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UNDERSÖKNING AV DOMARRINGAR I VÄSTER
GÖTLAND 

AV 

K. E. S A H L S T R Ö M 

E
fter de undersökningar av domarringar på Öland, som profes
sor T. J. Arne utförde 193G och 1937 (Fornvännen 1938), 
framstod det som en angelägen uppgift att företaga systema
tiska utgrävningar av domarringar även inom de centralare 

delarna av denna fornminnesarts utbredningsområde. Som tidigare är 
känt, uppträda domarringar talrikast i sydvästra Sverige, i ett stråk 
från Bohuslän över Västergötland och västra Småland till Blekinge. 
Tack vare anslag från K. Vitt. Hist. och Antikvitetsakademien blev 
jag satt i tillfälle att åren 1939—41 utgräva ett tiotal ringar i Väster
götland. 

Karlsberg i Larvs socken. 

Sommaren 1939 utgrävdes en samling av fyra domarringar jämte 
en gravhög på Karlsbergs ägor i Larvs socken på västgötaslätten. De 
lågo på en sandslätt, invid en svag sluttning mot en liten bäck, på 
gräsvallad mark i en åker. För undersökning hado utvalts just denna 
samling, emedan do häri ingående ringarna alltigenom ägde den för 
åtminstone västgötska domarringar karakteristiska konstruktionen 
med 9 och 7 stenar samt lågo parvis med cn större och en mindre ring 
invid varandra. Endast förekomsten av mittstenar utgjorde ett mera 
ovanligt drag. Bredvid dem fanns också, såsom ej så sällan är fallet, 
en gravhög. Ett ytterligare skäl var, att marken på platsen bestod av 
fin sand, varför en fullständig genomgrävning kunde beräknas kräva 
ej alltför lång tid, samt goda möjligheter erbjudas för stratigratiska 
iakttagelser. 
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G r ä v n i n g s f ö r f a r a n d e . Samtliga fyra ringar genomgräv
des på det sättet att först avtogs grästorven till en tjocklek av 10 å 
15 cm. Därefter uppgrävdes vid ena kanten ett litet segmentformigt 
schakt till 3/4 m djup. Från detta fortsattes sedan grävningen så, att 
tvärs över ringen nående vader av 1/_ m brodd successivt avhyvlades 
medelst horisontella spadtag ner till den orörda rostgula sanden un
der omsorgsfull granskning av varje spadtag och registrering av an
träffade fynd. I varje genomgången markvåd spadgrävdes i botten i 
den gula sanden ytterligare c:a 25 cm djupt. Sållning tillgreps endast 
vid brandjordsförekomster eller mera samlade gravrester. Begräns
ningen av de utgrävda ytorna framgår av planen. För utförligare upp
gifter om på varje fyndställe anträffade föremål hänvisas till gräv
ningsprotokollet i St. H. M. 22458. 

S y d v ä s t r a r i n g e n . Denna bestod av 9 meterstora gråste
nar, alla nu liggande. Inre diameter 8 m. Vid grästorvens avgrävning 
framkom en mittsten, som med en blott ett par kvdm stor yta nått upp 
i den nuvarande markytan. Under grästorven mötte ett 20—25 cm 
tjockt lager av mörk, humushaltig sand; därunder ett mestadels 20— 
25 men mot kanterna endast omkring 15 cm mäktigt lager av rostgul 
sand, flammig av humushaltiga partier; underst vidtog rostgul sand. 

över hela ringen träffades spridda, löst i sanden liggande småbitar 
av brända ben samt lerkärlsbitar mestadels i ett djupläge av 20—35 
cm, d. v. s. i undre delen av den mörka sanden och översta delen av 
den flammiga sanden. Vidare fanns på samma sätt spridda bitar av 
rödbränd lera (något flera än som inlagts på planen, fig. 1) samt 
bitar av järnslagg, do senare ofta i ytligare läge. Väster om mittste
nen, vid 28 på planen, anträffades små fläckar av brandjordsartat 
utseende samt rätt många små kolbitar. 

Mittstenen var en 3/4 m stor klumpsten, som stod i mot nordväst 
lutande läge. Den omvältrades, varvid under och invid densamma åt 
NV funnos ett 50-tal brända benbitar, strödda i sanden, de flesta emel
lan stenen och en bredvid varande skolningssten. 

Vid 23 på planen träffades ett tiotal benbitar tämligen samlade och 
vid 13 sex bitar av ett ornerat lerkärl; sållning av jorden omkring 
gav endast ett par kolsmulor. F. ö. träffades såväl benen som ler
kärlsbitarna liggande enstaka. 

Vid 26 stod på 30 cm djup en liten lerkopp, en dm norr därom ett 
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söndrigt, svart lerkärl med hög, cylindrisk hals och }4, dm väster om 
detta ännu en lerkopp. 

Vid 2 fanns en rostfläck, som innehöll en järnbit och två små bitar 
av en flerskivig benkam med nithål; vid och omkring 19 sex orne
rade kambitar. 

Vid 28 hittades en flintskärva, vid 29 en pilspets av flinta och vid 
33 en flintbit med retuscherade kanter. 

I södra delen av ringen låg på 30—40 cm djup en metervid brand-
botten med kullerstenar, av vilka en del voro skörbrända, brandjord 
och några kolbitar, men inga ben eller gravgods. Don var lagd av 
omkring 25 stycken 1—2 dm stora stenar, i mitten 20 cm mäktig, tun
nare mot kanterna. 

