väg mot Näs (se figur 10). 

Så vitt känt ligger inte domarringarna på Domarkullen i direkt anslutning till en boplats, 
här finns inte någon gård med gammalt namn eller arkeologiska boplatsfynd. Närmast är 
gården på Näs. Läget på näset är ett högstatusläge, och det kan ha funnits en större gård här 
redan under mellersta järnåldern. Har Näs gård uppfört domarringarna på Domarkullen är inte 
närheten till gården det centrala, i så fall skulle gravmonumenten uppförts på näset. Mest 
slående är placeringen av domarringarna högt upp på en kulle med vid utsikt och vägen 
nedanför. Vägskälet kan ha varit betydelsefullt under järnåldern, både Vassrödjorna och den 
fornlämningsrika trakten kring Lommaryd vittnar om att relativt många levde här. Om vi 
godtar att Näs var en storgård under mellersta järnåldern kan vägskälet vid Domarkullen varit 
viktigt att markera.  

Vi har sett hur platser med utsikt är viktiga under mellersta järnåldern. Här har man byggt 
fornborgar och ibland även domarringar. I mitt undersökningsområde är det domarringar som 
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i par eller mindre grupper, utan andra fornlämningar, som ligger på höjder med vid utsikt. Ett 
annat exempel är domarringarna vid Åbonäs, Tranås 210. 

Ovan har jag berört att vägen i sig kunde vara en liminal plats, en både geografisk och 
metafysisk gräns (Rudebeck 2002: 183). Jag har även berört hur domarringarna på 
Domarkullen markerar samma gränsläge som fornborgen Lommaryd 28. Platsen kan alltså 
både ha varit en geografisk, territoriell, gräns för bygden och en mytologisk gräns mellan 
Midgård och det som ligger utanför, det vilda.  

Adelöv 44 (5 domarringar) 

Ungefär 750 meter öster om Vassrödjorna finns ytterligare domarringar fördelade på två 
gravfält, Adelöv 44 samt Adelöv 45. Avståndet mellan dem är ungefär 60 meter. På Adelöv 
44 finns 5 domarringar och 1 rest sten. 

Diameter: 6-9 meter. Stenantal: Två domarringar består av 9 stenar, de övriga tre av 7 
stenar. Terräng: Plan sandmo. 

Adelöv 45 (2 domarringar) 

I närheten av Adelöv 44 och Adelöv 45 finns enligt Fmis en boplatslämning som daterats till 
den äldre järnåldern.  

Domarring 1: Diameter: 8 meter. Stenantal: 9 klumpformiga stenar. Domarring 2: 
Diameter: 5 meter. Stenantal: 5. Terräng: Plan sandmo. 

4.2 Tranås  

 

Figur 11. Domarringar i Tranås. ©Lantmäteriet 

Tranås 23 (1 osäker domarring) 
Uppgifter från Sigurd Pira i 1948 års inventering om att det förr funnits resta stenar på en åker 
som bildade en rundel. I området ligger i dag fem stenar löst på marken. 

Tranås 116 (4 domarringar) 

På Mada gravfält finns 14 fornlämningar, varav minst 4 är domarringar. I övrigt består 
gravfältet av 1 kvadratiskt röse, 1 rund stensättning, 3 stenkretsar, 4 treuddar och 1 rest sten. 
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Den största treuddens sidor är 22 meter. Vid en restaurering 1944 av en kvadratisk stenkrets 
bestående av fyra stenar hittades ett brandlager med en järnkniv och en urna med brända ben 
och aska. Fynden daterades till 400 e.Kr-600 e.Kr. Norr och söder samt på gravfältets norra 
del finns 30-40 klumpstenar där enligt Fmis några sannolikt är gravar. 

Diameter: 4-5 meter. Stenantal: 5-7 stenar. Terräng: Mada gravfält ligger på en 
moränrygg. Domarringarna är belägna på den norra delen av gravfältet som liksom den södra 
delen ligger högre än mittpartiet.  

Tranås 205 (10 domarringar) 

Gravfält bestående av 10 domarringar samt 5 resta stenar, nu kullfallna. De senare är enligt 
Fmis förmodligen rester av ytterligare domarringar. De 10 domarringarna är helt eller delvis 
bevarade. I flera fall är en sten gemensam för två domarringar. 

