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Abstract 

This essay is about the stone circles Norrby Stenar and Smålandsstenar. I will discuss them and their 

meaning from different angles. By doing that, I hope to understand the stone circles in relation to the 

society and landscape that surrounds them. These places are unique because there are only stone 

circles as a burial form there. It is also more then four stone circles on both grave sites. In order to 

understand these places I will compare them with each other and by others research. I will interpret the 

monuments through an identity perspective, in relation with the norse mythology. 
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1.Inledning 

Jag har i en tidigare uppsats skrivit om Närkes domarringar där jag påvisade att 

domarringarna låg centralt i landskapet och inte på gränser såsom Palmqvist (2017) visade för 

norra Småland. Palmqvist ansåg att domarringarna var byggda på gränser och att detta då 

skulle symbolisera den rådande religionen. Han studerade småländska domarringar. 

Domarringarna i Närke ligger snarare centraliserade i landskapet med byar och viktiga 

vägknutar runt om. Jag ville då veta vilken betydelse domarringarna hade för folket och 

landskapet runt om. Varför valde man att bygga monumenten på de ställen där de finns idag? 

Jag var också intresserad av att veta varför man valde att bygga monumentet på det här sättet 

liksom om det fanns kopplingar till mytologin på andra sätt än genom gränser (exempelvis 

genom antalet stenar). 

 

Den här gången skulle jag vilja dyka ner ännu mer kring domarringarna. Jag skulle vilja 

studera närmare domarringsgravfälts placering i landskapet. Kommer de vara på gränser eller 

centraliserade i landskapet? Vilken betydelse kan dessa domarringar ha haft för 

järnåldersbygden? Jag vill försöka förstå domarringarna och varför de byggdes utifrån ett 

identitetsperspektiv. Domarringarna har säkert en annan roll, än som enbart gravar. Det är 

denna roll i relationen med landskapet, bygden, mytologin och människor som jag vill belysa 

i denna studie. 

 

Till skillnad från Palmqvist (2017) som studerar ensamliggande domarringar på gravfält med 

andra gravformer, har jag valt att studera gravfält där endast domarringar finns som gravform. 

Jag är intresserad av de gravfält som har fem ringar eller fler på samma plats. Norrby stenar 

och Smålandsstenar uppfyller detta krav, oavsett om vissa domarringar är fragmentariska i 

dagens läge. Spåren visar att fler domarringar har funnits på platserna, framför allt i Norrby 

stenar. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att förstå domarringsgravfält och deras placering i landskapet och deras relation till 

omgivande bygd.  

1.2 Frågeställningar 

• Vilken betydelse har domarringar för folkets identitet under järnåldern? 

• Vilken koppling finns mellan fornnordisk religion/mytologi och domarringar? 

• Vilken betydelse har Smålandsstenar för järnåldersbygden? 

• Vilken betydelse har Norrby stenar för järnåldersbygden? 

1.3 Metod och teori 

Till att börja med kommer jag att allmänt beskriva domarringar utifrån utseende och funktion, 

datering och ursprung samt i relation med den fornnordiska mytologin. När detta är gjort finns 

det en grund för att kunna studera enskilda platser. För att kunna få en djupare förståelse för 

vilken betydelse och roll domarringen hade för samhället kommer domarringarna jag studerar 

att kopplas till den närmsta bygden. Norrby stenar och Smålandsstenar kommer att få ett 

varsitt kapitel, där de först kommer att bli beskrivna som de är, för att sedan genom ett större 

perspektiv beskriva relationen till den närmsta bygden. Därefter så kommer platserna att 

jämföras med varandra för att kunna ge en helhetsbild och öka min förståelse till varför 

domarringar byggs och vilken roll de har.  

 

Jag kommer främst att använda mig av den kvalitativa metoden landskapsanalys. Jag vill 

förstå domarringarnas relation till det omgivande landskapet och till järnåldersbygden genom 

att studera kartor och ortnamn. Jag kommer också använda mig av en komparativ analys för 

att kunna se om det är någon skillnad eller likhet mellan Smålandsstenar och Norrby stenar. 

Jag kommer sedan att sätta det i relation till landsbygden för att förstå vilken betydelse 

domarringsgravfälten hade för människorna.   

 

För att bygga upp min förståelse kommer jag att titta på kartor, använda SGU och analysera 

strandlinjekartor för att se forna sjöar och vattenleder. Vidare kommer jag att använda FMIS 

(fornminnesregistret) där jag genom katalogtexten och inskannade loggböcker kan bilda mig 

en uppfattning och därmed göra en tolkning. Det finns inte mycket litteratur kring de 

domarringar jag valt att studera och det som finns behandlar domarringar i allmänhet eller 

knutet till en specifik plats. Denna litteratur kommer dock att ge mig viss användbar 
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information som kan behövas vid tolkningen. Detsamma gäller litteratur som behandlar 

fornnordisk religion, som inte direkt är kopplat till domarringar, men som ger en ökad 

förståelse kring samhället domarringarna uppstod och verkade i.  

 

I min studie kommer jag att använda mig av ett identitetsperspektiv. Detta är grunden för hur 

jag kommer att tolka domarringarna. Perspektivet ska försöka besvara varför man byggde 

monumenten och om anläggandet av domarringarna var en del för att skapa en identitet för 

människorna i bygden. Jag vill veta om gravarna fyllde en annan funktion än som grav. 

 

För att kunna besvara alla mina frågor kommer jag också att utgå ifrån ett religionsperspektiv. 

Jag vill se vad kopplingen mellan fornnordisk religion/mytologi och domarringar är och om 

den i sin tur kan vara ett uttryck för identitetsbegreppet. 

1.4 Identitetsklassifikation 

Burström (1991: 42) menar att identitetsklassifikation är en gruppering för hur man uppfattar 

en grupps eller persons identitet. Hur människor uppfattar sin identitet har en stor betydelse 

för deras plats och tillhörighet i samhället liksom deltagandet i olika subgrupper. Med 

subgrupp menas mindre grupper som tillhör en stor grupp. Detta synsätt kan enligt Burström 

(1991:41), dels användas för att förstå enskilda grupper eller samhällen men också för att 

subgruppernas konkurrens mellan varandra gjorde att förändringar skedde i samhället.  

 

Burström (1991:42) förklarar vidare att två begrepp som används inom perspektivet är 

klassifikatorisk enhet och identitetslegitimering. När en grupp har samma intressen bildas det 

en gemenskap, alltså en klassifikatorisk enhet. Identitetslegitimering är däremot hur en grupp 

eller person uttrycker sin identitet.  