N o r d v ä s t r a r i n g e n låg såsom planen visar alldeles invid 
den föregående och bestod av 9 över meterstora stenar med en mitt
sten, alla nu liggande. Diameter 11 m. Under grästorven vidtog över 
hela ringen ett 20—25 cm tjockt lager av mörk, humushaltig sand 
(undantagsvis något tunnare); därunder mötte 15—25 cm flammig 
sand och underst rostgul sand. 

över hela ringen fanns även här, ehuru sparsamt i västra delen, 
huvudsakligen på ett djup av 20—25 cm (oavsett grästorven), löst i 
sanden liggande bitar av brända ben, lerkärlsbitar och bitar av bränd 
lera, en del med avtryck, samt här och var järnslagg. 

Norr om mittstenen träffades på 15 cm djup ett halvannan m vitt 
och intill 10 cm tjockt brandjordslager med tjogtals ben- och ler
kärlsbitar, bitar av rödbränd lera samt enstaka kolsmulor. En liten 
plätt av bålmörja innehöll ett 40-tal benbitar, en lerkärlsbit samt en 
häktoknapp av brons. Brandjordslagret fortsatte väster om mittste
nen. Vid här företagen sållning framkom några tjog benbitar, ett 
15-tal lerkärlsbitar, några röda lerbitar, två halva tunna spelbrickor 
av ben, varav den ena med hål på undersidan, samt ett par järnfrag
ment. Utanför det sammanhängande brandjordslagret lågo såväl 
norrut som söderut små fläckar av brandjord med brända ben och 
lerkärlsbitar. 

Mittstenen var en meterstor klumpsten, fallen åt väster, öster intill 
densamma lågo trenne skolningsstenar och emellan dem och mittste
nen funnos flera benbitar. Under den sydliga skolningsstenen låg en 
rödbränd bit av ett lerkärl. 
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Under det att särskilt benen, men även lerkärlsbitarna och övrigt 
gravgods företedde en ansamling till brandjordslagret, förekommo de 
brända lerbitarna talrikast i nordvästra delen av ringen. Innanför 
nordstonen funnos på ett par kvm yta flera tiotal sådana, som gåvo 
sig tillkänna som röda fläckar vid spadhyvlingen. 

Vid 104 träffades två bitar av en röd pärla. Vid 120 låg en pil
spets av flinta och vid 133 en flintskärva. 

Vid 107 fanns en samling av fyra stycken 2—3 dm stora kuller
stenar och ett tiotal mindre stenar på 15—20 cm djup. Inga brand
rester sågos eller annat anmärkningsvärt, men stenarna måste varit 
ditlagda. 

Vid den södra av stenarna i västra kanten, vid 169, fanns en 3/4 m 
stor brandbotten av 10 cm mäktighel med några kullerstenar, varav 
ett par skörbrända, mon utan ben eller gravgods. Den nådde in 
u n d e r den utåt fallna stenens botten och var följaktligen tillkom
men före stenens resande. 

Emellan nordstenen och närmaste sten åt öster fortsattes utgräv
ningen lill utanför varande åkerkant. Ungefär mitt emellan stenarna 
fanns en bränd lerbit men längre ut intet anmärkningsvärt. Vid åker
kanten befanns den rostgula orörda sanden ligga omedelbart under 
matjordslagret. 

N o r d ö s t r a r i n g e n bestod av 9 meterstora, fallna stenar; 
mittstenen saknades men fyndet av elt kilbleck i mittpartiet kan tyda 
på att en sådan funnits men blivit sönderkilad. Inro diameter var 
10—11 m. Ytan inom ringen var en tämligen plan gräsvall, på vilken 
dock vissa smärre ojämnheter gåvo en antydan om, att den i äldre 
tid varit upplöjd. Lagerföljden i marken var likartad med den i före
gående ringar. Under grästorven fanns ett 25—40 cm mäktigt skikt 
av humushaltig sand, i vars undre 10—15 cm fynden genomgående 
lågo. Därunder kom ett 10—20 cm tjockt lager flammig sand och' 
underst vidtog röd, strid sand. Den humushaltiga sandens ställvis 
stora mäktighet syntes vara att tillskriva vindavlagring. 

Det fyndförande skiktet låg på en alldeles horisontell yta. En av
vägning i nord-syd över mittpartiet gav för denna yta differenser av 
högst 6 cm. 

Över hela ringen träffades även här bitar av brända ben, lerkärls
bitar och bitar av rödbränd lera samt här och var järnslagg. I mittre 
delen något åt SV fanns ett 2—3 m vitt brandjordslager, som innehöll 
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talrika lerkärlsbitar och tjogtals benbitar. Mot kanterna fortsattes 
det av svärtad jord. 

Vid 74 fanns i en fläck av bålmörja ett par lerkärlsbitar, flera ben-
bitar och en liten bit av mittskivan till en kam. 

Vid kanten av brandjordslagret, vid 100, funnos över ett tiotal stora 
bitar av en gravurna av grovt gods jämte några benbitar liggande på 
gränsen till gula sanden. 

Vid 51 träffades en måhända bearbetad benbit och en in S därom 
en liknande. Vid 10 låg en kambit med taggar. 

På olika ställen, vid fi, Ifi, 23, 38, 53, 67, 76, 80, 115, 125, 134, 138 
och 144, funnos sammanlagt 14 flintskärvor. Av kol iakttogs endast 
ett fåtal smulor. 

Vid sydöstra kanten av ringen träffades en melcrvid brandbotten 
mod brända kullerstenar och ett par liter kol men inga ben eller gruv-
gods. Dess yta låg en dm under det fyndförande skiktet och skild 
från detta av gul flammig sand; den var således äldre än det fynd-
förande sandskiktet. 