Diameter: 5-7 meter. Stenantal: 4-8 stenar. Terräng: Sydändan av moränrygg.  
I närområdet finns tre stensättningar samt en hällkista i ett röse, 10 meter i diameter. 

Dessutom fossil åker, uppgifter om slaggfynd samt stenålderstida lösfynd. 

Tranås 210 (3 domarringar) 

Domarringarna ligger vid Åbonäs herrgård 
på ett krön av moränbunden bergklack. 
Utsikten mot Säbysjön och Svartådalen är 
vidsträckt. Nedanför bergklacken flyter 
Svartån. Domarringarna ligger på hagmark 
med åker intill. Omkring 470 meter söder 
om domarringarna finns ett stort 
bronsåldersröse, 20 meter i diameter, med 
en hällkista. På ägorna har stenålderstida 
lösfynd gjorts. Omkring 650 meter söder 
om domarringarna, nere vid Säbysjön, finns 
ett gravfält bestående av 31 fornlämningar, 
10 rösen på 4-8 meter i diameter samt 21 
runda stensättningar, 3-8 meter i diameter. 

Domarring 1: Diameter: 8 meter. 
Stenantal: 7 stenar. Två stenar är resta, 
övriga är kullfallna. Direkt till väster finns 
ytterligare domarring, med två stenar 
gemensam med domarring 2. Domarring 2: 
Diameter: 11 meter. Stenantal: 9 stenar. 
Stenen som är gemensam med domarring 1 
är rest, övriga är kullfallna. Domarring 3: 
Diameter: 7-8 meter. Stenantal: 8 stenar. 
Samtliga stenar är kullfallna och djupt 
nedsjunkna i marken. Stenarna har en 
oregelbunden placering i förhållande till 
varandra. ”Domarring 3” är enligt Fmis 
osäker som fornlämning. I anslutning till 

domarringarna finns ett 20-tal stenar i markytan, vilka enligt Fmis kan vara ytterligare 

Figur 12. Foto samt planskiss över Tranås 210. 

(Foto och karta: ATA)	
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stenkretsar. Invid flera av stenarna i domarring 2 finns mindre stenar som enligt texten i Fmis 
kan vara underliggare.  

Tranås 261 (2 domarringar) 

Alla stenar i domarringarna är omkullfallna. Domarring 2 har även en mittsten. Vid 
domarringarna finns även en rest sten, nu kullfallen, som är osäker som fornlämning, enligt 
Fmis.Vid 1954 års inventering påträffades en stensättning som inte kunde hittas vid 1985 års 
inventering. Några hundra meter från domarringarna finns en kvadratisk stenfylld 
stensättning. På andra sidan grusvägen finns på ett bergskrön ett röse. Domarring 1: 
Diameter: 7 meter. Stenantal: 9 stenar. Domarring 2: Diameter: 5 meter. Stenantal: 6 
stenar. Terräng: Beskrivs i Fmis som krön av bergrygg, domarringarna är omgivna av 
hagmark. 

4.3 Linderås och Frinnaryd  

 

Figur 13. Domarringar i Linderås och Frinnaryd. ©Lantmäteriet 

Linderås 8 (1 domarring) 

Gravfält med 5 fornlämningar varav 1 domarring och minst 4 stenkretsar, som består av 17 
kullfallna stenar som ligger oregelbundet. I Fmis står det att de sannolikt utgör rester av 
stenkretsar men det specificeras inte om detta är domarringar eller kvadratiska stenkretsar. 

Diameter: 5,5 meter. Stenantal: 6 stenar. Terräng: Krön av höjdsträckning.  

Linderås 11 (2 domarringar) 

Gravfält med 8 fornlämningar, varav 2 domarringar, 2 kvadratiska stenkretsar, 1 rund 
stensättning, och 3-4 stenkretsar. Gravfätet är skadat i öster av en väg. Norr om gravfältet går 
en gammal ridstig. 

