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Abstract: In this essay I will analyze Norrby stenar stone circles in Närke in order to 

understand the stone circles in relation to the society and landscape around them. I will also 

compare older with newer reasearch in order to understand how archaeologists have seen the 

stone circles over time. To do so, I will put the stone circles in relation to the norse mythology 

and the ideology about Midgård. 
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1.Introduktion 

1.1 Introduktion och syfte 

Runt om i landskapet finns det monument i sten som kallas domarringar. Domarringarna 

består av uppresta stenblock som är placerade i en cirkel med lika långt avstånd mellan 

varandra (Andrén 2014: 103; Hyenstrand 1984: 73). 

Ingen vet egentligen domarringens funktion och detta kan bero på att man inte gjort så många 

undersökningar på dessa i modern tid (Hyenstrand 1984: 73). Däremot har man kunnat 

konstatera att det nästan alltid rör sig om ett udda antal resta stenar i cirkeln och att siffran 7 

och 9 återkommer väldigt ofta. Genom studier av de isländska texterna skulle man kunna 

koppla dessa siffror till den fornnordiska religionen (Andrén 2014: 104).  

Syftet med denna uppsats är att jag vill försöka förstå domarringsgravfältet Norrby stenar och 

relationen till järnåldersbygden runt om. Jag vill veta varför domarringarna byggdes och vad 

syftet med dessa är. 

1.2 Frågeställningar 

• Varför byggs domarringar? 

• Hur kan domarringarna kopplas till mytologin? 

• Vilken är kopplingen till gård och by? 

1.3 Teori och metod 

Till att börja med kommer jag ta reda på tidigare forskning om domarringar för att försöka 

förstå hur arkeologer har tolkat stenmonumenten. Därefter kommer jag att jämföra detta med 

nyare forskning. Genom detta kan jag möjligen svara på hur domarringarna är knutna till 

mytologin och varför man tror att de har byggts. När jag har diskuterat domarringar som ett 

fenomen i sig vill jag också veta hur domarringen ligger i förhållande till tid och landskap. 

Vilken betydelse kan domarringen möjligen ha haft för en person från denna tid och hur ligger 

domarringen geografiskt i landskapet? Här kommer jag att koppla till Botåsen, Hjortsberga 

respektive Berga som jag presenterar i egna kapitel. Jag tror att domarringarna och landskapet 

tillsammans kan ge mig en helhetsbild som i sin tur kan öka min förståelse (och möjligen ge 

svar) till varför domarringarna byggs.  

Materialet jag använder kommer ifrån FMIS (fornminnesregistret) där jag utgår ifrån 

katalogtexten när jag gör mina tolkningar. Jag kommer också att utgå ifrån litteratur. Tyvärr 

finns det inte mycket litteratur angående de platser och domarringar jag har valt att studera 

och de få som direkt berör är gammal litteratur. Därför har jag valt att läsa om andra 

domarringar och där plocka ut bitar jag anser stämmer överens med domarringarna jag 

studerar. Jag har också valt att läsa litteratur om mytologi som i sig kanske inte nämner 

domarringar, men som gör att jag kan få en förståelse för religionen och ideologin som rådde 

under samma tidsperiod och därmed själv kunna knyta ideologin till domarringarna. 

Jag kommer även att besöka dessa platser för att själv kunna bilda mig en uppfattning om hur 

de ligger i landskapet och kunna ta fotografier. Samtliga foton i denna uppsats är tagna av 
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mig. Kartor kommer jag att skapa ur databaserna SGU (Svenska geologiska undersökning) 

samt Lantmäteriet. 

2.Domarringar 

2.1 Äldre forskning 

De flesta domarringarna ligger vid gravfält i södra Sverige. Stenarnas antal, form och storlek 

skiljer sig från region till region och man tror att detta kan bero på en kronologisk ordning. 

Men man tolkar ändå domarringarna som att de har en bakomliggande tanke och att de oftast 

använder ett ojämnt antal stenar i monumentet (Hyenstrand 1984: 73). Domarringarna kan 

vara knutna till lokala sedvänjor och finns ofta nära andra fornlämningar (exempelvis 

kvadratiska stensättningar, rösen, järnåldersdösar, låga stensättningar och resta stenar). 