 

Det finns två sätt att uttrycka sin identitet på, genom materiell eller ickemateriell 

identitetslegitimation (Burström 1991:44). Kroppsspråk, talspråk och normer är exempel på 

ickemateriell identitetslegitimation. Något arkeologin har mer nytta av är materiell 

identitetslegitimation. Det är ting som bevarats fram till nutiden, är känd för forskarna och det 

måste finnas ett antal av samma sak för att utgöra en kvantitet och därmed kunna behålla sitt 

informationsvärde. Här räknas domarringar in.  
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Genom att studera platser och monument genom historien, exempelvis domarringar, kan vi 

komma närmare en förståelse. Att återbruka gravar genom nya anläggningar i och kring äldre 

monument kan ha varit en medveten handling för att hålla kvar och stärka bandet mellan 

samtiden och det förgångna. Tegnér (2008:243) menar att det också kunde ha varit ett sätt för 

att försöka påverka framtiden. Hur man uppfattade det förflutna måste ha varit minst lika 

viktigt för människor då som nu i dagens läge. Detta påverkar också hur människan skapar sin 

identitet, vilka grupper den tillhör och hur personen skiljer sig från andra. Genom 

domarringarna kan min tolkning hjälpa mig att förstå järnålderns föreställningar om det 

förflutna samt dess samtid (Arwill-Nordbladh 2008:169).  

 

Jag har valt att avgränsa mig till att studera domarringars betydelse för människor som levde 

under järnåldern. Det går att studera domarringarnas betydelse för människor ända fram till 

idag, men det kommer inte svara på mina frågeställningar i denna studie.  

1.5 Religion/Mytologi 

Religion är ett vitt begrepp och går inte att enkelt definiera eftersom det innefattar tankar, 

handlingar, material och åsikter menar Insoll (2004:6). Men religion är ändå viktigt för 

människor och deras inställning till livet. För människor under järnåldern påverkade 

religionen vardagen, inte bara kring gravfält och heliga platser. Detta kan man se genom 

arkeologin. Däremot är religion komplext. Hur stor betydelse hade religionen för människorna 

och är det rätt att tolka att alla människor var religiösa? Man kan koppla ihop religion med 

den materiella kulturen men vilken betydelse den hade och hur den strukturerar upp samhället 

under järnåldern, är komplext (Insoll 2004:12). 

 

I dagens samhälle har inte religion samma inflytande. Det går inte att säga att alla människor 

på jorden är religiösa och därmed kan man heller inte säga vilken påverkan det har på 

samhället (Insoll 2004:22). Religion är trots det, en viktig del i livet och alla påverkas av den 

på ett eller annat sätt. Med det sagt, tror jag att om vi påverkas av religion idag, lär 

människorna under järnåldern också ha gjort det. 
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2. Domarringar 

Arkeologer och andra forskare har funderar mycket kring de förhistoriska gravarnas symbolik 

och gravspråk. Funderingarna rör varför människor valde att göra på ett visst sätt för att resa 

graven. Det kan vara fråga om konstruktion, material och form. Den roll och betydelse 

domarringen måste ha haft är idag mycket svårtolkad och därmed finns inget klart svar. 

 

De flesta domarringarna ligger i södra Sverige (vilket man kan se på kartan nedan) intill ett 

gravfält med andra gravformer. I denna studie kommer jag därför att studera de 

domarringsgravfält som enbart innehåller gravformen domarringar. Därmed kommer också 

ensamliggande domarringar att prioriteras bort.  

 

Fig 1. Denna karta visar fördelningen av domarringar i södra Sverige (Hyenstrand 1984:74).  

Smålandsstenar och Norrby stenar är inritade på kartan. Ett annat eget tillägg är ån Nissan. 
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Kartan (fig.1) är till viss del missvisande då det verkliga antalet domarringar egentligen är 

större men de som räknats bort är de som blivit skadade (och därmed räknas som resta stenar) 

eller borttagna på grund av odling (Hyenstrand 1984:73). Men man kan ändå klart se att 

området kring Smålandsstenar framför allt, har en stor koncentration av domarringar. Norrby 

stenar däremot ligger inte i den största koncentrationen men det är ändå ett område där många 

domarringar har byggts. På kartan (fig.1) syns heller inte mindre sjöar, som utgör en del av de 

omarkerade ytorna. Man kan ändå se att domarringarna ligger i band efter varandra vilket 

tyder på att de ligger efter vattendrag eller vägar. En del av ån Nissan är i-ritad för att påvisa 

detta (se fig.1). 

2.1 Domarringars utseende och funktion 

Runda eller ovala stenblock har ställts lodrätt upp direkt på marken eller på en grund med 

mindre stenar. Stenblocken är placerade i en ring som är rund eller något oval (Hyenstrand 

1984:73). Det är detta som kallas för domarring. I ringen finns fler än fem stenar men antalet 

sju och nio stenar dominerar (Börjesson 1985:15). Ibland förekommer även en mittsten som 

är placerad i mitten på domarringen. Några få har också stenrader som ligger mellan varje 

större sten och därmed förbinder alla stenarna i ringen (Hyenstrand 1984:73).  

 

De allra flesta domarringarna ligger intill gravfält med andra gravformer i södra Sverige. Det 

kan finnas en regional skillnad mellan antalet stenar, form och storlek men baktanken lär ändå 

vara densamma. Det man kan se är att domarringen alltid består av ett ojämnt antal stenar 

(Hyenstrand 1984:73). Enligt Hyenstrand (1984:73) verkar också domarringarna vara knutna 

till lokala traditioner. Domarringar brukar oftast synas ihop med andra gravformer såsom 

kvadratiska stensättningar, rösen, dösar, låga stensättningar och resta stenar. Oftast ligger 

domarringen intill ett mindre gravfält och detta har gjort att vissa arkeologer tidigare trott att 

det är gravplatser reserverade åt det högre ståndet. Även avståndet mellan varje sten i cirkeln 

har diskuterats om det kan ha en djupare mening och ha ett symboliskt värde. 