En annan brandbotlen fanns invid nordstenen, men den låg i ytligt 
läge och var tydligen från nyare tid. 

Innanför nordväststcnen låg en kullerstenssamling utan brandres
ter. Stenarna voro uppenbarligen ditlagda, men för vad ändamål 
kundo ej utrönas. Vid flera av ringens stenar framkommo invid dem 
lagda skolningsstenar. 

S y d ö s t r a r i n g e n bestod av 7 stycken 3/4 ni stora' stenar, av 
vilka en i söder framkom vid grästorvens avtagande. Den befann sig 
1/2 m innanför den plats där man av de övriga stenarnas läge väntat 
att finna den, och var troligen flyttad vid odlingen, som inkräktat på 
ringens södra del. Diameter omkring 5 ra. 

Lagringsförhållandena voro likartade med dem i de föregående 
ringarna. I västra delen kom under 25 cm mylla ett mörkgrått, här 
och var brandjordsfläckigt skikt med brända ben och urnebitar. Mot 
mitten och österut blev detta fyndiörande skikt 25—35 cm mäktigt 
och även överst i den därunder varande flammiga sanden funnos en-
elaka benbitar. 

Vid 42 träffades under spadgrävning i undergrundens rostgula 
sand en lerurna med brända ben, nedsatt utan omgivande brandrester 
i den gula sanden med botten 0,8 m under markytan. 
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3/4 m norr därom fanns en 3/4 m vid fördjupning med över en liter 
kol samt några brända ben. Ingen stenomfattning förekom. 

över hela ringen, utom i norra kanten, träffades brända ben och 
bitar av lerkärl samt enstaka bitar av rödbränd lera. 

Vidare hittades vid 15 en bit av en brynsten; vid 26 en 5 cm lång 
brynsten; vid 21 en möjligen bearbetad benbit; vid 30 en rostig järn
nål; vid 17 och 30 rostiga järnbitar och vid 45 en skärva av en 
flintdolk. 

G r a v h ö g e n . Några m nordost om den nordvästra ringen låg 
på något högre mark än ringarna en gräsvallad gravhög mod några 
3/4 m stora stenar synliga i grästorven. Vidden var omkring 6 m med 
åkerkanten nående intill högen i norr och öster. Höjden över natur
liga marken var c:a 0,4 m. 

Undersöktes med ett tre m brett schakt från söder. Under grästorven 
framkom ett stenröse, i vilket de ovan jord synliga stenarna ingingo 
med mellanfyllnad av sand. Stenstorleken var från ett par dm till 
meterlängd. Mot öster lågo stenar i 2 å 3 skikt. Under detta röse fanns 
över hela den undersökta ytan, men som det syntes ej vidare utåt kan
terna, ett tunt brandjordslager av få cm tjocklek, ojämnt och knappt 
sammanhängande. 

I högens sydöstra del stod, 0,4 m under högens yta, en nästan hel, 
närmast klotformig lerurna, omgiven av röd sand med fläckar av 
brandjord. Innehöll överst jord, nedåt brända ben. 

Såväl i grästorvsskiktet som nedåt i högen träffades tiotals bitar av 
järnslagg samt några bitar av bränd lera, som i domarringarna. Åt
minstone en bit järnslagg framgrävdes under en understa rösesten 
invid gravurnan, visande att järnslagg funnits på platsen vid högens 
anläggning. 

Alldeles invid urnan lågo ett par skärvor av ett annat lerkärl samt 
några bitar brända ben, men f. ö. träffades i brandjordsskiktet ej 
något annat än järnslaggbitar, några lerbitar, några kol och få 
brända ben. 

G r ä v n i n g m e l l a n r i n g a r n a . Sommaren 1940 fick jag 
tillfälle att göra en kompletterande grävning mellan ringarna. Från 
den nordvästra ringen grävdes ett meterbrett schakt till den nord
östra. Under 25 cm sandig mylla mötte ett omkring 15 cm mäktigt 
skikt av flammig sand, därunder vidtog gul sand. I mittpartiet hitta
des på oiika ställen på c:a 30 cm djup fyra små brända benbitar; för 
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Fig. 2. 
Lerkärl. 1/2. Karlsberg, sydvästra ringen. 

Tongefäss. 1:2. Karlsherg, sildwestlicher Kreis. 

— i 

l ^ v - W - '11' 

l'ig. 3. 
Kambitar och lerkärl. 1 j 2 . Karlsberg, sydvästra ringen. 
KammstUcke nnd Tongefäss. 1:2. Karlsbcrg, sildwestlicher 

Kreis. 

övrigt träffades ett dussin bitar av den rödbrända leran samt några 
järnslaggstycken. Liksom inom den nordöstra ringen bar markytan 
spår av äldre odling, varför möjligheten av sekundär transport under 
plöjning ej är helt utesluten. 

En annan grävning företogs emellan de båda västra ringarna. Här 
visade markprotilen 30 cm sandig mylla, därunder c:a 20 cm flam
mig sand, varunder mötte gul, orörd sand. På olika platser hittades 
sju lerkärlsbitar, vid a ett tiotal och vid o några små lerkärlsbitar. 
Dessutom funnos på spridda ställen sex bitar av rödbränd lera samt 
ett par järnslaggbitar. Samtliga fynd gjordes i djupläget 20—35 cm. 
Fyndskiktet inom domarringarna fortsatte således här även inom 
mellanrummet. 
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Hronshäkta och spclbrickor. '/i-
nordvästra ringen. 