Hyenstrand (1984: 78) pekar även på studier som visar att domarringarna ofta uppträder vid 

mindre gravfält med få fornlämningsgrupper med cirka 1–4 gravar. Detta har skapat 

diskussion kring domarringarnas funktion. Kanske är det synliga gravmonument för 

aristokratin? Men man har även diskuterat kring om domarringen är ett mer symboliskt 

monument. Sahlström (1942: 115) fortsätter att i vissa domarringar kan man se spår av 

brandgravskick, vilket kan betyda att man använt domarringar i begravningsprocesserna. Man 

valde kanske att täcka över brandstället eller urnan med jord för att sedan resa upp en 

domarring runt om platsen. 

Sahlström (1924: 19) förklarar att inom folktron trodde man att domarringar var tingsplatser. 

Varje sten representerade en domare och nämnd från trakten. Representanterna satt på 

stenarna runt om och domaren på den största stenen. Detta skulle alltså betyda att man 

använde domarringarna för rättsliga handlingar och det ojämna antalet stenar betyder då att 

det aldrig kan bli oavgjort i en röstning. Han påpekar också att detta påstående inte riktigt går 

att stödja eftersom domarringar visserligen inte förekommer på många ställen, men där de 

förekommer, finns det ofta flera på samma plats. Arbetet att resa stenarna har dessutom varit 

för tungt och tidsmässigt krävande för att ha rests för en sådan liten nämnd, anser han. 

Sahlström ställer sig dock undrande i sin artikel Domarringarnas härkomst varför det inte 

finns någon tingsplats eller kultplats vid gravfälten. Eftersom man inte hittat så många fynd 

kan man inte säkert säga vilken funktion domarringarna faktiskt hade. Det enda som kan säga 

emot tesen att det skulle vara en tingsplats är att man faktiskt har hittat kärl med brända ben 

och aska, att flera domarringar har hittats på samma område och att ringarna har haft olika 

storlek. Men Sahlström menar då att detta är tillräckligt tunga bevis för att denna tes inte kan 

stämma. 

Tolkningen att domarringarna skulle kunna ha använts som offerplatser byggs på att de allra 

flesta domarringarna ligger i anslutning till gravar och till vatten. Enligt Sahlström (1942:115) 

försökte Oscar Montelius att stödja denna tolkning men misslyckades. Denna tolkning lever 

kvar men man tror mer på att domarringarna är gravmonument. 

Stenarnas placering i cirkeln kan ha att göra med astronomi. Fokuserar man på väderstrecken 

och på maxpunkterna för solens och månens bana så kunde stenarnas placering bli helt lika 

varandra i dessa linjer (Gannholm 1982: 2). Man verkar inte riktigt kunna stödja denna 

tolkning heller. Mest troligt är fortfarande att domarringarna har använts som gravmonument, 
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även om en stor del av domarringarna aldrig blivit ordentligt undersökta (Sahlström 1924: 

30).  Arne (1938: 165) tror att domarringarna först varit gravmonument men att man under 

senare tider har använt dem som tingsplatser. Detta betyder då att monumentet skulle ha blivit 

återanvänt med ett nytt syfte. Vare sig Sahlström, Gannholm eller Arne förklarar enligt mig, 

varför man valt att bygga en stencirkel och varför den byggs på vissa platser. De fokuserar 

mestadels på vad syftet med domarringarna kan ha varit. Men för att försöka förstå syftet 

behöver man se monumentet i sin helhet.  

Det finns olika tolkningar på domarringarnas ursprung och spridning i Skandinavien och 

Europa oavsett om man är mer intresserad av dess funktion (Sahlström 1942: 115). Man ser 

ofta på dessa monument som att de skulle ha anlagts under yngre romersk järnålder och 

folkvandringstid men troligen är vissa monument äldre än så. Arne (1938: 165) konstaterar att 

domarringarna kan ha uppstått ur äldre gravformer, men att det inte finns något som stödjer 

den tolkningen. Däremot anser Sahlström (1942: 115) att han hittat gravgrupper i 

Nordtyskland som skulle kunna länkas ihop med de svenska domarringarna.  