 

Många har forskat och försökt tolka domarringarnas funktion. Trots det är det väldigt få 

domarringar som undersökts mer noggrant (Hyenstrand 1984:73). Detta gör att ingen ny 

information kommer upp i debatten och därmed är det nästan omöjligt att komma närmare 

sanningen. Idag har man dock med de få undersökningarna man har, kommit fram till att det 

rör sig om gravar. I de undersökningar man gjort har arkeologer hittat spår av brandgravsskick 
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(Sahlström 1942:27). Man har alltså använt domarringar i begravningsprocessen genom att 

först sänka ner urnan under jord och sedan bygga monumentet runt platsen. Börjesson 

(1985:21) påpekar att oftast var det en begravning per domarring men sekundärgravar 

förekom också. Men många domarringar är också helt fyndtomma och detta har skapat en 

diskussion kring domarringens egentliga funktion. Börjesson (1985:21) menar att 

gravformens namn uppkom efter att arkeologer tolkat dess funktion som att den skulle ha 

byggts för att vara en tingsplats där man kunde komma för att hålla ett rådslag eller ett möte. 

Teorin var att varje sten i ringen representerade en representant/domare och det ojämna 

antalet stenar gjorde att det inte blev oavgjort i en röstning. Dock är det ingen som stödjer den 

här typen av teorier i dagens läge. Teorin faller på att det finns väldigt många domarringar och 

att några dessutom ligger på samma plats menar Sahlström (1924:19). Dessutom är det ett 

väldigt hårt och tidskrävande arbete att bygga upp sådana monument för en sådan liten skara 

med domare och representanter. På grund av namnet har enligt Gustafsson & Nordström 

(2010:5) domarringarna stått orörda från plundring. Man har också enligt Sahlström 

(1942:115) tänkt sig att domarringarna skulle vara någon form av offerplatser, men även detta 

fallerar på grund av de fynd man hittat. Dessutom varierar domarringens storlek och antalet 

gör också att denna teori är osannolik. 

 

De finns de, exempelvis Arne (1938:165), som tror att domarringen varit en grav från början 

men att den sedan har använts till andra saker längre fram i tiden. Börjesson (1985:19) anser 

heller inte att det är helt osannolikt att domarringen har blivit återanvänd med nya syften 

under århundrandena. Det finns många olika tolkningar på vad domarringar kan vara, men det 

enda som går att fastställa är att det är en gravplats med ett monument byggt uppepå. Detta 

grundar sig på de fynd man hittat i de fåtal undersökningarna man gjort. 

2.2 Domarringarnas datering och ursprung 

Det är oklart kring när domarringarna uppstod, vart idén kommer ifrån och hur den spridits i 

Sverige (Sahlström 1942:115). Domarringar tros ha anlagts under yngre romersk järnålder 

och folkvandringstid. Arne (1938:165) är säker på att domarringarna bör ha uppstått ur äldre 

gravformer trots att det inte finns några egentliga belägg för detta. Sahlström (1942:115) har å 

andra sidan upptäckt att det finns stora likheter med Tysklands domarringar. De äldsta spåren 

efter domarringar är hittade vid Elbe och Oder och dessa har daterats till förromersk järnålder 

(Nerman 1953:178). Även domarringarna i Polen är från denna tid. I Sverige finns de allra 
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flesta domarringarna i Bohuslän, Västergötland, Småland, Blekinge, Öland och norra Halland 

(Hyenstrand 1984:174-176). 

 

Det är svårt att datera domarringar men i Sverige har man kommit fram till att de flesta nog är 

uppresta under folkvandringstiden (Sahlström 1942:115). Dock finns det inte tillräckligt med 

undersökningar för att egentligen kunna dra en sådan generell slutsats påpekar Nerman 

(1953:178). De fynd man har hittat i samband med domarringar styrker denna teori menar 

han. Dessa fynd kan dateras till samma period som domarringens glansdagar. 

2.3 Domarringar i relation till den fornnordiska mytologin 

Andrén (2014:64) har försökt att koppla ihop den fornnordiska mytologin med de svenska 

domarringarna. Detta gör han genom att studera de isländska sagorna. Han ser ett samband 

mellan krigföring och den fornnordiska guden Oden. Genom att studera öländska fornborgar 

har han kommit fram till att siffran nio är kopplat med krigföring, ritualer och religion. Det är 

inte bara i dessa fornborgar som siffran nio gör sig tydlig, utan även i andra fornlämningar 

från järnåldern. Detta syns på artefakter, i gravar och på rituella platser. Det vanligaste 

sambandet är domarringarna, där ojämnt antal stenar står i ringen, vanligast med sju eller nio 

stycken (Andrén 2014:102). I de isländska sagorna är siffran nio ofta med för att visa plats, tid 

och omvandling. Andrén (2014:104) ger exemplet världsträdet Yggdrasil som har nio platser i 

världen och motsvarar nio åldrar. Ett annat exempel är Oden som hänger i världsträdet i nio 

dygn. Andra exempel är guden Heimdall som har nio mödrar, Odens guldring Draupnir som 

tappade ifrån sig åtta ringar var nionde natt och Tor som i kamp med Midgårdsormen vid 

Ragnarök tar nio steg bakåt innan han faller död ner. 

 

Siffran nio förekommer även i ritualer, vilket man kan läsa om i olika källor från 1000-talet 

fortsätter Andrén (2014:35-37). Vart nionde år arrangeras enligt källorna offerfester i Gamla 

Uppsala. Offerfesterna pågick i nio dagar och under denna fest offrade man nio män och nio 

djur från sju olika raser. Om dessa källor verkligen är sanna, vet man inte, men däremot finns 

det en runsten i Blekinge, Stentoften, som visar att siffran nio har ett samband med djuroffer. 

 

I en isländsk saga berättas det om att man kunde använda domarringar i samband med 

människooffring. Den som offras ställer sig i mitten av domarringen. Huruvida sagorna 

stämmer vet ingen just nu, men det är möjligt att det finns en koppling menar Andrén 



11 

 

(2014:104). Det är mer troligt att sagan snarare berättar om mytologiska scener, i detta fall hur 

Tor dödar jättar.  Det man däremot kan konstatera är att domarringarna sannolikt inte varit 

tingsplatser, trots att en isländsk saga berättar om hur en man dömdes för sitt brott i 

domarringen. Människooffer har förekommit i Norden innan kristendomen gjorde sitt intåg 

men arkeologer är väldigt försiktiga med att koppla fynden med människooffer, trots att man 

funnit människoben på väldigt oväntade platser (Gustafsson & Nordström 2010:464). 