Diameter: 4-5 meter. Stenantal: 5 stenar. Terräng: Sluttande höjdrygg. 
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Linderås 20 (2 domarringar) 

En konstaterad domarring samt en osäker domarring, i rapporten benämnd kvadratisk, ofylld 
stensättning. I Fmis är dock två domarringar registrerade. Anläggningarna undersöktes 1989 
och i den ena hittades en gravgömma med en fragmentarisk järnkniv, spritt över anläggningen 
fanns små bitar av bränt ben och kol. I den andra hittades en gravgömma med sot, brända ben, 
samt tre fragment bränd lera, eventuellt keramik. Domarringarna återställdes men är kraftigt 
förstörda av skogsarbete.  

Domarring 1: Diameter: 5 meter. Stenantal: 7 stenar. Domarring 2: Diameter: 4,5 
meter. Stenantal: 7 stenar. Terräng: Svag förhöjning i småkuperad skogsmark. 

Linderås 22 (1 domarring) 

På gravfältet finns 4 kvadratiska stenkretsar och 1 domarring. Gravfältet är enligt Fmis stört 
av kraftledningsstolpar och stängsel. 

Diameter: 4 meter. Stenantal: 7 stenar. Terräng: Småkuperad moränmark. 

Linderås 24 (3 domarringar) 

Gravfält bestående av 10 fornlämningar varav 3 domarringar, 4 resta stenar, och 3 
klumpformiga stenar. Dessa kan enligt Fmis vara rester av stenkretsar, alltså möjliga 
domarringar eller kvadratiska stenkretsar. Gravfältet ligger strax under 500 meter söder om 
Linderås 27.  

Diameter: 5-8 meter. Stenantal: 5, 7 respektive 11 stenar. Terräng: Krön, sydlig och 
västlig markerad grusås. 

Linderås 27 (2 domarringar) 

Gravfält bestående av 2 domarringar, 1 kvadratisk stenkrets samt ytterligare 3 stenkretsar 
bestående av klumpformiga och kullfallna resta stenar, enligt Fmis. Kanske har det 
ursprunligen funnits fler domarringar på gravfältet?  

Domarring 1: Diameter: 5 meter. Stenantal: 7 stenar. Domarring 2: Diameter: 6 meter. 
Stenantal: 7 stenar. Terräng: Krön av åsrygg. 

Linderås 48 (5 domarringar) 

Gravfält bestående av 22 fornlämningar, varav 5 domarringar, 1 kvadratisk stenkrets, 12 
ytterligare ospecificerade stenkretsar samt 4 klumpstenar. Gravfältet är skadat av gammal 
odling, enligt Fmis är gravarna svårbedömda och skeva till formerna. Klumpstenar som ligger 
omkringspridda kan från början ha ingått i domarringar eller stenkretsar. 

Diameter: 4-5,5 meter. Stenantal: 7-9 stenar. Terräng: Moränavsats i sydsluttning. 

Frinnaryd 17 (2 osäkra domarringar) 

Två osäkra domarringar, de kan lika gärna vara kvadratiska stenkretsar. Enligt Fmis har det 
ursprungliga stenantalet troligen varit 5 men då stenar saknas, i den ena återstår 4 stenar och i 
den andra 3, är det svårt att veta vad det varit för typ av grav. 

Domarring 1: Diameter: 5 meter. Stenantal: 5 stenar. Domarring 2: Diameter: 5 meter. 
Stenantal: 5 stenar. Terräng: Övre delen och krön av sluttande moränrygg. 
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4.4 Lommaryd 

 

Figur 14. Domarringar i Lommaryd. ©Lantmäteriet 

Lommaryd 35 (1 domarring)  

Gravfält med minst 38 fornlämningar, varav 1 domarring, 1 treudd, 23 högar, 14 runda 
stensättnintar och 1 rest sten. 

Uppgifter saknas om domarringens mått. Gravfältet är kraftigt skadat. 
Terräng: Krön av moränhöjd i kuperat, öppet odlingslandskap. 

Lommaryd 43 (1 domarring) 

En ensam domarring med oregelbunden form. Domarringen är oval snarare än rund. 
Diameter: 6 meter. Stenantal: 7 stenar. Terräng: Moränavsats i sluttning. 

