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ARKEOLOGISK DATERING 

AV LISTER- OCH LISTERBYSTENARNA 

TILLIKA ETT BIDRAG TILL FRÅGAN OM DOMARE

RINGARNAS TIDSSTÄLLNING 

Av Birger N e r m a n 

I v a r Lindquist gav i sin märkliga doktorsavhandling 1923 
»Galdrar» en helt ny och äldre datering än den vanliga av de 
blekingska Lister- och Listerby stenarna: Istabystenen i Mjällby 
socken, Gummarps- och Stentoftenstenarna invid Sölvesborg, 
dessa tre från Listerlandet, och Björketorpsstenen i Listerby 
socken i t rakten av Ronneby. 

Sophus Bugge hade i det arbete, där han senast behandlade 
dem, »Der Runenstein von Rök» (utg. posthumt 1910), kommit 
fram till en tidsbestämning av för Istabystenen tiden före år 700 
och för Stentoftenstenen tiden omkring år 700 (sid. 204); av 
tidigare arbeten framgår, att han ansåg Björketorpsstenen något 
yngre. Denna datering accepterades i stort av Otto v. Friesen i 
hans 1916 utgivna specialavhandling »Lister- och Listerby-ste-

.narna i Blekinge» (Uppsala Universitets Årsskrift 1916, Pro
gram 2). Han uppställde där (sid. 62) den inbördes ordningen: 
1) Istabystenen, 2) Gummarps- och Stentoftenstenarna, 3) Björ
ketorpsstenen. Alla dessa stenar skulle enligt honom »falla inom 
samma 10—20-årsperiod». v. Friesen förklarade visserligen: 
»När det gäller att ge inskrifterna en absolut datering, äger jag 
inga säkra hållpunkter.» Men han tillägger: »Man torde i huf-
vudsak kunna ansluta sig till Bugges åsikt att inskrifterna . . . 
tillhöra slutet af 600-talet eller tiden c:a 700.» 

Lindquist sökte nu i sin avhandling lämna runologiska lik
som historiska skäl för, att denna datering var åtskilligt för 
sen; stenarna borde flyttas tillbaka till förra hälften av 500-
talet. 
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Emellertid har Ivar Lindquists omdatering i allmänhet icke 
accepterats av våra runologer. v. Friesen fasthöll i stort vid sin 
datering; se t. ex. Nordisk kul tur VI, 1933, sid. 32 f. (Istaby
stenen omkring år 650). Av ledande filologer har egentligen 
blott Magnus Olsen, vilken 1919, i Norges Indskrifter med de 
aeldre Runer III sid. 191, vid behandlingen av Eggjumstenen 
för Blekingestenarna ifrågasatt dateringen »Begyndeisen af 
7de Aarh?», ställt sig mera tillmötesgående mot Lindquists tids
bestämning. Vid sin behandling av Setrekammen i Bergens 
Museums Årbok 1933, Hist.-antikv. rekke nr 2, sid. 79, y t t rar 
han, att Stentoften- och Björketorpsstenarna äro »kanskje fra 
begynnelsen av 7de årh., och der kan bli mulighet for å rykke 
Istaby-stenen helt tilbake till 6. årh.». Om uttalanden i frågan 
av andra runforskare se L. Jacobsen og E. Moltke, Danmarks 
runeindskrifter sp. 400 ff. 

Emellertid äga vi möjligheter att på arkeologisk väg få en 
tidsbestämning för Blekingestenarna, något som hittills icke 
observerats. Jag skall i denna uppsats söka angiva dessa möj
ligheter. 

Möjligheterna för en datering gälla närmast Stentoften-
stenen. 

De uppgifter angående denna, som nå längst tillbaka, ha läm
nats av kontraktsprosten O. Hammar i Jemshög i ett brev av 
den 26.9. 1860 till r iksantikvarien B. E. Hildebrand (i Antikva-
riskt-Topografiska Arkivet). Hammar meddelar, a t t han »för 
några och trettio år sedan», d. v. s. på 1820-talet, sett »en run
sten å en ängsbacke, (numera åker) i Stentoften å Sölvesborgs 
slotts-ägor, funnen,1823», en sten, »som stengärdesläggare upp
brutit». Han upplyser vidare, att »den var kullfallen med run
skriften mot jorden och omgifven af fem skarpkantiga större 
stenar, nedsatte i jorden, ungefär i form af en pentagon». Där
efter tillägger han: »På min begäran upprestes minnesstenen 
på samma ställe den kullfallit.» 

Dessa uppgifter äro mycket tydliga: runstenen måste ha stått 
i en domarering. Endast för en sådan passa uppgifterna. Do
mareringarna bestå av på ungefär regelbundet inbördes av
stånd glest placerade stenar, vilka bilda en rund eller oval krets 
(undantagsvis en fyrkant), i vars mitt kan finnas en sten; mar-
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ken innanför ringen är i regel plan. Antalet stenar varierar från 
5 och uppåt, varvid talen 7 och 9 särskilt förhärska. Stenarna 
kunna ibland ligga, men vanligen äro de resta. Uppgiften om 
Stentoftenkretsen att stenarna bildat ungefär en pentagon vitt
nar om att stenarna haft ungefär regelbundet inbördes avstånd. 
Stenarna ha tydligen varit resta, ej lagda. Uppenbarligen har 
runstenen stått på ursprunglig plats —• den upprestes »på 
samma ställe den kullfallit». 