 

Andrén (2014:105) har därefter bundit samman alla likheter mellan fornborgar, domarringar 

och den magiska siffran nio för att på så sätt få en bild över sambandet mellan den 

fornnordiska mytologin och dess funktion avseende gravar och fornborgar. Domarringarna 

kan symbolisera världsträdet Yggdrasils nio platser i världen, där centrum är trädet (som 

ibland markeras med en mittsten) och att det finns nio portar ut (mellanrummen mellan 

stenarna). 

När det gäller Smålandsstenar och Norrby stenar finns ingen fornborg i nära anslutning. 

Däremot förekommer siffran nio frekvent på Norrby stenars gravfält. Smålandsstenar 

fokuserar på sju och elva stenar istället. Detta kan visa regionala skillnader men det är ändå 

viktigt med ett udda antal stenar i en ring.  

3.Norrby stenar 

3.1 Norrby stenar 

Norrby stenar består av fyra domarringar som ligger på en rad från öster till väster (se fig.2 

nedan). Den norra domarringen mäter 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 (och det finns en grop efter en nionde sten). Stenarna är 1,05–1,5 meter höga, 

0,75-1,2 meter breda och 0,5-0,7 meter tjocka. Domarringen längst till väster är 12 meter i 

diameter och består av 8 stenar (och det finns 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 domarringarna finns ett antal 

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

 



12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 2. Norrby stenar. Medurs från vänster: ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. (foto: Sasha Rydberg) 

 

 

Domarring Diameter Stenantal Troligen 
stenantal 

Övrigt 

Norrby stenar, ring 1 20x16 9 9 - 
Norrby stenar, ring 2 8 7 7 - 
Norrby stenar, ring 3 15 8 9 Hål för 

nionde sten 
i öster 

Norrby stenar, ring 4 12 8 9 Hål för 
nionde sten 

i öster 

Fig 3. Tabell över domarringarna från öster till väster vid Norrby stenar. 

 

Tabellen ger en överblick över Norrby stenars fyra domarringar. Varannan ring är stor och 

varannan ring är liten. Här har siffran nio haft en stor betydelse. Varför bara en sten är borta 

på två av domarringarna finns inget svar på. Däremot är det anmärkningsvärt att båda de två 

saknade stenarna är mot öster (se fig.4 nedan). Kanske har man medvetet flyttat på dem för att 

bryta magin i domarringarna? 2012 gjordes en utgrävning i närheten där man fann två 

domarringar till. Dessa rekonstruerades upp vid ett senare tillfälle (Karlenby 2012:12). 



13 

 

 

Fig 4. Ritning över Norrby stenars domarringar. (Karlenby 2012:6). Längst upp till höger kan man se de 

två stenarna som senare blivit rekonstruerade till två stycken domarringar. 

 

3.2 Närmaste bygden (Kumla härad) 

Kumla härad består av stora slätter kantade av bergiga skogspartier och sjöar. Slätterna är 

idealiska för jordbruk eftersom det tidigare har varit sumpmarker där.  

Norrby stenar ligger uppepå en ås, vilket vi kan se i figur 6 och 7. Runt om platsen finns 

landsbygden och andra fornlämningar. Det går tydligt att se att gravfältet ligger centralt i 

jämförelse med övriga fornlämningar. Platsen ligger också centralt i landskapet i och med att 

den ligger mitt i ängsmarken och mitt på den enda höjden i närheten. Viktiga farleder passerar 

också monumenten, både på land och vatten (se fig. 5 och 8). Det öppnar upp för 

kommunikation med gravfältet som en naturlig mötesplats. Större vägknutar ligger i närheten 

som tyder på att många människor passerade gravfältet. Vägnätet binder också samman alla 

gårdar i landskapet. Tillgången till vatten ger möjlighet till transport av människor och varor. 

Sjön ger också vatten till de betande djuren runt omkring. Söder om gravfältet finns en skog 

som också är en viktig näringskälla. Åsen är en isälvslagring och den glaciala leran runt om 

N 
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gör jorden mycket bördig. Alla dessa komponenter gör att denna plats är idealiska för ett 

samhälle att växa upp i.  

 

 

Fig.5 Häradsekonomisk karta över Norrby stenar och Berga från 1864. Kartan visar vägnätet och 

landskapet kring domarringsgravfältet. Blå markören visar gravfältets placering. © Lantmäteriet 

Medgivande I 2011/0094. 

 

Fig 6. Terrängskuggningskarta över Norrby stenar. Den gula markören visar gravfältet och de blå fälten 

visar övriga fyndplatser. Här kan man se hur Norrby stenar ligger på åsen och dess centralitet. (FMIS) 
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Fig 7. Jordartskarta över Norrby stenar. Den gula markören visar gravfältet. Här kan man se hur Norrby 

stenar ligger på åsen centralt på ängsmarken. (FMIS) 

 

 

Fig 8. Strandlinjekarta över Norrby stenar. På denna karta kan man se att Norrby stenar (den blå 

markören) ligger intill en forntida sjö och att det finns åar i närheten. Detsamma gäller vägnätet (Sveriges 

geologiska undersökning). 

 

Berga är ursprunget till staden Hallsberg. Vid gården byggdes en sockenkyrka som ligger i 

direkt anslutning till Norrby stenar genom vägnätet. För att komma till kyrkan behövde man 
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därför passera domarringarna. Runt området finns ortnamn som nästan alla heter något på -

sta, -by eller -berga, vilket visar på att här funnits en järnåldersbygd.  

4.Smålandsstenar 

4.1 Smålandsstenar 

Gravfältet är 56x35 meter. Det är ett plant sandområde med hagmark intill och väster om 

gravfältet finns skarpa åkrökar där Nissan går. Domarringarna är mellan 8–18 i diameter och 

består av 5–20 resta stenar (se fig.9 nedan). Här får man observera att det finns ett tiotal stenar 

som försvunnit eller blivit borttagna. Stenarna i ringarna är mellan 0,5–1,55 meter höga, 0,4–

1,65 meter breda samt 0,25–1 meter tjocka. Några av stenarna har fallit. I en av 

domarringarna finns det ett stenblock i mitten och det har tolkats som att det skulle vara ett 

offeraltare (Jönköping läns museum 2018). Detta stenblock är 2,4 x 1,3 meter och 1,2 meter 

högt.  En annan domarring har också en sten som är nära dess mittpunkt. Denna sten är 0,4–

0,4 meter och 0,1 meter hög. Den resta stenen i gravfältet är med största sannolikhet en rest av 

en domarring. Den är 0,6 meter hög, 1,1 meter bred och 0,35 meter tjock. Sydväst om 

gravfältet finns en liggande sten som är 1,8x 0,7 meter och 0,4 meter hög. En domarring är 

skadad eftersom den ligger precis intill en källare. 