Lommaryd 45 (2 domarringar) 

Gravfält bestående av 9 fornlämningar, varav 2 domarringar, 1 röse (12 meter i diameter), 1 
stensättningar (10 meter i diameter), 3 kvadratiska stensättningar och 2 resta stenar. Enligt 
uppgifterna i Fmis är den ena rund men den andra närmast oval. På gravfältet finns ytterligare 
ett ’tiotal stenar som enligt Fmis kan vara skadade domarringar eller kvadratiska stenkretsar. 

Domarring 1: Diameter: 5 meter. Stenantal: 9 stenar. Domarring 2: Diameter: 6*4 
meter (domarringen är enligt Fmis närmast oval). Stenantal: 7 stenar. Terräng: Moränavsats, 
krön i kuperat landskap. 

Lommaryd 55 (4 domarringar) 

Gravfält bestående av 8 fornlämningar, 4 domarringar och 4 stenkretsar. Tre av 
domarringarna ligger på gravfältets södra del, den fjärde ungefär i dess mitt. Om stenkretsarna 
står det i Fmis att 21 stenar på gravfältet ligger kringspridda så att ungefär 4 ytterligare 
konstellationer vore möjliga. Det anges inte om detta i så fall rör sig om domarringar eller 
kvadratiska stenkretsar. 

Diameter: 6-8 meter. Stenantal: 3 av domarringarna består av 9 stenar, 1 av 7 stenar. 
Terräng: Åkerimpediment i svagt kuperat öppet odlingslandskap. 
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Lommaryd 61 (7 domarringar) 

Gravfält med 1 rektangulärt röse, 4 osäkra runda stensättningar, 7 domarringar – varav 2 
osäkra, 2 kvadratiska stenkretsar och 1 rest sten. Gravfältet är känt som Brudastenarna. 

Diameter: 4-11 meter. Stenantal: 5-13 stenar. Terräng: Krön av moränrygg i kuperat 
landskap.  

Lommaryd 66 (3 osäkra domarringar) 

På platsen för två kvadratiska, stenfyllda stensättningar fanns enligt fornminnesinventeringen 
1954 möjligen tre domarringar, som inte kunde ses vid inventeringen 1986. Här följer 
uppgifterna om de osäkra domarringarna: 

Diameter: 4 meter. Stenantal: 5-8 synliga stenar. Terräng: Moränplatå i kuperat 
landskap. 

Lommaryd 71 (11 domarringar) 

Två närliggande gravfält. Det ena, i Fmis kallat a, består av 8 fornlämningar, 6 domarringar 
och 2 kvadratiska stenkretsar. I mitten av gravfältet finns ett tiotal stenar som kan vara rester 
av ytterligare domarringar eller stenkretsar. Gravfält b består av 5 domarringar. 

Gravfält a: Diameter: 4-6 meter. Stenantal: 5-7 stenar. Gravfält b: Diameter: 3,5-7 
meter. Stenantal: 5-11 stenar. Terräng: Krön av moränbunden höjdrygg.  

Lommaryd 75 (2 domarringar) 

Ett skadat gravfält med 2 domarringar. Kring dem finns stensamlingar med lösa block som 
enligt Fmis kan innebära att det på platsen ursprungligen funnits fyra eller fem fornlämningar 
totalt, som domarringar eller stenkretsar. 60 meter norr om gravfältet finns ett röse, 15 m i 
diameter och 260 meter norr om gravfältet finns ytterligare domarringar, Lommaryd 78 (se 
mer nedan).  

Domarring 1: Diameter: 6 meter. Stenantal: 9 stenar. Domarring 2: Diameter: 4 meter. 
Stenantal: 7 stenar. Terräng: Sluttande moränmark i kuperat landskap. 

Lommaryd 76 (osäker domarring) 

På platsen för ett kvadratiskt röse, 10*10 meter, finns en möjlig domarring, enligt Fmis. I 
närheten finns även ett röse, 15 meter i diameter, samt en rund stensättning. 

Diameter: 5 meter. Stenantal: 5 stenar. Terräng: Krön av moränrygg i öppet 
odlingslandskap. Vid gravarna hagmark. 