De senaste årtiondenas forskning har till full evidens bevisat, 
at t domareringarna äro gravar, vilket i äldre tid stundom fram
hållits, men därefter länge allmänt avvisades. K. E. Sahlström 
länkade in uppfattningen i denna riktning i sin uppsats »Några 
iakttagelser angående domareringar i norra Västergötland» i 
Fornvännen 1924 sid. 19 ff. Han utförde sin uppfattning vidare 
i arbetena »Kåkinds härads fornminnen», 1928, sid. 43 ff., »Gud
hems härads fornminnen», 1931—1932, sid. 123 ff., och »Valle 
härads fornminnen», 1939, sid. 128 ff., utgörande nr 2, 3, 4 i 
Skövdeortens Hembygds- och Fornminnesförenings skriftserie, 
och uttalade i det andra av dessa arbeten (sid. 125): »Helt visst 
äro domareringarna i sin helhet att betrakta som gravmonu
ment.» I dessa publikationer har Sahlström offentliggjort en
staka av honom utgrävda domareringar, i vilka gjorts gravfynd. 
I sin uppsats »Domarringarna äro gravar» i Fornvännen 1938 
sid. 165 ff. samlade T. J. Arne, som 1936 och 1937 undersökt 
några domareringar på Öland, ett 20-tal på de senare åren un
dersökta domareringar, vilka visat sig innehålla gravar, och 
ansåg sig därför bestämt kunna hävda, a t t domareringarna 
överhuvud taget utgöra gravar, även om de stundom liksom 
andra sådana av en eller annan anledning kunna vara tomma. 
Sahlström undersökte så åren 1939—41 ett tiotal domareringar 
i Västergötland, vilka med ett undantag gåvo gravfynd; för 
dessa grävningar har han redogjort i uppsatsen »Undersökning 
av domarringar i Västergötland» i Fornvännen 1943 sid. 327 ff. 
Sedan 1938 ha f. ö. åtskilliga domareringar undersökts i olika 
delar av vårt land och nästan genomgående givit gravfynd. 
Hittills ha alla i domareringar konstaterade gravsättningar 
varit brandgravar; om dessas utseende hänvisas till aa. aa. Det 
kan tilläggas, att Sahlström i en uppsats »Domarringarnas här-
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7>ij. 7. Svärdsknapp av brons. Snarvi komministergård. Edsbergs socken, Närke. l/,. 
— Sword pommel of bronze. Snarvi curulc's house, Edsberg parish, Närke. — Fig. 2. 
Pilspels av järn. Snarvi komministergård. Edsbergs socken, Närke. 2/3. — Arrow-head 

of iron, Snarvi curale's house. Edsberg parish, Närke. 

komst» i Fornvännen 1942 sid. 115 ff. velat härleda de nor
diska domareringarna ur besläktade gravar i området mellan 
nedre Elbe och nedre Oder, vilka tillhöra den förromerska järn
åldern. Vid tiden för deras upphörande omkr. Kr. f. skulle grav
typen ha kommit till Norden, främst Sverige, liksom den nått 
östra Tyskland, där den under romersk järnålder ger upphov 
till lokalformer. Här skola vi ej ingå på denna härledning, vilken, 
som vi skola se, försvåras av de svenska domareringarnas tids
ställning. 

Denna har genom de senaste årtiondenas fynd kunnat väl pre-
ciceras. Det visar sig, att alla daterbara domareringar hänföra 
sig till folkvandringstiden, d. v. s. skedet ca 400—ca 550, järn
ålderns per. VI, främst till dess senare hälft, den av mig upp
ställda perioden VI: 2, d. v. s. tiden ca 475—ca 550,1 eller till 
tiden omedelbart efter ca 550, början av Vendeltiden. 

1 Jfr Die Völkerwanderungszeit Gotlands (= K. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademiens monografier, nr 21, Stockholm 1935). För
kortas i det följande till VwG. 
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Fig. 3. Benkam. Vinala Kors-
backe, Sköllersta socken, Närke. 
s/s. — Bone comb. Vinala Kors-
backe, Sköllersta parish, Närke. 

Till tiden ca 400—straxt efter 550 kunna hänföras följande 
undersökta domareringar, vilkas fynd blivit publicerade: 

1) Gravfältet vid Snarvi komministergård, Edsbergs socken, 
Närke. Domareringen, grav 7, undersökt 1907 av Oscar Almgren 
och Sune Lindqvist. Bl. a. svärdsknapp som VwG fig. 587, 588 
och två pilspetsar med rombiskt blad som VwG fig. 598, vilka 
alla tillhöra per. VI: 2; avb. Fornvännen 1907 sid. 300 fig. 147, 
148, 150, vilka två sistnämnde hos oss återgivas i fig. 1, 2. 

2) Gravfältet vid Vinala Korsbacke, Sköllersta socken, Närke. 
Domareringen undersökt 1937 av Lars-Göran Kindström. Ben
kam avb. av Arne i Fornvännen 1938 sid. 174 fig. 11 och hos oss 
jämte genomskärning i fig. 3. Kammen är gjord i ett stycke, ett 
förfaringssätt, som upphör omkring år 550, den äger som kam
marna före ca 600 ett upptill tjockast överparti med plana sidor 
(om en viss buktighet vanlig å de i flera stycken gjorda kammar
nas förstärkningsskivor under 500-talet se straxt nedan) och sak
nar utbildade tvärsidor å överstycket, till vilket sistnämnda är 
att anmärka, att övergången från kammar utan till kammar med 
sådana tvärsidor faller omkring år 500 (jfr min utredning av 
kammarnas utveckling i Fornvännen 1947 sid. 112 ff.). Kam
mens ornering överensstämmer närmast med den på den från 
per. VI: 2 härrörande kammen VwG fig. 543 = Fornvännen 
1947 sid. 113 fig. 3. 