Ili-on/.ehaken und Spielsleine. 1:1. 
nordwcsllieliei- Kreis. 

Karlsberg, 

Karlsherg, 

F y n d b e s k r i v n i n g o c h d a t e r i n g . 1 S y d v ä s t r a r i n g 
en. Liten bit av mittskivan till en nitad benkam med avsats; järn-
niton 1,5 cm lång. 

8 bitar av ornerad ben
kam, dels överkanten, or
nerad med fyra linjer, dels 
överstycket med rester av 
tänderna. Ornering mod 
otydliga halvcirklar. Fig. 3. 

Liten bearbetad benbit. 
Lerkärl, fragmentariskt, 

med cylindrisk mot ran
den vidgad hals, starkt ut
svängd buk och liten plan 
botten. Vid övergången 
till halsen synes en svag 
hålkäl. Godset fast med 
flammigt gråbrun, glättad 
yta. Höjd 7,2 cm. Fig. 2, 
mitten. 

Lerkopp, cylindrisk med 
plan botten, av grovt gods, 
till färgen grå. Höjd 4.7 
cm. Fig. 2, till höger. 

Lerkopp med rundad 
bollen, av grovt gods, fär
gen gråbrun. Höjd 3,3 cm. 
Fig. 2 til! vänster. 

Skärvor av ornerat ler
kärl med cylindrisk mot 
randen vidgad hals, på 
vilken svagt framträda 
horisontella, tvärstrierade 

åsar. Skuldran ornerad med långa, sneda streck. Godset fast, till fär
gen grått, med väl jämnad yta. Mynningsdiam. 6,1 cm. Fig. 3. 

6 skärvor av ett annat lerkärl av grövre gods. Mynningsranden 

Bitar av lerkärl, '/a- Karlsberg, nordvästra 
ringen. 

Tongetässtiicke 1:2. Karlsherg, nordwestlicher 
Kreis. 

1 Fyndbesk r ivn ingon följer i huvudsak den av docenten Cireta Arwids-
siin utarbetade inv.-bilagan lill nr 22458 i St. H. M. 
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svagt utåtböjd och halsen ornerad med svagt markerade, horisontella 
åsar. En skärva eldskadad och något slaggad. 

Ett tiotal smärre skärvor av olika gods, delvis starkt rödbränt. 
Bitar av järnslagg och lerslagg med vidsittando bränd lera. Små 

rödbrända lerbitar. Brända ben. 
Liten hjärtformig pilspets av grå Ilinta samt två flintskärvor, den 

ena ined retuscherade kanter och troligen del av en slipad flintyxa. 

Fig. 0. 
Lerkärl. */t, Karlsherg, nordöstra ringen. 

Tongefäss. 3 :1 . Karlsberg, nordöstlichcr 
Kreis. • 

N o r d v ä s t r a r i n g e n . Bronshäkta med cn bevarad nit. Fig. 4. 
2 små järnfragmenl. Grön glasbit. 
2 halva, tunna spelbrickor av ben, den ena ornerad med två kon

centriska cirklar med mittpunkt och försedd med två hål på under
sidan. Fig. 4. 

2 delar av röd glasflusspärla. 
Ett 80-tal skärvor av ett lerkärl med hög hals, ornerat på halsen 

med låga, horisontella vulster och därunder en rad snedlutande grova 
skåror. I bukens ornering ingå bårder med liknande skåror samt fi
gurer av gropar. Godset fast, rödbränt. Fig. 5. 

22 — Fornvännen 1043. 
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C:a 120 oornerade skärvor av ett eller flera lerkärl av grövre, 
starkt rödbränt gods. 

Ett 15-tal skärvor av två eller tre lerkärl av något bättre gods, ytan 
möjligen glättad. 

Flera tiotal bitar av järnslagg. Hundratals rödbrända lerbitar; 
några med pinnavtryck. Brända ben. 

Liten hjärtformig pilspets av grå flinta samt on flintskärva. 
N o r d ö s t r a r i n g e n . Två bitar av tandskivor till en nitad 

benkam med avsats. Två oornerade, men bearbetade benbitar. 
Skärvor av ett större ornerat lerkärl med hög mot randen vidgad 

hals, som nedåt utan avsats övergår i den starkt vidgade skuldran. 
Ornerat med kraftigt inristade linjer. Godset fast med hård klang, 
färgen gråblå. Bottendel saknas. Flera bitar eldskadade. Mynnings
diam. 9,5 cm. Fig. 6. 

Över ett 30-tal skärvor av ett större oornerat lerkärl med kort rakt 
uppstående hals och kraftigt svängd sida. 

3 skärvor av nederdelcn till ett lerkärl, med sannolikt rak sida, av 
grovt gods. , 

3 skärvor av ett dåligt format lerkärl av starkt rödbränt gods, med 
svagt utåtböjd mynningskant. 

En mynningsbit och några smärre bitar av ett lerkärl med marke
rad, rundad bukkant. På denna en rad snedställda, kraftiga skåror 
och därunder inristade breda, ojämnt horisontella linjer. (Vikinga
tid) Fig. 8. 