 

Av de större utgrävningarna som har gjorts på svenska domarringar kan man datera de 

tidigaste som äldre romersk järnålder (Sahlström 1942: 115). Domarringarna kan ha 

uppkommit redan vid järnålderns början i de västgermanska områdena och sedan under äldre 

romersk järnålder ha uppkommit i östgermanska områden. Under folkvandringstiden kommer 

enligt Sahlström, domarringarna till Sverige samtidigt som de upphör i västgermanska 

området. Enligt honom skulle det kunna vara så att den första domarringen restes i samband 

med religiösa föreställningar om de dödas vilorum och det fasta antalet stenar. Sahlström 

anser också att traditionen har överförts från vad han kallar ”Söderns gamla kulturländer” till 

Norden och levt kvar där enda till vikingatiden. Enligt honom skulle detta kunna stödja 

tolkningen att domarringarna har varit kultplatser och att platsen ännu tidigare skulle kunnat 

varit tingsplatser (Sahlström 1942: 115).  

 

2.2 Nyare mytologiska tolkningar 

Andrén (2014) försöker göra kopplingar mellan den fornnordiska religionen och de svenska 

domarringarna i sin bok Tracing old Norse Cosmology. Genom att tolka de äldre isländska 

skrifterna så kan författaren se ett samband mellan skandinavisk krigsföring och mytologiska 

anknytningar med den fornnordiska guden Oden. Siffran 9 verkar stå för en förbindelse 

mellan krig, ritual och religion (Andrén 2014: 104). 

Författaren pekar också på att siffran 9 återkommer som en enhet för plats, tid och 

omvandling. Andrén hänvisar till Poetiska Eddan där det står att världsträdet Yggdrasil omges 

av nio stycken världar som då motsvarar nio stycken åldrar. I sagorna hängde Oden i trädet i 

nio nätter, guden Heimdall var son till nio stycken mödrar, det föll åtta ringar var nionde natt 

ifrån guldringen Draupnir och i slaget vid Ragnarök lyckades Tor ta nio steg innan han dog 

(Andrén 2014: 104). 
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Siffran 9 återkommer också i ritualer. I källor från 1000-talet så beskrivs det om offerfester 

som sker vart nionde år i Gamla Uppsala och dessa fester hölls i nio dagar. Under festen ska 

man ha offrat nio män, nio sorters djur från sju olika raser. Det finns dock inget arkeologiskt 

som i nuläget stödjer detta påstående förutom en runsten där siffran 9 förknippas med 

djuroffer (Andrén 2014:104). Andrén (2014: 105) tror att domarringarna symboliserar 

världarna kring Yggdrasil. 

2.3 Domarringen på Hjortsberga gravfält 

På Hjortsberga gravfält finns en domarring som är rest bredvid ett bronsåldersröse. Därefter 

har man i senare tider lagt gravar intill som bildat ett gravfält. Domarringen är 13 meter i 

diameter och består av nio resta stenar. Stenarna är mellan 1,2-2 meter höga, 0,9-1,5 meter 

breda och 0,5-0,8 meter tjocka. Sex av dessa stenar står på ett underlag av stenar och jord och 

en sten står på en högliknande stensättning.  Mellan röset och domarringen finns en rest sten 

med inskriften 1876 (ligger väster om domarringen). Gravfältet ligger lite högre upp i 

landskapet (på en mindre ås) och har en central plats med öppna fält (ängsmark) och viktiga 

vägknutar runt om.  Under järnåldern fanns det också vatten i närheten av platsen.  

 

Fig 1. Bilderna visar domarringen i Hjortsberga tagna i norr respektive söder. 

2.4 Botåsen 

I en annan del av Örebro län finns Botåsen som har liknande omständigheter som Hjortsberga. 