Lommaryd 78 (2 domarringar) 

Gravfält med 5 fornlämningar, varav 2 domarringar och 3 resta stenar. 30 meter söder om 
dessa finns en rund, fylld, stensättning.   

Domarring 1: Diameter: 4 meter. Stenantal: 7 stenar. Domarring 2: Diameter: 5 meter. 
Stenantal: 7 stenar. Terräng: Moränrygg i kuperat landskap. Gravarna ligger i skogsmark, i 
närheten finns fossil åkermark. 

Lommaryd 79 (4 domarringar) 

Resterna av minst 4 domarringar och 1 rest sten. Gravfältet är kraftigt skadat, en sentida väg 
går till exempel rakt igenom en domarring, enligt Fmis. På gravfältet finns ett femtontal 
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uppbrutna stenar som enligt Fmis förmodligen utgjort ytterligare domarringar eller markerat 
gravar som resta stenar. Det går heller inte utesluta att det rör sig om kvadratiska stenkretsar. 
200 meter sydväst om Lommaryd 79 ligger Lommaryd 80, omkring 290 meter sydväst om 
Lommaryd 79 ligger Lommaryd 230 (se mer nedan). 

Diameter: 5-10 meter. Stenantal: 5-9 stenar. Terräng: Svagt markerad avsats i sluttning. 
Åkerimpediment. 

Lommaryd 80 (2 domarringar) 

2 domarringar. Båda har ursprungligen bestått av 9 stenar. I inventeringen 1954 anges 11 
stenar för den ena domarringen, dessa ska dock vara så pass annorlunda både till storlek och 
form att de utelämnats i den senaste inventeringen.  

Domarring 1: Diameter: 9 meter. Stenantal: 9 stenar. Domarring 2: Diameter: 9 meter. 
Stenantal: 9 stenar. Terräng: Moränkulle i kanten av odlingslandskap. 

Lommaryd 83 (1 domarring) 

Gravfält med tre gravar, 1 domarring och 2 resta stenar. De resta stenarna är enligt uppgifter i 
Fmis rester av en andra domarring. Domarringen saknar 2 stenar så i dag syns endast 5 stenar. 

Diameter: 5 meter. Stenantal: 7 stenar. Terräng: Impediment i åker, gruskulle i kuperat 
odlingslandskap. 

Lommaryd 93 (osäker) 

Gravfält bestående av 9 fornlämningar, varav 1 kvadratisk stenkrets, 2 rektangulära 
stenkretsar, 1 rest sten, samt 5 klumpformiga stenar. Enligt Fmis har troligen de 
klumpformiga stenarna ingått i domarringar eller stenkretsar. 

Terräng: Kanten av moränavsatts i öppet odlingslandskap. 

Lommaryd 98 (1 domarring) 

Gravfält bestående av 12 fornlämningar varav 1 domarring, 11 kvadratiska stenkretsar 
bestående av 4 stenar vardera. 

Diameter: 4 meter. Stenantal: 7 stenar. Terräng: Moränavsats i sluttning, omedelbart 
väster om landsvägen som norrut leder till fornborgen, Domarkullen samt Vassrödjorna. 

Lommaryd 114 (4 domarringar) 

Gravfält med 4 domarringar. Kring domarringarna finns omkring 85 odlingsrösen. 
Domarring 1: Diameter: 5 meter. Stenantal: 7 stenar. Domarring 2: Diameter: 4,5 

meter. Stenantal: 7 stenar. Domarring 3: Diameter: 4,5 meter. Stenantal: 7 stenar. 
Domarring 4: Diameter: 5 meter. Stenantal: 7 stenar. Terräng: Låg sluttande morängrygg, 
hag- och skogsmark. 

Lommaryd 230 (5 domarringar) 

Gravfält bestående av 5 domarringar. Dessutom finns 2 osäkra samt 3 troliga domarringar 
eller stenkretsar, enligt Fmis består dessa av kringspridda stenar som gör tre konstellationer 
möjliga. En skogsmaskin har kört över gravfältet. 