3) Mellomgården, N. Lundby socken, Västergötland. Grav
fält. Domareringen (fyrkantig) undersökt 1938 av K. E. Sahl
ström. Daterande äro särskilt en järnnål , järnsöljan och kam
fragmenten (av troligen 3 kammar, två säkra med förstärknings
skivor och antagligen ytterl igare en gjord i ett stycke; därtill 
2 eller 3 kamfodral). Järnnålen, Sahlström, Valle härads forn
minnen sid. 112 fig. 124 f, hos oss återgiven i fig. 4, har r ing
formigt huvud, vilket är okänt efter per. VI: 2; tidigare nålar 
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med sådant huvud t. ex. ÄEG2 fig. 348 från per. 
V: 1 (ca 200—ca 325 å 350 e. Kr.) och VwG textfig. 
151 från per. VI: 2. Den lilla smalt ovala jämsöl -
jan, fig. 5, representerar en typ, som är vanlig i 
början av Vendeltiden (en sådan t. ex. jämte två 
större dylika i en av mig 1915 undersökt grav på 
det nedan nämnda gravfältet vid Trullhalsar i 
Angå socken på Gotland, Statens Historiska Mu
seum inv.-nr 15540: grav 8). Kammarna, Sahl
ström, a. a. sid. 112 fig. 124 k-v, bi tar av förstärk-
ningsskivoma till två kammar hos oss fig. 6, äga 
sådana skivor av den äldre, ca 600 upphörande 
typen, ungefär plana, upptill tjockast — senare bli 
de välvda och i tvärsnit t tjockast vid mit ten — 
liksom på dem bl. a. förekomma radvis ställda 
halvcirklar, vilken ornering också upphör vid 
nämnda tid; å andra sidan ha förstärkningsskivor
na, som tidigare äro helt plana, erhållit en svag 
buktighet och vidare utbildade tvärsidor, vilka 
drag, som nämnt, först inträda framemot år 500 
(jfr min ovannämnda utredning i Fornvännen 1947 
sid. 112 ff.). Domareringen bör därför härröra ifrån 
tiden omkring år 550. 

4—7) Karlsberg, Larvs socken, Västergötland. 
Fyra domareringar jämte en gravhög, bildande ett 
komplex, domareringarna liggande parvis med en 
större och en mindre ring tät t intill varandra. Allt 
undersökt 1939 av K. E. Sahlström, som redogjort för utgräv
ningen i Fornvännen 1943 sid. 327 ff. 

Direkt daterbar till per. VI: 2 är den nordvästra ringen ge
nom bronshäktan Fornvännen 1943 sid. 336 fig. 4, i förelig
gande uppsats avbildad i fig. 7, av den till denna period be
gränsade typen av långsmala rektangulära knäppeplattor, var
om närmare i VwG sid. 82 till fig. 526—535, textfig. 194. 

Fig. 4. Järn
nät. Mellom-
gården. N. 
Lundby soc
ken, Väster
götland. '/,. — 
Iron pin. Mel-
lomgården, N. 
Lundby par
ish, Västergöt

land. 

- Förkortning för Almgren, O. und Nerman, B. Die ältere Eisenzeit 
Gotlands (= K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens mono
grafier, nr 4, Stockholm 1914—1923). 
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Fig. 5. Järnsölja, Metlomgården, N. Lundby socken, Västergötland. '/,. — Iron buckle. 
Mellomgården, N. Lundby parish, Västergötland. — Fig. 6. Delar av förstärknings-
skivor till två benkammar. Mellomgården, N. Lundby socken, Västergötland. */8. — 
Paris of strengthening-plates of two bone combs. Mellomgården, N- Lundby parish, 

Västergötland. 

Även den sydvästra ringen kan väl dateras. Kammen Forn
vännen 1943 sid. 335 fig. 3 (de översta bitarna; de undre 
bitarna höra ej till denna grav, utan till den nordöstra ringen, 
varemot obetydliga fragment av en annan kam, som haft för
stärkningsskivor, föreligga i vår ring), hos oss jämte genom
skärning återgiven i fig. 8, är gjord i ett stycke, vilket förfa
ringssätt, som nämnt, upphör omkring 550; den är därtill upp
till bredast med plana sidor och har ornering av bl. a. en rad 
med halvcirklar, vilka drag, som vi sett, upphöra omkring år 
600. Det i samma figur avbildade lerkärlet, här återgivet i fig. 9, 
är av samma huvudform som lerkärlen VwG fig. 292, 293, 
vilken form är typisk för per. VI: 1, d. v. s. tiden ca 400—ca 475. 
På vårt västgötska kärl se vi bl. a. runtgående horisontalrader 
av korta spetsovala, snett ställda streck, en ornering, som vi 
finna på de nyssnämnda gotländska kärlen; rader av sådana 
streck, stundom på vulst (jfr t. ex. ÄEG fig. 486, textfig. 176, 
VwG flerstädes) äro typiska för tiden ca 300—ca 550; jfr ÄEG 
sid. 83 ff., 105, VwG sid. 22, 90. 

Denna domarering bör alltså vara något äldre än den före
gående. 

I och för sig är det ju naturligt, att de två övriga domare
ringarna skola tillhöra samma tid som de nyssnämnda. 