Här finns också en domarring bredvid ett bronsåldersröse. Därefter har ett gravfält från 

järnåldern växt upp runt om. Botåsens domarring är 12 meter i diameter och har nio stenar. 

Till sydväst finns en rest sten. Stenarna är mellan 1,5-2 meter höga. Platsen ligger på en 

mindre ås och omges av ängsmark.  Platsen ligger centralt och det finns flera viktiga 

vägknutar runtom. Det har också funnits vatten i närheten under järnåldern. 

3. Norrby stenar och relationen till Berga (Hallsberg) 

3.1 Norrby stenar 

Vid Norrby stenar finns fyra domarringar. Gravarna ligger på rad bredvid varandra från norr 

till söder. Den norra domarringen 20x16 i diameter och består av nio stenar. Stenarna är 1,3-

2,1 meter höga, 0,8-1,7 meter breda och 0,55-0,85 tjocka. Domarringen bredvid är 8 meter i 

diameter och består av sju resta stenar. Stenarna är 0,75-1,2 meter höga, 0,45-1 meter breda 

och 0,25-0,45 meter tjocka. Nästa domarring i raden är 15 meter i diameter och består av 8 

stenar (men det finns en grop efter en nionde sten). Stenarna är 1,05-1,5 meter höga, 0,75-1,2 
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meter breda och 0,5-0,7 meter tjocka. Domarringen längst till söder är 12 meter i diameter och 

består av 8 stenar (men även här en grop efter en nionde sten). Stenarna är 1-1,8 meter höga, 

0,85-1,4 meter breda och 0,4-0,9 meter tjocka. Vid dessa domarringar finns ett antal resta 

stenar som tros vara rester av andra domarringar. Runt om domarringarna finns öppna fält.  

 

Fig 2. Medurs från vänster: Den första ringen, den andra ringen, den tredje ringen och den 

fjärde ringen i Norrby stenar. 
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Fig 3. Karta med Terrängskuggning över Norrby stenar. Den gula markören 

markerar domarringsgravfältet. De blå markeringarna visar övriga fyndplatser.  

(Fornsök)  

 

 

Fig 4. Jordartskarta över Norrby stenar. Den gula markören visar platsen för 

domarringsgravfältet. De blå markeringarna visar övriga fyndplatser. (Fornsök) 

 

Fig 5. Ortofoto med sockengräns över Norrby stenar. Den gula markören visar platsen för 

domarringsgravfältet. (Fornsök) 
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Fig 6. Strandlinjekarta. Här kan man se att Norrby stenar ligger intill en sjö och på en viktig 

och central plats. (Sveriges geologiska undersökning). 
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Fig 7. Jordartskarta över Norrby stenar. Här kan man se att platsen ligger på en ås 

(isälvsavlagring), och består av grus och omringas av lera. (Sveriges geologiska 

undersökning) 

På figur 3 och 4 kan man se att Norrby stenar ligger på en ås och att gravfältet ligger en bit 

ifrån övriga fornplatser. Man kan se att domarringsgravfältet ligger centralt i jämförelse med 

övriga platser. Platsen ligger mitt i ängsmarken på den enda höjden i mitten. Figur 5 visar att 

det går flera viktigare vägknutar förbi åsen, vilket tyder på att det färdades många människor 

på dessa vägar.  Vägarna knyter ihop alla gårdar i landskapet. Även under senare tider har 

man valt att lägga sockengränsen rakt över åsryggen. Domarringsgravfältet binder ihop de 

båda sidorna om åsen enligt mig. Det blir på så vis en naturlig mötesplats. Figur 6 visar att 

Norrby stenar ligger intill en forntida sjö. Vatten gav möjligheter till fiske och transporter av 

varor och människor. Runtom sjön kan djuren dricka och beta. Söder om platsen finns det 

skog som också är en viktig näringskälla. Figur 7 visar att domarringsgravfältet ligger på en 

ås gjord av isälvsavlagring. Runt om finns glacial lera som förmodligen gör jorden bördig och 

därmed gör platsen mer attraktiv att vistas på. 