 

Domarringarna ligger på rad utom en. Den största domarringen från öster är 18 meter i 

diameter och har 20 stenar. Denna domarring saknar dock mellan 1–3 stenar. Domarringen 

intill är 15 meter i diameter och har 10 stenar samt en mittsten. Den tredje domarringen är 17 

meter i diameter och har 10 stenar men det saknas ca 4 stenar. Den sista ringen är 8 meter i 

diameter och har 4 stenar. Denna domarring saknar 3 stenar. Framför den andra domarringen 

ligger en ring som är 11–13 meter i diameter och har 11 stenar, där en sten har ramlat omkull. 

Domarringarna har inte blivit utgrävda. 
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Fig 9. Två foton på Smålandsstenar under 1960-talet. (foto: Pål-Nils Nilsson, Google). 

 

     

Smålandsstenar, ring 1 18 20 21-23 - 
Smålandsstenar, ring 2 15 10 11 Mittsten 
Smålandsstenar, ring 3 17 10 13 Mittsten 
Smålandsstenar, ring 4 8 4 7-9 - 
Smålandsstenar, ring 5 11-13 11 11 En sten 

omkullvält 
Ensamliggande domarring 7 6 7-11 - 

Fig 10. Tabell över domarringarna från öster till väster vid Smålandsstenar samt den ensamliggande 

domarringen. 

 

I den här tabellen (fig.10) kan man se att domarringarna i Smålandsstenar ligger i 

storleksordningen stor-liten-stor-liten-stor. I dessa domarringar saknas det flera stenar och 

därför går det inte att argumentera för att man medvetet skulle tagit bort endast en sten för att 

bryta magin i domarringen. Stenarna har troligtvis behövts flyttas på i samband med odling 

eller för att de ramlat omkull. En av ringarna sticker ut rejält med stenantalet. Tjugoen till 

tjugotre stenar i samma ring är väldigt ovanligt men trots det är den inte mycket större än 

andra ringar. Bortsett från den ringen verkar siffran elva vara mer central på denna plats. Det 

kan man även se i den ensamliggande domarringen inte långt ifrån gravfältet. I två av ringarna 

finns mittstenar, varav att man tolkat den ena mittstenen som ett offeraltare. Min åsikt är att 

den ena mittstenen inte hör hit då den är för liten och dessutom inte helt centrerad. 

Offerstenen kan ha legat på platsen där först och domarringen byggd runt det. Det finns inga 

belägg för att offerstenar ska ha funnits eller använts i domarringar dock. En sten i ring fem är 

omkullvält men huruvida den stenen har vält med årens lopp eller medvetet välts går inte att 

veta. 
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4.2 Närmaste bygden (Västbo härad) 

Smålands kulturella utveckling är beroende av landskapens topografi. Avsaknaden av 

direktkontakt med havet har till exempel utvecklat kommunikationsleder på land längst med 

åar och sjöar. I Smålandsstenar kan vi till exempel se att ån Nissan har stor betydelse. Några 

av åarna slingrade sig fram till kusten eller till större sjöar som utökar kontaktnätet och 

därmed också utvecklar kulturen. Vattnet har en mycket stor betydelse för samhällen. De 

flesta samhällen uppstår kring åarna och vägarna intill i Småland och Närke. Längst med 

åarna fanns vägar att ta sig fram på. Detta syns särskilt vid Smålandsstenar där Nissan-stigen 

går längs med ån och fortsätter ända bort till havet. Dessa vägar används än idag. För att 

samhället ska kunna fungera behövs ett etablerat vägnät för att kunna ha kommunikation med 

andra genom exempelvis handel. 

 

Ödeén (2013:42) är osäker på om det var graven eller vägen som uppstod först. Däremot kan 

hon klart se ett samband mellan dessa. Hon menar att domarringarnas syfte var att förmedla 

ett budskap till människor som passerade. Monumentet har säkerligen använts för att markera 

ett samhälle och därmed samhällets historia och tillhörighet. Placeringen av domarringen 

verkar ha haft betydelse och hon menar att de flesta monumenten är anlagda intill viktigare 

vägleder. 

 

Gravfältet Smålandsstenar, med sina fem domarringar och en rest sten, ligger i Villstad 

socken i västra Småland. Socknens namn Villstad betyder troligast ”Vivels ställe” (Wahlberg 

2016:362-363). Förleden ”Vivel” är ett mansnamn och efterleden ”ställe” tolkar jag som att 

det är hans mark. Kanske var denne Vivel en kultförrättare i det här området. Ortnamnet 

Smålandsstenar uppkom kring 1820 av en präst med namnet Daniel Nordin och syftar då till 

domarringsgravfältet (Agertz 2008:200). Innan dess hette orten Smale stenar, där förleden 

”smale” syftar till småboskap och efterleden ”stenar” syftar på domarringen (Wahlberg 

2016:294). Runtom platsen finns väldigt mycket ängsmark där får och getter ska ha betat. 

Innan 1805 hette dock orten Skäppekullen som på den tiden var en backstuga ägd av gården 

Fållinge (Agertz 2008:200). 

 

Gravfältet ligger intill ån Nissan. Längs med ån går också Nissastigen som är en uråldrig väg 

och den fortsätter ända till havet (Nordisk familjebok 1913:1054). Längs med Nissastigen 

finns många stigar och hålvägar som visar hur det äldre vägnätet har sett ut och var möjliga 
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påstignings- och omlastningsplatser finns vid Nissan (Karlsson 2016:80). Det finns flera 

viktiga vägknutar som passerar gravfältet och samtidigt binder ihop resten av landskapet. Sjön 

Bolmen är hopknutet genom vägnätet också. Bolmen är Smålands största sjö och knytpunkten 

för åar och vattendrag genom Gislaveds, Hylte, Ljungby och Värnamo kommuner. Sjön utgör 

ett centrum för all kommunikation i området. 

 

Fig 11. Karta över Smålandsstenar. Den gula markeringen visar gravfältets placering. Kartan visar hur 

landskapet ser ut. Man kan bland annat se att gravfältet ligger intill ån Nissan och att det finns viktiga 

vägknutar i närheten (FMIS). 

 

Precis intill gravfältet finns Ågårdsforsar där orten vuxit upp. Vattenleden är viktig i flera 

aspekter, dels som kommunikation men också som näringskälla menar Karlsson (2016:18). 