Bitar av järnslagg. Ett 60-tal bitar av rödbränd lera. Brända ben. 
14 flintskärvor, en med kantretusch. 
S y d ö s t r a r i n g e n . Järnnål, förroslad. Tre järnfragment. 
Del av ett fyrkantigt, cm-tjockt skifferbryne med två slipytor. 
Del av ett mindre skifferbryne med tre slipytor. 
En möjligen bearbetad benbit. 
En nästan hel lerurna av grovt gods, situlatormad; på utsidan spår 

av mörk beläggning. Höjd 11,5 cm. Fig. 7, till höger. 
12 skärvor av ett lerkärl, ornerat med oregelbundna, horisontella 

vulster på halsen. Godset fast, grått. 
8 skärvor av ett lerkärl, sannolikt med likartad ornering som före

gående. Godset starkt rödbränt. 
Ett tiotal skärvor av ett lerkärl, ornerat med inristade, tämligen 

fina linjer. Godset grovt, till färgen rödbrunt. 
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Fig. 7. 
Lerkärl. Karlsberg. a. Gravhögen, b . Sydöstra ringen. 
Tongefäss. Karlsherg. a. Grabhiigel, b. SUdöstlichcr Kreis. 

H _ _ •• 

a h 
Fig. 8. 

Lerkärlsbitar. Karlsberg. a. Nordöstra ringen, b. Sydöstra ringen. 
Tongcfässtilcke, Karlsberg. a. Nordöstlicher Kreis, b. Sildöstlicher Kreis. 

Skärvor av ett oornerat lerkärl med starkt indragen mynningsrand 
(Vikingatid). 

Ornerad mynningsbit av ett lerkärl med indragen vulstformig rand, 
ornerat med en rad ojämna intryck och därunder breda, ojämnt 
dragna, horisontella fåror. (Vikingatid) Fig. 8. 

Fyra skärvor till mynningen av ett större lerkärl med indragen, 
i II nu rand och nedom randen tresidiga djupa intryck (Vikingatid). 

Bitar av rödbränd lera. 
Brända ben, dels från den hela urnan, vilka äro större och mindre 

hårt brända, dels från spridda platser inom ringen. 
En skärva av en flintdolk. 
G r a v h ö g e n . Två rostklumpar. 
Lerkärl med utsvängd buk och utåtböjd mynningskant. Godset 

grovt med ojämn yta. Höjd 9 cm. Fig. 7, till vänster. 
En spjälkad lerkärlsbit av grovt, rödbränt gods. 
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Järnslaggbitar. Brända ben. 
D a t e r i n g . Kambitarna med avsats på mittskivan från sydvästra 

ringen äro utmärkande för folkvandringstiden (Montelius per. 6). 
Lerkärlen visa hän mot äldre delen av samma lid. Den tvärstrierade 
lilla åsen på halsen av lerkärlet fig. 3 erinrar om orneringen på ler
kärlen från östra Trädal och Ytter Restad i Bohuslän.2 De små ler-
kopparna hava också sina närmaste motsvarigheter på det till 300-
talet eller däromkring daterade gravfältet vid Greby i Bohuslän.3 

Den nordvästra ringen dateras av bronshäktan och spelbrickorna 
likaledes till folkvandringstid. Orneringen med horisontella vulster 
på halsen, som ett av lerkärlen äger, har analogier hos kärl från 
Ytter Restad. 

Även i nordöstra ringen ges en tidfästning av tandskivan med 
avsats. 

Den sydöstra ringen anknyter sig till den föregående. Konstruk
tivt ligger den i förband med denna, men läget nedåt på sluttningen 
tyder på att den byggts efter denna. 

Mellan gravhögens anläggning och ringarnas kan ej heller någon 
större tidsskillnad råda. 

De nämnda fynden giva sålunda en samstämmig datering till 400-
talet eller omkring 500. Först anlagda synas de västra ringarna vara, 
senare den nordöstra och sist den sydöstra. 

1 fyndmaterialet från den nordöstra ringen ingår emellertid en med 
en rad snedställda skåror och breda, horisontella fåror ornerad 
skärva av ett vikingatidskärl och i samlingen från den sydöstra 
ringen ingå flera skärvor av liknande kärl. Deras läge observerades 
ej under grävningen. Den datering, som de övriga samstämmiga fyn
den giva för ringarna, torde emellertid ej rubbas av dessa yngre fynd, 
vilka med all sannolikhet få betraktas som av någon anledning se
kundärt ditkomna. 

G r a v s k i c k e t . Tack vare markbeskaffenheten, där ringarna 
lågo, kunde de stratigratiska förhållandena inom ringarna tydligt av
läsas. Fynden lågo genomgående i en bestämd nivå, understa delen äv
en huraushaltig sand och övre delen av en därunder liggande, av 
humushaltiga partier flammig sand. Bålresterna hade tydligen ut
lagts på en särskilt iordningställd jämn markyta, som sedan över-

2 G. S a r a u w och J. Al in , Götaiilvsområdets tornminnen. Gbg 1923. 
•1 O. M o n t e l i u s , Bohuslänska fornsaker. Bihang. Sid. 09. 
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täckts med sand. Även i de fall då ett verkligt brandjordslager fanns, 
förekom kol i obetydlig mängd, och andra antydningar att bålet stått 
på platsen saknades. Bränningen torde sålunda skett någon annan 
stans och från brandplatsen har en del av bålresterna förts till grav
platsen, varvid i den sydvästra ringen huvudsakligen benbitar, i de 
övriga även en del av brandresterna modtagits. Dessa funnos i två av 
ringarna samlade på en 1—2 resp. 2—3 m stor yta. Men genomgående 
hade även en utspridning av bålrester skett över hela eller största 
delen av ringarnas ytor. Med undantag av de båda lerkopparna i 
sydvästra ringen, vilka tydligen omsorgsfullt nedsatts i marken, och 
så troligen även det bredvid dem stående, söndriga lerkärlet, funnos 
alla lerkärlsbitar vitt kringspridda. Endast på ett fåtal ställen träf
fades flera bitar liggande tillsammans, över de sålunda utspridda bål-
resterna hade pålagts ett tämligen jämntjockt sandlager. 