 

3.2 Berga (Hallsberg) 

I närheten av Norrby stenar finns idag en sockenkyrka i byn Berga (Hallsberg). Denna 

sockenkyrka var byggd runt 1100-talet. Idag återstår endast långhusets södra och norra murar 

men man byggde under 1200-talet upp en kyrka av sten med en sakristia i norr och vapenhus i 

söder på exakt samma plats. Därefter har kyrkan byggts om och fått nya detaljer ända fram till 

idag.  Kyrkan ligger i en vägkorsning där vägarna till Norrby stenar möts. Även kyrkan ligger 

på en central plats, på en höjd, omgärdat av öppna ytor (betesmark).  Anledningen till att 

tätorten växte upp mer söderut är för att man under 1800-talet byggde järnvägar och då 

byggdes Hallsbergs station. 

Namnet Hallsberg (Halsbergha socken, 1391) har burits av bebyggelsen som uppkommit på 

den mark, kyrkan byggdes på. Idag står där en prästgård (Wahlberg, 2016). -Berg kommer 

ifrån den då närliggande gården Berga (det äldre namnet är Berg) som syftade på den grusvall 

som kyrkan byggdes på medan Hall- troligen kommer ifrån mansnamnet Hallr. I så fall 

betyder Hallsberg ”Halls gård i Berg”. 

4. Slutsats 
Hjortsberga och Botåsen är nästan identiska. De har båda startats med ett bronsåldersröse som 

strax bredvid fått en domarring intill sig från järnåldern. Domarringarna är också likartade. 

Botåsens domarring är lite mer oval är Hjortbergas men storleksmässigt är de väldigt snarlika. 

Även antalet stenar och stenarnas storlek är näst intill identiska. Något som också fångade 

min uppmärksamhet är att strax väster om båda domarringarna finns en rest sten som är lika 

stora. Det som skiljer dem åt är att Botåsens sten ligger mer sydväst och Hjortbergas resta sten 

har fått inskriften 1876. Båda platserna ligger på en ås, omgivna av betesmark. Det verkar 

också vara centrala platser, både för folket och i landskapet. Det finns betydande vägnät runt 

omkring, vilket enligt mig betyder att det har rört sig många människor förbi. Båda platserna 

ligger i närheten av vatten. 
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Norrby stenar är annorlunda än både Hjortsberga och Botåsen. På denna plats finns endast 

gravformen domarring och dessutom ett flertal sådana på samma plats. Idag står fyra 

domarringar kvar i Norrby men tecken tyder på att det funnits fler domarringar. Varför man 

valt att endast bygga domarringar går endast att spekulera i. Däremot, i likhet med de andra 

platserna, ligger Norrby stenar på en ås, intill vatten, omgärdat av betesmarker. Det finns 

viktiga vägknutar som binder samman bygderna runt om.  I närheten finns Berga gård som 

har varit betydande gård där många människor möts. Där byggdes under tidig medeltid en 

stenkyrka. Norrby stenar tror jag ska kopplas till storgården Berga (Hallsberg). 

Palmkvist (2017) menar att domarringar i småland ofta ligger lite avsides från själva 

järnåldersbygden men jag anser att de ligger centralt i landskapet med bygd runtom. 

Domarringen ligger i mitten omgiven av betesmark och längs med betesmarken ligger 

bebyggelsen. Detta tycker jag visar sig extra tydligt vid Norrby stenar men också både vid 

Botåsen och Hjortsberga. Han argumenterar också för att domarringar som inte ligger intill ett 

gravfält skulle vara större och ha fler stenar än de som finns intill ett gravfält. De ska också 

ligga annorlunda i landskapet, gärna på ett markerat område (en höjd eller ett krön) och på ett 

marginellt odlingsområde. Detta tycker inte jag riktigt stämmer i min analys. Förutom att 

gravformerna är annorlunda på alla mina platser jag studerat, har samtliga domarringar nio 

stenar (utom tredje ringen i Norrby stenar som har 7 stenar). Det är också så att de flesta 

domarringar är ca 13–15 meter i diameter. Det är endast den tredje och fjärde ringen i Norrby 

stenar som är annorlunda. Den tredje ringen är mindre på grund av att den inte har lika många 

stenar och den fjärde ringen är mycket större än alla de andra. Däremot är domarringarna jag 

undersökt större både i antalet stenar och diameter än de domarringar Palmkvist undersöker i 