Det gör också att många passerar orten och därmed också ser domarringarna. Landsbygden 

har fått namnet Fållinge som troligen betyder ”De som bor vid Nissans veck”. Detta baserar 

jag på att Nissan veckar sig likt en klänningsfåll precis där gravfältet och orten ligger. 

Fållinge är en av de äldsta bebyggelserna vid Nissan (Karlsson 2016:25). Platsen har varit 

bebodd under mycket lång tid, även innan gården Fållinge fanns. Under maglemosetid mellan 

7500-6000 f.Kr fanns där en boplats som var omringade av sjöarna Fornbolmen och 

Nissaisjön (Karlsson 2016:26). Vattnet bildades av issmältningen och gjorde att åarna 

svämmade över och blev till sjöar (se fig.12 nedan). Landhöjningen gjorde dock att 

Fornbolmen ”tippade” och tillsammans med Nissaisjön rann vattnet bort i dalgångarna till 

Bolmens nuvarande plats. Åarna fick tillbaka sin ursprungliga form.  
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Fig.12 Kartan visar boplatsen från Maglemosetid 7500-600 f.kr och hur denna plats varit omringad av 

Nissaisjön och Fornbolmen. Nissaisjön återgår sedan till att bli Nissanån medan Fornbolmen töms helt på 

vatten. Istället upprättas en viktig transportled där Fornbolmen varit, som bildar vägnät med andra leder. 

(Karlsson 2016:26). 

 

 

Fig 13. Strandlinjekarta över Smålandsstenar för 1500 år sedan. Den röda markören visar gravfältet.  Här 

kan man tydligt se relationen mellan Smålandsstenar och Bolmen genom den väg Fornbolmen tog för att 

komma till sin nuvarande position. Vägen är inritad med svart (SGU).  
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En bit norrut, längs med Nissan, finns en ensamliggande domarring (se fig 14 nedan). Denna 

domarring ligger vid ett av Nissans veck på ett plant sandområde i barrskogen. Ringen är 7 

meter i diameter, består av 6 stenar som är 0,7-0,5 x 1-0,7 meter och 0,2-0,5 meter höga. Det 

saknas några stenar i ringen. Det ovanliga med denna domarring är att den är väldigt lågt 

belägen. Den är endast 1,5 meter över åns yta. Artelius (1993:52) menar att ensamliggande 

domarringar ofta ligger på ett väl markerat läge, vid exempelvis krön. Anledningen till att just 

denna domarring upprättats kan vara för att ån delar sig i en klyk-formation och bygden har 

valt att markera det genom domarringen.  

 

Fig 14. Karta över Smålandsstenar. De röda markeringarna visar gravfältet och den ensamliggande 

domarringen. De blå fälten visar närliggande fornlämningar. (FMIS) 
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Fig 15. Generalstabskarta över Smålandsstenar från 1871. På denna karta kan man se ortnamnen som är 

kopplade till järnåldern, däribland Fållinge. Den blå markören visar gravfältet. (Lantmäteriet) Medgivande 

I 2011/0094. 

 

De flesta ortnamnen kring Smålandsstenar är troligen från järnålderns senare del eller 

medeltiden. Efterlederna -hult, -by, -ryd och -bo är exempel på just detta. Dessa namn 

dominerar i det här området. Ortnamn som Berga och Fållinge är exempel på äldre ortsnamn.  

5.Jämförelse platserna emellan 

Både Smålandsstenar och Norrby stenar har ett gravfält med flera domarringar (och inga 

andra gravformer). Detta är ett ganska ovanligt fenomen. Oftast, som i Palmqvists (2017) fall, 

finns det en till tre domarringar på ett gravfält med andra gravformer (som dessutom byggts 

upp över längre tid). De flesta domarringarna han studerat är mellan 5–7 meter i diameter, har 

5–9 stenar och några är kvadratformade men Norrby stenar och Smålandsstenar är 

annorlunda. De är större i diameter med fler stenar i sina ringar. Det finns heller inga gravfält 

i direkt anslutning till domarringarna. Domarringarna kan vara något ovala, men inte 

kvadratformade. 
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Fig 16. En tabell som visar antalet domarringar per län/landskap och relationen till gravfält och andra 

gravformer (Hyenstrand 1984:76). Här kan vi se att Jönköpings län, där Smålandsstenar tillhör, har ett 

betydligt större antal domarringar än landskapet Närke har. Jönköpings läns domarringar ligger ofta intill 

andra gravformer exempelvis runda stensättningar medan Närkes domarringar ofta ligger ensamma eller i 

nära anslutning till större gravfält med flera olika gravformer.   

 

På båda gravfälten finns rester efter andra möjliga domarringar i form av resta stenar. Alla 

resta stenar är inte rester förstås men förmodligen är det flera stenar som registrerats som resta 

stenar när merparten av domarringen har försvunnit. Domarringarna ligger också på rad i båda 

fallen. Både stenantal och domarringarnas diameter är väldigt lika. Den enda domarringen 

som står ut är den domarring vid Smålandsstenar som har 20 stenar i sin ring. Det är klart fler 

än någon annan ring men trots det är den inte mycket större i diametern. Norrby stenars 

största ring är 20 meter i diameter och Smålandsstenars ring är 18 meter i diameter. Däremot 

har inte Norrby stenar resta stenar i mitten på sina ringar och ingen ”offersten” som 

Smålandsstenar har. Norrby stenar har dock resta stenar runt omkring som tolkats som rester 

av andra domarringar. 
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Smålandsstenar och Norrby stenar har många likheter. Båda gravfälten ligger nära 

kommunikationsleder, väl synliga i landskapet. Runt monumenten har det byggts upp ett 

samhälle. Många människor passerar således gravfälten och det blir en naturlig mötesplats. 

 

Smålandsstenar är upprest vid en fors. Denna fors är fylld med fisk och är en viktig led genom 

landskapet. Den knyter också in sjön Bolmen, som är ett centrum för de flesta vattenleder i 

landskapet. Med viktiga vägknutar passerandes och ängsmarken blir detta en viktig plats. Här 

finns rätt möjligheter för ett samhälle som Fållinge att växa upp. I och med att platsen är 

viktig i så många aspekter anser jag att det faller sig naturligt att man ville kontrollera forsen 

genom att låta resa monumenten där och bygga upp ett samhälle kring det. 