Att den nordöstra ringen är samtidig med den nordvästra 
framgår bl. a. av lerkärlsfragmentet Fornvännen 1943 sid. 339 
fig. 8 a, hos oss fig. 10, vilket mycket nära överensstämmer med 
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10 11 
Fig. 7. Bronshäkta. Nordvästra domareringen, Karlsberg, Larvs socken, Västergötland. 
Vi — Bronze clasp, JV. W. slone circle, Karlsberg, Larv parish, Västergötland. — Fig. 
8. Benkam. Sydvästra domareringen. Karlsberg, Larvs socken, Västergötland. 2/3. — 
Bone comb. S. W. stone ctrcle, Karlsherg, Larv parish, Västergötland. — Fig. 9. Ler
kärl. Sydvästra domareringen. Karlsberg, Larvs socken, Västergötland. 1 j t . — Clay 
vessel. S. W. slone circle, Karlsberg, Larv parish, Västergötland. — Fig. 10. Lerkärls-
fragment. Nordöstra domareringen. Karlsberg, Larvs socken, Västergötland. 1 j 2 . — 
Fragment of clay vessel. JV. E. slone circle, Karlsberg, Larv parish. V Östergötland. — 
Fig. 11. Fragment av bentärning. Sydöstra domareringen, Karlsherg, Larvs socken, 
Västergötland. l j 1 . — Fragment oj bone die. S. E. stone circle, Karlsberg, Larv parish, 

Västergötland. 

det i Fornvännen 1943 sid. 336 fig. 5 nederst t. v. avbildade 
ifrån den nordvästra ringen.3 Å båda ses nyssnämnda korta 
spetsovala streck å vulst. 

Även den sydöstra ringen kan dateras till folkvandringstiden. 
Två av kärlen (av Sahlström som nr 2 och 3 i Fornvännen 1943 
sid. 338 beskrivna) ha det tunna gods, som är typiskt för per. 
VI, och det ena är, som vid detta gods vanligt, av väl bränt 
gulrött stoff (jfr VwG sid. 22, 90). På det andra av de två kärlen 
ses vulster med ansats till ornering med de spetsovala sneda 
strecken. I domareringen anträffades också en bit av en ben-

3 Sahlströms datering 
kärlet är felaktig. 

>vikingatid» a. a. sid. 338 för det förstnämnda 
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Fig. 12. Domareringar vid Algutstorp, 
Edsvära socken, Västergötland. Efter K.E. 
Sahlström t Fornvännen 1943 sid. 345 fig. 
9. — Stone circles at Algutstorp, Edsvära 
parish, Västergötland. After K. E. Sahl
ström in Fornvännen 1943 p. 345 Fig. 9. 

tärning, fig. 11, av den långsmala typen VwG fig. 256, 576, 577, 
allra närmast fig. 256 (några ögon kunna dock ej ses å det lilla 
fragmentet), och denna typ synes tillhöra per. VI och kan under 
alla förhållanden ej vara yngre. 

Emellertid förekomma även, som Sahlström framhåller, i 
denna domarering rester av vikingatidskeramik, t. ex. Forn
vännen 1943 sid. 339 fig. 8 b, närmast ifrån 1000-talet. Uppen
barligen har här en boplats från sistnämnda tid överlagrat folk-
vandringstidsgraven; även spår av lerklining äro förhanden. 

Av domareringarna från Karlsberg kunna alltså den nord
västra och nordöstra dateras till per. VI: 2, medan den sydvästra 
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Fig. 13. Domarering vid 
Sydöstra Lovsgården, 
Holmestads socken, Väs
tergötland. Efter K. E. 
Sahlström i Fornvännen 
1943 sid. 350 (ig. 16. 
Skala 1:150.— Slone cir
cle at S. E. Lovsgården, 
Holmestad parish.Väster-
götland. After K. E. Sahl
ström in Fornvännen 

1943 p. 350 Fig. 16. 

0.8, .0.6 
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närmast hör till per. VI: 1 och den sydöstra blott kan dateras 
till per. VI. 

8) Algutstorp, Edsvära socken, Västergötland. Fyra domare
ringar, av vilka t re undersöktes 1940 av K. E. Sahlström, som 
redogjort för utgrävningen i Fornvännen 1943 sid. 344 ff. En 
plan över domarer ingama återgives här i fig. 12 efter Sahl
ström, a. a. sid. 345 fig. 9. 

Blott den sydligaste av de tre gav fynd, fragment av lerkärl. 
Så mycket kan sägas, att vissa kärl äga en konsistens och linje-
ornering, som göra, att de icke kunna vara senare än per. VI 
och snarast höra dit. 

9) Boda, Torso, Torso socken, i Vänern, Västergötland. Grav
fält bestående av domarering och tre andra gravar. Domare
ringen undersökt 1941 av K. E. Sahlström, som redogjort för 
utgrävningen i Fornvännen 1943 sid. 346 f. 