Småland. De småländska domarringarna verkar genomsnittligt vara ca 5–8 diameter och har 

mellan 5-7 stenar resta. Detta kan dock bero på lokala skillnader. Vad gäller läget i landskapet 

tycker jag att alla platserna har i stort sett identiska element oavsett om domarringen ligger 

intill ett gravfält eller inte.  

Jag tror också att mina undersökningsplatser binder samman bygderna runt om snarare än att 

de skulle ligga på en gräns. Palmkvist (2017) menar att vägen intill skulle vara en gräns och 

att domarringen ofta är uppbyggd på gränser. Jag anser dock att vägarna som omger 

domarringarna i Närke knyter samman hela landskapet. Vägnätet gör att domarringarna blir 

naturliga mötesplatser och därav blir en viktig del i samhället. 

Ortnamnen kring Norrby stenar slutar nästan alla på -sta, -by eller -a, vilket enligt mig vittnar 

för att det fanns en järnåldersbygd kring domarringarna. 

5. Sammanfattning 
Jag har försökt att förstå domarringarna i Hallsberg och Kumla socken och dess relation till 

järnålderslandskapet. Jag vill med denna uppsats visa att domarringarna ligger centralt i 

landskapet och att det är en mötesplats, en viktig del i samhället. Domarringarna håller ihop 

flera bygder med hjälp av vägnätet runt om. Jag har upptäckt att domarringarna ofta ligger vid 

vatten, på en högre höjd, omgiven av betesmark och betydande vägknutar. Jag har främst 

koncentrerat mig på hur domarringen ser ut och hur den ligger i landskapet. 
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Norrby stenar skiljer sig från mina andra undersökningsplatser. Här finns inte ett röse eller ett 

gravfält intill. Däremot har den likheter med både Hjortsberga och Botåsen när det gäller 

placering i landskapet. Gravfältet kan kopplas till Berga (Hallsberg) storgård. 

Det skulle vara intressant att jämföra andra domarringar i Närke och se hur de ligger i 

landskapet och hur deras förhållande till bygden ser ut. Är Norrby stenar unikt för hela Närke 

eller finns det fler platser som liknar denna? 

Jag skulle också vilja försöka förstå varför man valde att göra flera domarringar på samma 

plats istället för att bygga domarringen intill ett röse och sedan lägga till ett hundratal gravar 

efterhand. På denna fundering finns inget säkert svar ännu men kanske skulle jag dyka in mer 

i mytologin och där kanske finna ett svar? Talet nio som jag tidigare i uppsatsen argumenterat 

om verkar vara knutet till mytologin så varför kan inte domarringen också vara det? 

Begravning är ju ändå en rituell handling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

6. Referenser 
Andrén, Anders (2014). Tracing Old Norse cosmology: the world tree, middle earth and the sun from 

archaeological perspectives. Lund: Nordic Academic Press 

Arne, Ture J. (1938). Domarringarna äro gravar. Fornvännen 

Gannholm, K.E (1982). Gammelgutarnas Astronomi i domarringar, slipskåror och skeppssättningar. 

Stånga 

Hyenstrand, Åke (1984). Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. Stockholm: 

Riksantikvarieämbetet & Statens historiska museer 

Palmqvist, F. (2017). Domarringarnas placering i landskapet : En studie av nordligaste Smålands 

järnåldersbygd. Kandidatuppsats. Stockholm 

Sahlström, Karl Esaias (1924). Några iakttagelser angående domareringar i norra Västergötland. 

Fornvännen 

Sahlström, Karl Esaias (1942). Domarringarnas härkomst. Fornvännen 

Wahlberg, Mats (red.) (2016). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala 

 

 