 

Norrby stenar är också upprest vid vatten, men uppepå en ås. Åsen gör domarringarna 

omöjliga att missa. Även Smålandsstenar ligger intill vatten, dock inte på en ås. Ängsmarken 

runt om och ett vägnät som leder till viktiga platser och binder ihop landskapet, gör dessa 

platser mer attraktiva. Många människor borde ha passerat och träffpunkten blir 

domarringarna. Jag tror också att domarringarnas placering mitt på åsen skapar ett band 

mellan åsens båda sidor. Åsen är troligen ingen gräns och domarringen skapar därmed en 

mötesplats. 

 

Domarring Diameter Stenantal Troligen 
stenantal 

Övrigt 

Norrby stenar, ring 1 20x16 9 9 - 
Norrby stenar, ring 2 8 7 7 - 
Norrby stenar, ring 3 15 8 9 Hål för 

nionde sten 
i öster 

Norrby stenar, ring 4 12 8 9 Hål för 
nionde sten 

I öster 
Smålandsstenar, ring 1 18 20 21-23 - 
Smålandsstenar, ring 2 15 10 11 Mittsten 
Smålandsstenar, ring 3 17 10 13 Mittsten 
Smålandsstenar, ring 4 8 4 7-9 - 
Smålandsstenar, ring 5 11-13 11 11 En sten 

omkullvält 
Ensamliggande domarring 7 6 7-11 - 

Fig.17 Tabell över domarringarna från öster till väster på respektive plats. 
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Genom tabellen (fig.17) är det tydligt att den största ringen ligger i öster, följt av en mindre 

ring. Sedan kommer en större ring som följs upp av en mindre. Smålandsstenar har en 

domarring mer än Norrby stenar (detta kan bero på att Norrby stenars domarringar kan ha 

fragmenterats eller försvunnit). Det verkar som att mönstret stor-liten-stor-liten-stor, varit 

viktigt. Anmärkningsvärt är ju också att båda raderna startar med den stora i öster och 

avslutas på samma sätt. Ringarna kan vara i olika storlek i diameter bara de följer det 

huvudsakliga mönstret. Det går också att se att Smålandsstenar har fler stenar än Norrby 

stenar trots att diametern är ungefär densamma. Detta kan visa på regionala skillnader. 

Däremot sticker Smålandsstenars första domarring ut med sitt stenantal. Trots att det finns 

större ringar i diameter är ingen annan ring jag undersökt i närheten av stenantalet som denna 

ring har. Ringen är därmed väldigt unik. Det verkar också som att man koncentrerar sig på ett 

visst antal stenar per plats. I Norrby stenar är siffran nio central medan i Smålandsstenar är det 

elva. Man verkar ha velat att de flesta ringarna ska ha det antalet stenar eller snäppet 

över/under, det vill säga att i Norrby är siffran nio viktig, men det går bra att använda ringar 

med stenantalet 7 och 11 också (som är det ojämna talet under och över 9). Detsamma gäller i 

Smålandsstenar där siffran elva är viktig men det går bra att använda 9 eller 13 istället. 

Däremot går inte Smålandsstenar in i det mönstret men kanske går det även bra att dubbla 

antalet stenar. Det ger visserligen antalet 22 (11+11=22), men de närmsta ojämna antalen blir 

då 21-23 (vilket är den förmodade antalet stenar i ringen). 

6.Slutsats 

Jag har försökt att förstå domarringarna i Smålandsstenar och Norrby stenar och dess relation 

till landskapet.  Under folkvandringstid var Norden starkt influerad utav det romerska 

imperiet. Limesmentaliteten är stark och samhället strukturerar sig efter gränsdragningar 

(Carlsson 2015:141–142). Det är detta som Palmqvist baserar sin uppsats på. Han menar att 

domarringarna inte ligger i byarna utan i kanterna (gränserna), vid vägar i landskapet. 

Vägarna utgör gränser och domarringen markerar gränsen. Jag har också upptäckt att 

domarringar alltid ligger vid kommunikationsleder, på land eller vatten. Monumentet binder 

ihop båda sidorna om gränsen och därmed landskapet med byarna. Vägnätet gör att gravfälten 

blir en naturlig mötesplats och därav en viktig del i samhället. Däremot så är byarna 
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uppbyggda runt domarringen. Domarringen får en central roll och blir således en materiell 

identitetslegitimation och byarna utgör en klassifikatorisk enhet. 

 

Än idag finns det domarringar i landskapet och enligt mig platsar domarringar in som en 

materiell identitetslegitimation. Det är inte så mycket forskat kring dem, men de är väl kända 

för forskare. Dessutom finns det ett stort antal domarringar för att kunna skapa ett underlag 

för framtida studier. Teorin om att domarringarna kan ha använts vid flera tillfällen, det vill 

säga att man begravt sekundärt i domarringen, är inte omöjlig. Detta kan vara ett argument för 

att stärka bandet till förfäderna och det förflutna. 

 

Eftersom det inte gjorts särskilt många undersökningar är det många som har diskuterat vilken 

funktion domarringen hade, men de flesta är överens om monumentets utseende och form. 

Domarringar är stenblock som placerats i en ring eller oval med jämna mellanrum. I varje 

domarring finns cirka sju till nio stenar men kan vara både fler och färre. Det är alltid ett udda 

antal stenar. Ibland finns det en mittsten och i vissa fall finns också stenrader runt ringen. I 

denna studie har några av domarringarna i Smålandsstenar mittstenar men inte Norrby stenar. 

Domarringar finns för det mesta vid ett gravfält med andra gravformer och började byggas 

under romersk järnålder och folkvandringstid. Domarringar uppträder oftast tillsammans med 

andra fornlämningar. Därför blir mina undersökningsplatser intressanta, eftersom de inte har 

någon annan fornlämning i närheten att relatera till.  Vad domarringar användes till har skapat 

flera teorier men den mest sannolika är gravplats. Att de ska ha fungerat som tingsplatser eller 

offerplatser är jag mycket tveksam till. Det finns för många motargument för att vara en 

tingsplats och ingen information alls om att offring skulle ske vid platserna, vare sig för eller 

emot argumentet. I min studie visas det att domarringar kan ha en djupare symbolisk 

betydelse för samhället. Jag tror att de är gravar med tanke på fynden (trots att vissa varit helt 

fyndtomma), men också att de fyllde en samhällsfunktion för att binda samman bygden 

exempelvis. 