I den sydvästra och i den nordöstra ringen lågo små bitar av för
brända kammar ut mot kanterna, under det att i den nordvästra 
ringen alla anträffade rester av den dödes utstyrsel fanns samlad i 
därvarande brandlager. 

Såsom framgår av grävningsplanen visade de brända benen och 
lerkärlsbitarna i fråga om förekomstsättet on nära överensstämmande 
frekvensfördelning, vilket tyder på att även lerkärlsbitarna varit med 
från bålplatsen. Detta bestyrkes därav att cn del lerkärlsbitar äro 
tydligt brandpåverkade. I motsats härtill funnos de brända lerbitarna 
talrikast inom andra delar av ringarna. 

De båda mittstenarna i de västra ringarna kunde konstateras hava 
fått sin placering efter det att bålresterna_ utlagts, varav kan slutas 
att gravplatsens markering med resta stenar utgjort det sisla mo
mentet i gravanordningen. 

Något avvikande var anordningen vid den sydöstra ringen, som 
var den minsta i samlingen, och på grund av sitt läge invid och på 
något lägre mark än den största ringen säkerligen senast anlagd. 
Här fanns nämligen förutom ett fyndförande skikt med spridda ben-
och lerkärlsbitar m. m. som i de övriga ringarna, nära mitten djupt 
nedsatt i den röda sanden en gravurna med brända ben och 3/4 m 
därifrån en grop med en liten kolsamling och ett fåtal brända ben. 
Intet vid utgrävningen tydde direkt på att denna gravurna skulle 
representera en äldre gravsättning än de spridda fynden. Brända ben
bitar fortsatle från fyndskiktet nedåt i urnegropen och anordningen 



342 K. E. S A H L S T R Ö M 

företedde likhet med förhållandena vid gravhögen, där vid kanten av 
ett tunt och fyndfattigt brandlager i sanden i en grop nedsatts en 
benurna. Själva urnan ger ej några alldeles säkra hållpunkter för en 
närmare datering. Den vid urneinnehällets granskning i St. H. M. 
gjorda iakttagelsen att do brända benen i densamma voro större och 
mindre hårt brända än de spritt funna kunde väl tyda på tvenne olika 
gravsättningar, men denna omständighet ensam synes ej få tillmätas 
alltför stor vikt. 

Do flerstädes invid domarringsstenarna anträffade skolningsste
narna lämnade slutligen ett direkt vittnesbörd om att stenarna ur
sprungligen placerats i upprest ställning. 

Fynden av lerkärlsbitar mellan de västra ringarna torde få för
klaras så, att man vid stenresningen ej alltid varit så noga med 
att få ringen att alldeles omsluta den markyta, på vilken bålresterna 
och gravgodset utspritts, utan stenarna kommit att stå än något in
nanför och än utanför gränsen för denna markyta. 

B r a n d b o t t n a r n a . Inom vardera av de större ringarna träf
fades en brandbotten. Dessa voro omkring metervida, flata med skör
brända stenar och kol. En av dem låg invid en av domarringsste
narna, nående in under stenens bas. En annan låg tydligt helt under 
det fyndförande sandskiktet. Till dessa återkommer jag nedan. 

J ä r n s l a g g e n o c h l e r b i t a r n a . Ett anmärkningsvärt in
slag bilda slaggen och lerbitarna. Järnslagg fanns över hela den 
undersökta ytan, mest små flytjärnsklumpar i stycken om några cm 
storlek; flerstädes träffades även lerslagg med vidsittande lera. Det 
är ej så ovanligt åtminstone inom vissa trakter av norra Västergöt
land att påträffa slaggrester från en primitiv järntillverkning. Ej så 
sällan finnas de i gravhögar. Huruvida de ditkommit endast oavsikt
ligt med fyllningsjord eller måhända ägt en rituell betydelse, låter 
sig väl ännu ej avgöras. Deras förekomst omvittnar i varje fall, att i 
närheten försiggått en järnframställning. Så har uppenbarligen varit 
förhållandet även vid denna gravplats. Att järnslaggen här tillhör 
en järntillverkning, sorn är äldre än gravanläggningen, framgick be
stämt av sådana slaggfynd under gravhögens rösestenar. 

Lerbitarna förekommo i stort sett i samma myckenhet som ler
kärlsbitarna, men såsom förut nämnts ägde de i de båda ringar, där 
de funnos i större mängd en från de brända benen och lerkärls-
bitarna helt avvikande frekvensfördelning. En del av lerbitarna sär-
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skilt inom nordvästra ringen voro till färgen grå, men huvudparten 

var små röda bitar, vilka genom sin färg bjärt framträdde vid spad-

grävningen, ej säl lan så små och sköra att de ej kunde t i l lvaratagas. 

P å en del framträdde avtryck av trä. 

Det observerades flerstädes att såväl järnslaggen som lerbi tarna 

lågo i mera ytligt läge än de brända benen oeh lerkärlsbi tarna, vilket 

jämte den nyss nämnda olika fördelningen tyder på att de tillhörde 

den fyllningsjord, som lagts ovanpå gravytan. 

Statsgeologen Nils Sundius ha r godhetsfullt g ranska t slipprov av 

dels järnslaggen, dels små röda lerbitar och dels bitar av samman

hängande lera och lerslagg samt därom meddelat följande. 