I domareringen hittades bitar av tre lerkärl. Ett, Fornvännen 
1943 sid. 347 fig. 11, är av samma huvudtyp som a. a. sid. 337 
fig. 6 ur den nordöstra domareringen vid Karlsberg, vilken vi 
sett tillhöra per. VI: 2. Det är ornerat med runtgående fåror, 
och godset är det för per. VI typiska, tunt, välbränt och delvis 
gulrött. Dateringen till VI: 2 bekräftas av att ett lerkärl av 
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Fig. 14. Bronshäkta Nordvästra Lovsgården, Holmestads socken, Västergötland. '/,. —• 
Bronze clasp. JV. W. Lovsgärden, Holmestad parish, Västergötland. — Fig. 15. Ler-
kärlsfragment. Sydöstra Lovsgården, Holmestads socken, Västergötland. a/4. — Frag

ment of clay vessel. S. E. Lovsgården, Holmestad parish, Västergötland. 

samma form och bl. a. med liknande fåror (även vertikalt 
ställda) hittats i en grav vid Göransberg, Skara landsförsam
ling, Västergötland, som 1932 undersöktes av G. A. Hellman 
och bl. a. innehöll två korsformiga spännen, vilka äga på under
sidan avskurna knoppar och därför tillhöra sistnämnda period. 
(Vitterhets Akademiens Årsbok 1933—1935 sid. XIV, Statens 
Historiska Museum inv.-nr 19858). Av ett annat lerkärl med 
runtgående vulster anträffades ett fragment; godset är det nyss
nämnda, i detta fall brungrått, vilken färg ju också är vanlig 
under tiden ca 400—ca 550. 

10) Nordvästra Lovsgården, Holmestads socken, Västergöt
land. Ensamliggande. Undersökt 1941 av K. E. Sahlström, som 
redogjort för utgrävningen i Fornvännen 1943 sid. 347 f. Gra
ven dateras till per. VI: 2 av bronshäktan a. a. sid. 349 fig. 13, 
hos oss återgiven i fig. 14, av nyssnämnt slag. 

11) Sydöstra Lovsgården, Holmestads socken, Västergötland. 
Litet gravfält. En domarering undersökt 1941 av K. E. Sahl
ström, som redogjort för utgrävningen i Fornvännen 1943 sid. 
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Fig. 16. Lerkärl. Fiske
bäcksvik under Humle-
kärr, Lyse socken, Bo
huslän. ] / j - — Clatj ves
sel. Fiskebäcksvik under 
Humlekärr, Lyse purish, 

Bohuslän. 

348 ff.; en plan över domareringen i föreliggande uppsats åter
given i fig. 13 efter a. a. sid. 350 fig. 16. 

I graven hittades bitar av flera lerkärl. Daterande äro särskilt 
de i Fornvännen 1943 sid. 349 fig. 14, hos oss fig. 15, avbildade 
lerkärlsbitarna. Vi se här på den understa den till tiden ca 
300—ca 550 sig hänförande orneringen av i rad ställda spets
ovala sneda streck. Å den övre förekomma i stället för streck 
en rad av stick, en ornering, som uppträder under tiden ca 250— 
ca 550; jfr ÄEG sid. 83 ff., VwG sid. 22, 90. Å den högra av de tre 
avbildade lerkärlsbitarna ses ett skarpkantat utsprång, sådant 
som ej sällan förekommer på norska och stundom på västsvenska 
och sydskandinaviska lerkärl från tiden ca 400—ca 550 (jfr 
Boe, Johs, Jernalderens keramikk i Norge, Bergens Museums 
Skrifter, Nr 14, sid. 141 ff.). Ett kärl med sådana utsprång t. ex. 
från en av Gabriel Gustafson 1875 undersökt grav vid Fiske
bäcksvik under Humlekärr, Lyse socken, Bohuslän, fig. 16, som 
bl. a. genom två fibulor som Oldtiden I sid. 67 fig. 30 och knäp
pen som de i vår uppsats nämnda kan dateras till per. VI: 2 
(Statens Historiska Museum inv.-nr 7678: 119). 
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Fig. 17. Domarering vid Kol-
stad, Köpings socken. Oland. 
Efler T. J . Arne i Fornvän
nen 1938 sid. 173 fig. 9. — 
Slone circle at Kolstad, 
Köping parish, Oland. After 
T. J . Arne in Fornvännen 

1938 p . 173 Fig. 9. 

12) Kolstad, Köpings socken, Öland. Gravfält med bl. a. åt
minstone 10 domareringar. 3 av dessa undersökta 1937 av T. J. 
Arne, som redogjort för utgrävningen i Fornvännen 1938 sid. 
172 f. 

Blott en av domareringarna, den östligaste, varav en plan, 
a. a. sid. 173 fig. 9, här återgiven i fig. 17, gav mera än brända 
ben, nämligen fragment av en benkam, a. a. sid. 174 fig. 10, 
hos oss i kompletterat skick i fig. 18. Arnes bestämning av kam
men »till sen folkvandringstid (tydligen tages ordet i betydelsen 
tiden ca 400—ca 800 e. Kr.) eller till vikingatid» är icke riktig, 
då kammens förstärkningsskivor ha största tjockleken upptill, 
något som vi sett icke förekomma på kammar efter ca 600. De 
äga emellertid en svag välvning, vilket ju är vanligt på kam
mar under per. VI: 2, som nämnt tiden ca 475—ca 550, och per. 
VII: 1, d. v. s. tiden ca 550—ca 600. Vidare ha förstärknings-
skivorna ornering av rader av helcirklar, vilket först inträder 
med per. VII: 1. Att ifrågavarande ornering inträder redan all
deles i början av sistnämnda period ses av en kam, fig. 19, i den 
straxt nedan nämnda grav 33 på gravfältet vid Trullhalsar i 
Angå socken på Gotland, öve rhuvud visar orneringen på vår 
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18 
Fig'. 7£. Benkam. Från domareringen fig. 17. 2/3. — i7one comb. From stone circle 
in Fig. 17. — F19. 79. Benkam. Trullhalsar, Angå socken, Gotland: grav 33. '/,, — 

J5one comb. Trullhalsar, Angu parish, Gotland: grave 33. 