Diameter: 4 meter. Stenantal: 5 stenar. Terräng: Krön av moränkulle. 
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Lommaryd 276 (osäker) 

Gravfält som består av 7 fornlämningar, 6 kvadratiska stenkretsar och 1 rest sten. På 
gravfältet finns 11 lösa stenar, som enligt Fmis troligen ingått i stenkretsar eller domarringar. 
Terräng: Låg moränrygg i kuperat landskap. 

5. Statistik och kommentarer 

 Diameter Stenantal Antal Med andra 
gravtyper? 

Kvadratiska 
stensättningar? 

Vid en 
väg? 

På en 
höjd? 

Adelöv 
12:3 5 m 7 3 Ja Ja Ja Nej 

Adelöv 
12:4 4-7 m 5 eller 7 10 Ja Ja Ja Nej 

Adelöv 
29:1 7,5 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 

Adelöv 
29:2 8 m 11 1 Nej Nej Ja Ja 

Adelöv 44 6-9 m 2*9, 3*7 5 Ja Nej Ja Nej 
Adelöv 

45:1 8 m 9 1 Nej Nej Ja Nej 

Adelöv 
45:2 5 m 5 1 Nej Nej Ja Nej 

Tranås 23 - - - - - - - 
Tranås 116 4-5 5-7 4 Ja Ja Ja Ja 
Tranås 205 5-7 m 4-8 10 Nej Nej Ja Ja 

Tranås 
210,1 8 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 

Tranås 
210,2 11 m 9 1 Nej Nej Ja Ja 

Tranås 
210:3 7-8 m 8 1 Nej Nej Ja Ja 

Tranås  
261,1 7 m 9 1 Nej Nej Ja Ja 

Tranås 
261,2 5 m 6 1 Nej Nej Ja Ja 

Linderås 8 5,5 6 1 Ja Osäkert Ja Ja 
Linderås 

11 4-5 m 5 2 Ja Ja Ja Ja 

Linderås 
20:1 5 m 7 1 Nej Nej Ja Nej 

Linderås 
20:2 4,5 m 7 1 Nej Nej Ja Nej 

Linderås 
22 4 m 7 1 Ja Ja Ja Nej 

Linderås 
24 5-8 m 5,7,8 3 Ja Osäker Ja Ja 

Linderås 5 m 7 1 Ja Ja Ja Ja 
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27,1 
Linderås 

27,1 6 m 7 1 Ja Ja Ja Ja 

Linderås 
48 4-5,5 m 7-9 5 Ja Ja Ja Ja 

Frinnaryd 
17,1 5 m 5 1 Osäker Osäker Ja Ja 

Frinnaryd 
17,2 5 m 5 1 Osäker Osäker Ja Ja 

Lommaryd 
35 Osäker Osäker 1 Osäker Osäker Ja Ja 

Lommaryd 
43 6 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
45,1 5 m 9 1 Ja Ja Ja Ja 

Lommaryd 
45,2 

6*4 m 
(oval) 7 1 Ja Ja Ja Ja 

Lommaryd 
55 6-8 m 9,9,9,7 4 Ja Osäker Ja Nej 

Lommaryd 
61 4-11 m 5-13 7 Ja Ja Ja Nej 

Lommaryd 
66 4 m 5-8 3 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
71:1 4-6 m 5-7 6 Ja Ja Ja Ja 

Lommaryd 
71:2 3,5-7 m 5-11 5 Ja Ja Ja Ja 

Lommaryd 
75,1 6 m 9 1 Osäker Osäker Ja Ja 

Lommaryd 
75,2 4 m 7 1 Osäker Osäker Ja Ja 

Lommaryd 
76 5 m 5 1 Ja Nej Ja Ja 

Lommaryd 
78,1 4 m 7 1 Ja Osäker Ja Ja 

Lommaryd 
78,2 5 m 7 1 Ja Osäker Ja Ja 

Lommaryd 
79 5-10 m 5-9 4 Ja Osäker Ja Nej 

Lommarud 
80:1 9 m 9 1 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
80:2 9 m 9 1 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
83 5 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
93 Osäker Osäker 1 Ja Ja Ja Ja 