 

Kopplingen mellan den fornnordiska religionen och domarringarna går att göra, enligt Andrén 

(2014). Att domarringen representerar Midgård är full möjligt, i alla fall när det gäller nio 

stenar. Jag hittar inga belägg för vad siffran elva (som verkar vara central i Smålandsstenar) 

kan vara. Det ojämna antalet stenar har ett centralt fokus, oavsett om domarringen har fler 

eller färre antal stenar. I Norrby stenar är siffran nio central. Det går att dra en parallell till de 
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isländska sagorna, oavsett om detta egentligen är ganska svaga bevis. Men siffran nio har 

ändå en stor betydelse i sagorna och detta kan ha haft inflytande över människornas 

livsmönster och livsåskådningar. 

 

De flesta domarringarna jag undersökt saknar en eller flera stenar. Detta kan vara en ren 

tillfällighet att de till exempel har ramlat omkull och så har man flyttat på stenarna. När 

stenarna har flyttats kan ingen svara på men en tanke skulle kunna vara att när domarringarnas 

glansdagar började ta slut, att människorna valde att plocka ur en sten för att bryta den 

magiska kraften som domarringen hade. Kanske är det dessa som vi ser som ”resta stenar” 

idag kring domarringarna? Resta stenar är också troligtvis rester av andra domarringar. I 

Norrby stenar skulle denna teori kunna tillämpas då en sten i öster plockats bort från två av 

ringarna av okänd anledning. Däremot är det svårt att tillämpa teorin i Smålandsstenar 

eftersom det saknas betydligt fler stenar i ringen. Dessutom kvarstår frågan varför man valt att 

i så fall plocka bort en sten från några domarringar men inte från alla ringar på platsen. Men 

tanken tål ändå att tänkas på. 

 

Genom att studera domarringar i landskapet kan man se att det finns ett samband med 

vägnätet som uppstått kring åarna och vattnet är en viktig del i samhället. Längs med åarna 

och vägnätet växte samhällen fram. Domarringarna ligger mycket centralt i landskapet. 

Monumenten är uppbyggda i relation till landskapet och samhället är uppbyggt i relation till 

domarringarna. Att domarringen har en stor betydelse för människor råder det ingen tvekan 

om. Domarringarna ligger väl synliga och måste passeras för att kunna ta sig vidare. 

Gravfältet är omgivna av betesmark, vilket visar på aktivitet kring domarringarna. Gravarna 

ska synas och vara en del av samhället. 

 

Domarringarna har (oavsett vilken funktion de hade) ett samband med hur människor skapar 

och uppfattar sin identitet (identitetsklassifikation). Monumentens form, antal stenar och 

storlek har regionala skillnader, vilket har ett samband med subgrupper. Man har medvetet 

försökt att skilja olika byars domarringar (genom att exempelvis använda olika centrala siffror 

i stenantalet eller bygga stenrader emellan de större stenarna) men samtidigt använt vissa 

centrala riktlinjer såsom kretsform och udda stenantal. Detta för att kunna passa in i samhället 

och skapa ett band mellan varandra. I Norrby stenar är siffran nio central och att 

domarringarna ligger på rad. I Smålandsstenar däremot, är det förutom att stenarna ligger på 
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rad, viktigt med betydligt fler stenar i sin ring och dessutom ha mittstenar. Båda gravfälten 

följer också mönstret stor-liten-stor-liten, det vill säga att varannan ring i raden har färre 

stenar och har mindre omkrets och varannan fler stenar och större omkrets. 

 

Gravfälten Smålandsstenar och Norrby stenar, är två väldigt unika platser. Palmqvist (2017) 

studerar domarringar i Adelöv, Lommaryd och Linderås i Småland. Av alla platser han 

studerat är det endast ett fåtal som skulle kunna uppfylla kraven jag har i denna uppsats. 

Endast tio platser har fyra eller fler domarringar. Samtliga platser utom två, Lommaryd 230 

och Tranås 205, ligger intill andra gravformer. Det är speciellt kvadratiska stensättningar och 

rösen som dessa platser ligger intill (Palmqvist 2017: 26-28). Lommaryd 230 består av fem 

domarringar och två stycken stenkretsar av obestämd typ. Utöver det har en skogsmaskin kört 

över gravfältet vilket har gjort att man inte riktigt vet hur de flyttade stenarnas konstellationer 

såg ut (Palmqvist 2017:25). Det är fullt möjligt att de har varit kvadratiska stenkretsar. Tranås 

205 däremot är mer intressant. På det gravfältet finns tio domarringar och fem resta stenar 

som troligen är rester efter andra domarringar (Palmqvist 2017:20). Det här gravfältet 

innehåller endast gravformen domarring och skulle kunna jämföras med Norrby stenar och 

Smålandsstenar. 

7.Sammanfattning 

Domarringar har en stor betydelse för folkets identitet under järnåldern. Det är ett sätt att 

uttrycka områdets identitet. De materiella identitetsmarkörerna skapar en tillhörighet och 

gemenskap i samhället. Domarringarna kan därför ha vissa regionala skillnader men alla har 

gemensamt att det ska vara udda antal stenar. Markörerna ligger på platser som är väl synliga 

i landskapet och man behöver passera dessa för att kunna ta sig vidare längs vägen eller 

vattenleden. Domarringarna ligger på gränser för att kunna binda ihop byarna med varandra.  

 

Domarringen skulle kunna vara en symbol för Midgård. Avståndet mellan stenarna skulle 

kunna ha en speciell mening till exempel att vara portar för andra platser i Midgård. 

Domarringarna verkar vara knutna till lokala traditioner. Monumenten är en del av 

begravningsceremonin. Först sker en kremering, sedan sänks urnan ner i marken för att 

därefter bygga monumentet kring platsen. Det är stort fokus på ojämnt antal, vilket det också 
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är i den fornnordiska mytologin. Det ojämna verkar skapa ett särskilt symboliskt värde eller 

mening. Detta kan också vara anledningen till att man kan ta bort en sten ur ringen för att 

kunna bryta kraften (då blir det ett jämnt antal stenar i ringen). 

 

Smålandsstenar och Norrby stenar är två unika gravfält där endast gravformen domarring 

finns. Vid båda platserna ligger domarringarna högt i landskapet med större 

kommunikationsleder kring. Att gravfälten har utgjort mötesplatser är ingen tvekan om 

eftersom de ligger på gränser och man måste passera dessa för att kunna ta sig vidare. Runt 

gravfältet finns betesmarker som tyder på aktiviteter kring domarringarna. Domarringarna är 

en del av samhället, ett monument som alla ska se. Byarna växer upp runt gravfältet så att 

domarringarna blir centrala i landskapet.  
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