öländska kam mycket nära överensstämmelse med denna got
ländska. Domareringen vid Kolstad på Öland torde därför 
kunna dateras till tiden omkring eller straxt efter år 550. 

Däremot kan man icke närmare datera de 4 av Arne 1936, 
1937 undersökta domareringarna på Vi Alvar i Källa socken på 
Öland, för vilka utgrävningar denne forskare redogjort i Forn
vännen 1938 sid. 170 ff. 

Av oundersökta, men publicerade domareringar kan i varje 
fall en dateras. Det gäller följande: 

13) Trullhalsar, Angå socken, Gotland. På detta väldiga grav
fält, där Gabriel Gustafson gjort utgrävningar 1888 och Olov 
Janse och jag 1915, 1916 och av vilket en av K. A. Gustawsson 
och G. A. Hellman upprät tad kar ta återgives här i fig. 20 efter 
Almgren, O., Sveriges fasta fornlämningar, 3:dje uppl., 1934, 
sid. 158 fig. 100, finnes åtminstone en tydlig domarering, be
lägen långt upp i norr. Men kring denna domarering ligga de 
äldsta gravarna på gravfältet, och dessa tillhöra tiden omkring 
år 550, t. ex. gravarna Statens Historiska Museum inv.-nr 
8555: 31 och 33 med bl. a. söljan Antikvarisk Tidskrift för Sve
rige XXII: 4 fig. 71 i den förra graven och en dylik i den senare 
och graven Statens Historiska Museum inv.-nr 15540: 16 med 
bl. a. betselbeslaget av brons Fornvännen 1916, Tillväxten 1915 
fig. 22. Men, som det framgår av kartan, måste domareringen 
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F/ff. 20. Gravfältet vid Trullhalsar, Angå socken. Golland. Av K.-A. Gustawsson 
och G. A. Hellman. Skala ca 1: 2000. — Grave-field at Trullhalsar,. Angå parish, 

Gotland. By K.-A. Gustawsson and G. A. Hellman. 

vara tidigare än de kringliggande gravarna; det har icke funnits 
någon anledning att spara på ett så stort utrymme, som den 
intar, och fylla det kringliggande. Domareringen bör vara ome
delbart äldre än de äldsta undersökta gravarna, d. v. s. härröra 
ifrån tiden straxt före eller omkring år 550. 

På de senaste 10—12 åren ha flera domareringar undersökts 
på olika håll i Sverige. Så vitt jag kan erinra mig, nå vi heller 
med dessa i intet fall till en senare tid än straxt efter 550; alla 
fall jag kan erinra mig föra oss till folkvandringstid eller början 
av Vendeltid. Jag skall här omnämna några.4 

* Jfr numera Statens Historiska Museum och Kungl. Myntkabinettet, 
Samlingarnas tillväxt 1946—1948. 
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Fig. 21. Bronsring. Hälleshult, ölse-
ruds socken, Värmland. 1 j 1 . — Bronze 
ring. Hälleshult, Olserud parish, Värm
land. — Fig. 22. Järnsölja. Sävslu, 
V. Vingåkers socken, Södermanland. •/,. t 
— Iron buckle. Sävsla, V. Vingåker v 

parish, Södermanland, 21 

14) Hälleshult, ölseruds socken, Värmland. Större gravfält 
med en domarering. Denna undersökt 1947 av I. Atterman; gräv
ningen fullbordad 1949 av S. Stenström. Statens Historiska Mu
seum inv.-nr 23852, 24212. 

Bäst daterande bland fynden är en liten bronsring med 
ytterskåra, fig. 21. Sådana ringar, ofta med bibehållet beslag 
eller krämpa, hittas framför allt tillsammans med gördeltill
behör. De tillhöra perioderna V: 2 och hela VI, d. v. s. tiden 
ca 325 (350)—ca 550. Jfr ÄEG sid. 105, VwG sid. 11 ff., sid. 81 f. 
Bland övriga fynd må nämnas rester av en bentärning som den 
i sydöstra domarreringen vid Karlsberg, Larvs socken, Väster
götland (några ögon kunna dock ej heller ses på de små frag
menten i vår grav), en typ, som vi sett synas tillhöra per. VI 
och under alla förhållanden ej vara yngre. I graven förekomma 
även rester av en eller snarare flera bennålar, på vilka ses med 
kanterna parallella ränder. Sådana bennålar äro typiska för 
per. V: 2, kanske redan slutet av per. V: 1, och per. VI, d. v. s. 
för tiden ca 300—ca 550; flera sådana avbildade hos H. Schetelig, 
Vestlandske gräver fra jernalderen (= Bergens Museums skrif
ter, Ny raekke, Bd II, No 1) sid. 36 ff. 

15) Ringebytorp, Kvillinge socken, Östergötland. Litet grav
fält med skadad domarering, vilken 1948 undersöktes av A. Lin
dahl. Statens Historiska Museum inv.-nr 23967. 

Fynden utgjordes endast av några små bitar av ett lerkärl 
av den för per. VI typiska konsistensen med välbränt, gulrött 
gods. 

16) Sävsta, V. Vingåkers socken, Södermanland. Stort grav
fält med 1 domarering, vilken undersöktes 1949 av I. Schnell. 
Statens Historiska Museum inv.-nr 24196. 
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Fig. 23. Del uv tre testo sleniir beslående monument, vari Björkelorpsslrncu (t. v.) 
ingår. Från sydväst. — '7'7ie monument of three uprighl stones, tncluding the Björke-

liirp-slone (at left). From the S.W. 