Lommaryd 
98 4 m 7 1 Ja Ja Ja Ja 

Lommaryd 
114,1 5 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
114,2 4,5 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 



 

28 
 

Lommaryd 
114,3 4,5 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
114,4 5 m 7 1 Nej Nej Ja Ja 

Lommaryd 
230 4 m 5 5 Osäker Osäker Ja Ja 

Lommaryd 
276 Osäker Osäker Osäker Ja Ja Ja Ja 

 
Några saker är slående. Alla domarringar ligger i nära anslutning till en väg. Domarringar 
ligger även högt. Endast 9 av 52 poster ligger inte på en höjd. Höjderna kan skilja sig mycket 
åt. Tranås 261, till exempel, ligger på en förhöjning i åkerlandskapet. Denna är, i jämförelse 
med Domarkullen, blygsam. Men utsikten mot Säbydalen är betagande beroende på att det 
sedan sluttar brant ner mot Säbydalen. 

Ett annat starkt samband är mellan domarringar och kvadratiska stenkretsar. Fina exempel 
är Adelöv 12:3 och Adelöv 12:4. I de fall då fler gravar finns på samma lokal som 
domarringarna ingår i samtliga fall utom åtta kvadratiska stenkretsar. I sex av de fallen är det 
dessutom osäkert, det kan röra sig om kvadratiska stenkretsar även där men det går inte se på 
grund av att gravarna är skadade eller otydliga. 

6. Slutsats 
Domarringarna ligger alltid vid vägar. De ligger ofta högt i terrängen. Domarringarna har ett 
avsides läge på så vis att de inte ligger i direkt anslutning till gårdar med järnåldersnamn utan 
i ett mer perifert läge. Detta förklarar jag med att domarringarna inte i första hand ligger vid 
en gården utan har ett kommunikativt läge. Dessutom ligger de i ett gränsläge. Detta bör 
förstås i relation till den norröna världsbild, midgårdsideologin, som växer fram under yngre 
romersk järnålder, där gränsen mellan Midgård, där människorna bor, och det vilda utanför 
manifesterades på olika sätt. Ett sätt är domarringarna. Flera av domarringarna följer samma 
gränsläge som fornborgen Lommaryd 28.  

7. Sammanfattning 
I min uppsats har jag försökt förstå domarringar i nordöstra Småland och deras relation till 
järnålderslandskapet. Jag har velat ge dem en tydlig datering till yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid, för att på så vis förstå dem i en kontext. Denna kontext är den då 
framväxande midgårdsideologin, eller som Anders Andrén kallar den en norrön världsbild. 
Domarringarna är bland de första materiella uttrycken för denna världsbild, tillsammans med 
guldbrakteater, fornborgar och även bröd samt vridkvarnar. 

Jag har visat hur domarringarna markerar gränser i landskapet enligt den midgårdsideologi 
som betonade det innanför liggande Midgård och det vilda som ligger utanför. Domarringarna 
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ligger ofta högt i terrängen, på åsryggar och moränkullar. Ibland ligger de mycket högt med 
vidsträckt utsikt på ett vis som för tankarna till fornborgarnas utsikt. Ibland ligger de dock på 
flatmark. Domarringarna ligger emellertid alltid vid vägar, vilka i sig kan vara geografiska 
och mytologiska gränser i landskapet.  

I min uppsats har jag främst tittat på domarringarnas placering i landskapet. Det vore 
intressant att även titta på ”möbleringen” på de olika gravfälten, hur olika gravar ligger i 
förhållande till varandra liksom hur gravarna är uppbyggda. Går det kombinera en sådan 
analys med en landskapsanalys? 

I min analys av domarringarna i Adelöv formulerade jag meningen ”Olika situationer har 
krävt olika domarringar, i olika konstellationer både med avseende på storlek och samspel 
med andra gravformer”. Det vore givande att borra djupare i detta i framtida forskning. Vad 
finns det för slutsatser att dra av de olika domarringarna?  

Det vore även intressant att försöka göra en analys av siffrorna. Jag berörde kort talet nio 
och dess viktiga egenskaper i den norröna världsbilden. Vad mer går det göra för analyser 
utifrån domarringarnas stenantal?  
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