»Ett av do företedda slipproven representerade en typisk järnslagg 
(härrörande från järnframställning), innehållande järn- (mangan-?)rik 
olivin samt ett rikligt grenverk av magnetitliknande material fördelat 
mellan olivinkornen samt som inneslutningar i desamma. De övriga sli
pade proverna, av vilka ett företedde träfiberliknandc avtryck, voro samt
liga av lera, dels rödbränd raen icke sintrad eller smält sådan, dels av 
sintrad eller starkare smält sådan. Till färgen är det sistnämnda mate
rialet mörkt och företer ett poröst slaggliknande utseende. Man kan även 
i ett och samma stycke följa övergången från den rödbruna, kompakta 
leran till den porösa, slaggiga produkten, och i don senare äro lerans 
kvarts- och fältspatkorn alltjämt synliga, ehuru mer eller mindre starkt 
angripna från kanterna på grund av upplösning genom attack frän den 
smälta, omgivande lersubstanscn. Do olika undersökta brända lerbitarna 
erbjuda en del individuella drag. Sålunda kan i vissa fall grövre korn 
av gliramer och hornbländo förefinnas i något rikligare mängd, medan i 
andra dylika fragment äro sporadiska. Ävenledes kunna rätt grova sand
korn av kvarts och fältspat iakttagas i vissa fall, i andra ej eller åt
minstone med mindre diameter. Samtliga undersökta prov måste likväl 
betraktas såsom i det väsentliga mycket likartade och bestå av cn genom 
bränning rödoxidcrad tät lermatrix, i vilken ett rikligt material av fin 
sand (övervägande kvarts, därjämte något fältspat) av ungefär mosand-
grovlek är inmängd. Ett allmänt iakttagbart fenomen är också förekom
sten i denna sandiga lera av bitar av mer eller mindre avvikande röd 
färg samt ofta även med avvikande innehåll av niosand. Man torde få 
antaga, att bitarna representera fragment av en äldre bränd lera, som in
bakats i den nya. Vid slaggbildning i loran övergår don röda färgen till 
svart, beroende på att järnoxiden övergått till magnetit. Ungefär sam
tidigt börja blåsrum uppstå samt begynner bildning av glas i lerraassan. 
Vid starkare sintring ökar glasmängden, och hela mellanmassan mellan 
kvarts-fältspatkornen övergår i smält tillstånd, varjämte en anfrätning 
från kanterna ses i de senare. I ett kraftigt smält dylikt slaggstycko 
synes ondast kvarts återstå som osmälta rester. Upphettningen av ler-
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massan torde i do smälta slaggiga delarna ha varit avsevärd, sannolikt 
tillnärmelsevis svarande mot värmen i en modern porslinsugn (1100° å 
1200°). Inmängningen av kvartsrik sand i leran synes ha gjorts för att 
öka dess motståndsförmåga mot smältning.» 

Lerslaggen och röda lerbitar höra således tydligen samman. Ler-
slaggen vittnar om hög värme, vilket i förening med den nämnda in
mängningen i lermassan av äldre bränd lera och av sand styrker den 
redan genom fyndomständigheterna sannolika samhörigheten med 
järnslaggen. Med all säkerhet tillhöra do röda lerbitarna den lerkli
ning, varmed smältugnar klinats. Inmängningen med äldre bränd 
lera och med kvartsrik sand får då sin förklaring så, att man härige
nom velat ge ugnskliningen tillräcklig motståndskraft vid den höga 
temperatur, som järnutvinningen fordrade.4 

Frälse-Bosgården och Algutstorp i Edsvära socken. 

Sommaren 1940 undersöktes några domarringar i Edsvära socken. 
Den ena låg på Frälse-Bosgårdens ägor, 1,7 km NNO om vägskälet 
vid Algutstorp, 60 m söder om landsvägen på en mot NV sakta slut
tande grusbacke i åker. Den var byggd av 9 omkring meterstora ste
nar, alla i behåll, fastän 7 fallna. Inro diameter 12 m. Sedan gräs-
och ristorven avtagits, genomgrävdes med tunna spadtag hela ringen 
till 50 ä 60 i-m djup med undantag för tre större träd. Inga gravrester 
eller annat anmärkningsvärt träffades. Efter tindersökningen restes 
do fallna stenarna, sedan de kringgrävts och överallt de ursprungliga 
ställningarna kunnat fastställas. 

Ett 40-tal m norrut låg en annan domarring med nu kvarvarande 7 
meterstora stenar, men ursprungligen hade här tydligen funnits 9 
stenar. Diam. 9 m. Tvärs igenom ringen framgick en körväg, varför 
den ej lämpligen kunde undersökas öster intill den låg inne i en 
trädgård och omgiven av en syrenhäck en liten rund plan stensätt
ning av det utseende som emellanåt förekommer i kombination med 
domarringar. Kanten var lagd av omkring halvmeterstora stenar, 
inom vilka en gräsmatta dolde en kullerstensfyllning. Diam. 4 m. Den 
inre delen till 3X3 m uppbröts, varvid under grästorven träffades ett 
sammanhängande kullerstenslager av 25—30 cm mäktighet, därunder 

4 Tillsammans med järnslagg träffas i gravhögar ej så sällan liknande 
bitar av bränd lera. Som exempel kan anföras Lilla Brestorp i Bjärka sn. 
St. H. M. 19720, och Bredäng i Stenums sn, St. H. M. 19719. 
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mötte gul sand. Intet brandlager 
fanns, men alldeles i södra kanten 
framkommo i sanden under sten-
fyllningen några brända ben. F. 
ö. fanns intet anmärkningsvärt. 