Bland fynden märkes en liten smalt oval järnsölja, fig. 22, 
av samma typ sem vår sölja fig. 5, vilken form, som nämnt, 
är vanlig i början av Vendeltiden. Vidare kan nämnas ett litet 
rektangulärt järnbeslag, även det typiskt för Vendeltiden. 

Antalet undersökta och till tiden bestämbara domareringar 
kunde ökas, men de anförda exemplen torde vara nog. Domare
ringarna tillhöra en begränsad tid: skedet ca 400—ett litet 
stycke efter 550. De flesta av de här behandlade domarering
arna, som närmare kunna tidsfästas, kunna dateras till per. VI: 2, 
tiden ca 475—ca 550. Sådana äro nr 1, 4, 6, 9, 10, snarast även 
nr 2. Till per. VI: 1, tiden ca 400—ca 475, synes domareringen 
nr 5 vara att föra, och till per VI i allmänhet kunna ringarna 
nr 7, 11, 14, 15 och snarast även nr 8 dateras. Till tiden straxt 
före eller omkring år 550 ha vi att räkna domareringen nr 13, 
till tiden omkring år 550 nr 3 och till tiden omkring eller straxt 
efter 550 nr 12 och nr 16. 

Som vi se, förekomma domareringar inom skilda delar av 
Sverige. Vi ha anfört fall ifrån Södermanland, Närke, Värm
land, Västergötland, Östergötland, Öland, Gotland. Någon kro
nologisk olikhet mellan olika områden låter sig icke urskilja. 
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Fig. 24. Björketorps
stenen. Frän sydsyd
väst. — The Björke-
torp-slone. From the 

S.S.W. 

Då Stentoftenstenen otvivelaktig stått rest inne i en domare
ring, bör den arkeologiskt kunna dateras till tiden ca 400— 
straxt efter 550. Som vi sett, skulle de övriga Blekingestenarna 
vara ungefär lika gamla, Istabystenen något äldre och Björke
torpsstenen något yngre, alla dock fallande inom en period av 
10—20 år. 

Det kan förtjäna framhållas, att den fornlämning, som ligger 
närmast det av tre höga resta, i triangel ställda stenar bestå
ende monument, fig. 23 (efter v. Friesen a. a. fig. 3), vari 
Björketorpsstenen, fig. 24, ingår, är en domarering, vilken dock 
befinner sig på ca 50 stegs avstånd österut. Nuvarande prof. T. J. 
Arne gjorde här liksom vid själva det nyssnämnda monumentet 
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Fig. 25. Resta stenar pä nu bortodlat lågt trekantigt röse, två i mitten, en vid vardera 
spetsen uv roset. Noreim vid Karmsund s. om Haugesund, Vestlandet, Norge. Efter 
77. Shetelig, Vestlandske gräver fra jernalderen sid. 29 fig. 60. — Uprighl stones on 
a now levelled, low, Ihree-cornered cairn; two in lhe middle and one at each corner 
of lhe cairn. Noreim at Karmsund S. of Haugesund, Vestlandet, Norway. After H. 

Shetelig, Vestlandske gräver fra jernalderen p. 29 Fig. 60. 

1914 utgrävningar, men utan resultat. Om denna domarering 
liksom om tre andra fornlämningar i närheten av Björketorps
stenen, en triangel av tre resta stenar, ett skadat röse (under
sökt av Arne utan resultat) och en domarering se v. Friesen, 
a. a. sid. 7. 

Det kan tilläggas, att smala och mycket höga resta stenar, 
vilka bilda eller ingå i gravmonument — Björketorpsstenen är 
ca 4 m hög ovan jord — äro typiska för yngre romersk jä rn
ålder och folkvandringstid, alltså tiden ca 200—ca 550 e. Kr.; 
jfr t. ex. Schetelig, Vestlandske gräver sid. 29 fig. 60, hos oss 
fig. 25 (Noreim vid Karmsund söder om Haugesund på Vest
landet i Norge), Norges Indskrifter med de aeldre Runer I sid. 
450 fig. Nr 1 (Eidsvaag, Aasene Sogn, norr om Bergen), i detta 
fall en runsten, Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohus
läns fornminnen och historia II sid. 6 fig. 1, hos oss fig. 26 
(Greby, Tanum socken, Bohuslän). 

Den här lämnade arkeologiska tidsbestämningen skulle alltså 
på ett slående sätt bekräfta Ivar Lindquists tillbakaskjutande av 
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Fig. 26. Parti av gruvfältet vid Greby, Tanums socken, Bohuslän. — Part of grave-
field at Greby, Tanum parish, Bohuslän. 

Lister- och Listerbystenarna till tiden före ca 550. Arkeologien 
skulle tillåta en datering redan till 400-talet, men en sådan är 
ju runologiskt omöjlig. Lindqvist bör därför ha rät t i sin date
ring av stenarna till förra hälften av 500-talet. 

Lister- och Listerbystenarna visa det urnordiska språket i dess 
slutfas. Synkoperingar, andra bortfall av ljud m. m. ha hunnit 
långt. Mycket senare kan icke den procedur vara fullbordad, 
som ledde till, att urnordiskan i stort hade övergått till det 
senare norröna språket. Det har ju också visats (jfr B. Nerman, 
Arkeologisk datering av Vendeltidens nordiska runinskrifter, i 
Fornvännen 1947 sid. 109 ff.), att språket i runinskrifterna från 
tiden ca 650—ca 700 i huvudsak är detta senare språk. Vi måste 
därför förutsätta, att denna utveckling, som man tidigare velat 
sätta till framemot och omkring år 800, i stort försiggått under 
500-talet. 

Men detta medför stora konsekvenser för frågan om den äldsta 
nordiska l i t teraturen, framför allt Eddadikterna och de med 
dem samhörande fornsångerna. Det existerar nu inte längre 
någon omöjlighet, att Eddadikter kunna ha författats på 500-
talet och sedan med obetydliga förändringar ha existerat fram 
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till den tid, då de fått sin nuvarande form; den ringa senare 
språkliga utvecklingen behöver icke ha sprängt sönder vers
formen. I en avhandling »The Poetic Edda in the light of Ar
chaeology ( = Viking Society for Northern Research, Extra 
Series, Vol. IV, 1931) har jag sökt vissa, att ett par Eddadikter, 
For Skirnis och VolundarkviSa, äga uttryck, som vi genom en 
arkeologisk belysning kunna säga icke vara senare än mitten 
av 500-talet. Det har också av Gustav Neckel5 och Erik Noreen0 

framhållits, att versformen för vissa Eddadikter, enligt Noreen 
bl. a. just de nyssnämnda, skulle tillåta insättande av de urnor
diska formerna utan att förstöra metern. Jag förmenade därför 
på kombinerat arkeologiskt-språkliga grunder, att verkligen de 
nämnda Eddadikterna till stora delar måste vara författade på 
500-talet. Detta möter nu inga svårigheter. I ett kommande 
verk skall jag söka visa, att vi ha flera uttryck i dessa dikter, 
som alla peka på tiden före ca 550, och att dessa dikter liksom 
även AtlakviSa, om vilket detsamma gäller, i det väsentliga 
måste vara författade redan på 500-talet. Jag skall överhuvud 
taget i detta verk söka med arkeologisk utgångspunkt vinna 
en datering för de flesta av Eddadikterna och de med dem be
släktade fornsångerna. 

I Fornvännen 1947 sid. 140 har jag betonat, att, om någon tid 
efter Kr. f. skulle passa särskilt väl för en radikal förändring 
i språkligt avseende, skulle det vara mitten av 500-talet, ty 
just då inträffa de största rubbningar och förändringar i den 
arkeologiska aspekten i Norden, som kunna konstateras under 
järnåldern sedan vår tideräknings början; bl. a. förändras före
målsvärlden radikalt, icke minst beroende på inflytelser ifrån 
germanerna nere på kontinenten. 

' Neckel, G., Eddaforschung, i Zeitschrift fur den deutschen Unter-
richt XXX, 1916, sid. 87. 

' Noreen, E., Eddastudier, i Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala 
Förhandlingar, 1919—1921, Uppsala Universitets Årsskrift 1921, sid. 4 ff.; 
jfr samme förf., Den norsk-isländska poesien, Stockholm 1926, sid. 131 ff. 
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Birger N e r m a n : The Lister and Listerby Stones. Dat ing on Ar

chaeological Grounds. 

The Lister and Listerby stones in Blekinge (the Istaby stone in Mjällby 
parish, the Gummarp and Stentoften stones near Sölvesborg, all three 
from Listerlandet, and the Björketorp stone in Listerby parish near Ron
neby) have usually been dated to the end of the 7th century and the 
time about the year 700. However, Ivar Lindquist in his doctor's thesis 
»Galdrar» (Incantations) of 1923, tried to show on runological and other 
grounds that the stones belong instead to the first half of the 6th 
century, a view not generally accepted. The present author tries to show 
that there are possibilities of dating the Blekinge stones on archaeological 
grounds. The oldest records of the Stentoften stone (a letter from O. 
Hammar, the Rural Dean of Jemshög, in 1860, to the Director General 
of National Antiquities, B. E. Hildebrand, describing conditions more than 
thirty years earlier) indicate that the stone stood in a stone circle con-
sisting of five stones. Research during the last few decades has shown 
that the stone circles are graves. The author here reviews all the datable 
Swedish stone circles already published as well as some datable ones 
still unpublished, sixteen in all, and shows that all of them belong to 
a limited period, from c. 400—550 A. D. or slightly låter, the most likely 
time being c. 475—c. 550 A. D. He also points out that the Björketorp 
stone, which is c. 4 m high, forms part of a grave monument together 
with two more similar stones, but that narrow and very tall upright 
stones constituting grave monuments or forming part of such, are typical 
of the period c. 200—c. 550 A. D. The Lister and Listerby stones should 
thus be dated to the first half of the 6th century, as maintained by Ivar 
Lindquist. The Blekinge stones exhibit the primitive Scandinavian lan
guage in its final phase. The development from the primitive Scan
dinavian to the låter »Norröna» language must therefore have taken 
place during the 6th century. But this opens up possibilities that the ear
liest Eddie poems and other ancient songs may have been written in the 
6th century and subsequently existed with only slight changes to the 
time when they were given their present form; the låter insignificant 
linguistic development need not have destroyed the metrical form. I have 
also previously wished to assert on the basis of archaeologically datable 
expressions in the poems that two of the songs in the Poetic Edda, »For 
Skirnis» and »VolundarkviSa», must have been mainly written in the 
6th century. There is now no difficulty about this. In a future ar t ide I 
shall try to show on similar grounds that the same applies to »AtlakviSa». 
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