De övriga undersökta domar
ringarna tillhörde den samling av 
ringar, som är känd under namn 
av A l g u t s t o r p s d o m a r 
s ä t e , beläget 150 m NO om lands
vägskorset vid Algutstorp, på 
plan mark i björkskog. Omtalat i 
Elers väghistoria, mskr i Uppsala 
universitetsbibliotek, Lindskog, 
Skara stift 2, sid. 158, Säve, Ant. 
tidskr. 2, sid. 125. Dess nuvarande 
utseende framgår av planen, fig. 
9. Efter en åverkan vid mitten av 
1800-talet blev förövaren härav 
ålagd att återställa fornminnet, 
men av allt att döma hava därvid 
de båda södra ringarna oj åter
fått sitt ursprungliga utseende. 
Däremot förefalla de båda norra 
ringarnas stenar stå i ursprung
lig gestalt. 

Då förhållandena ej medgåvo en 
fullständig genomgrävning, utför
des undersökningen medelst upp
tagande av halvmetervida prov-
gropar på varannan meter. Groparna fördes ner till 50 ä 60 cm 
djup. Under grästorven fanns ett i regel 20 cm mäktigt myllskikt 
och därunder en övergångszon av c:a 10 cm, varefter mötte rött 
grus. 

Inom de båda nordliga ringarna träffades intet anmärkningsvärt. I 
den tredje ringen däremot träffades vid A på planen c:a 1/3 liter 
urnebitar. De lågo spridda över en yta av en kvm, men på ringa 
djup, 20—30 cm. Vidare fanns vid B på planen botlendelen av ännu 

Fig. 9. 
Domarringssamling vid Algutstorp i 

Edsvära sn. 
Richtcrkreisansammlung bei Algutstorp, 

Ksp. Edsvära. 
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en gravurna på endast 20—25 cm djup. På intetdera stället sågos 
några ben. 

Boda på Torso. 

Till 1941 års undersökning valdes ett par ringar av särpräglad typ, 
nämligen med do resta stenarna förbundna av en rad låga, i mark
ytan föga uppträdande stenar. Just denna konstruktion uppträder 
även i Västpreussen (Odri) och är där fyndbelagd till romersk järn
ålder.5 Det kunde därför förmodas att även de likartade ringarna i 
Västergötland förskreve sig från denna tid. Som lämpade för under
sökning framstodo en ring vid Boda på Torso och en på Lovsgården 
i Holmestads sn. 

Ringen vid Boda tillhör ett gravfält, som ligger på en höjd SV intill 
gården på en stenbunden ekbacke och består av ett kullerstensröse 
på höjdens krön, en domarring gränsande intill detta åt söder samt 
öster därintill en plan stenrundel och en oregelbunden stensättning. 
Domarringen låg på mot söder sluttande mark, oskadad med plan 
gräsvall inomrings. Diam. 10 m. Den var byggd med nio stenar, alla 
utom två upprättstående. Stenarna stodo i grupper om tre i varje 
grupp, fig. 10. Att denna anordning var ursprunglig och ej beroende 
av borttagna stenar framgick därav, att den kantsättning av smärre 
stenar i markytan, som förband de resta stenarna, fortsatte obruten 
även på de längre stenavstånden. Denna kantsättning bestod av 2—4 
dm stora stenar, som mestadels lågo invid varandra. Smärre oregel-
bundenheter kunna bero på inverkan av trädrötter. 

Etter grästorvens avtagning till lU dm tjocklek genomgrävdes hela 
ringen ut till kantsättningen, men denna uppbröts ej. Materialet var 
kullerstensrikt grus och sand (omlagrad morän). 

En m NV om mitten fanns gravsättningen. Här stod på endast 25 
cm djup en simpel lerurna, vars övre del var krossad, men nederdelen 
tämligen sammanhängande ehuru söndrig. Överdelens bitar lågo an
hopade överst inuti urnan. Bland dem träffades också några bitar av 
ett lerkärl av finare rött gods, ornerat med horisontella grunda fåror. 
St. H. M. 22795, fig. 11. På urnans botten, mest vid ena kanten, låg 
en liten samling brända ben. Inga andra föremål funnos. Urnan hade 
synbarligen nedsatts i en liten grund grop och inga särskilda anord-

B R. Sch in dl er, Die Steinkreise von Odri. Der Deutsche im Osten. 
Jahrg. 3 (1940). 
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ningar kunde iakttagas mera än att en över urnans kant i horison
tellt läge funnen dm-stor stenflisa kanske avsiktligt lagts som lock. 
Ingen brandjord fanns omkring eller över urnan. 

I ringens sydöstra del träffades på 2 dm djup en metervid brand
botten, bestående av brandjord med enstaka små kolbitar i cn pack
ning av omkring dm-stora kullerstenar. Mäktigheten var intill 20 cm. 
I nordvästra kanten träffades en lerkärlsbit med vulster, men f. ö. 
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Fig. -10. 
Plan av domarring. Boda. Torso. 
Plan des Richterkrcises. Boda, Torso. 

Fig. 11. 
Lerkärlsbitar. 1/s. Boda. Torso. 
Tongefässtilckc. 1:2. Boda, Torso. 

intet anmärkningsvärt. De ornerade lerkärlsbitarna tillhöra kärl, som 
voro i bruk på 400-talet eller däromkring. 

Nordvästra Lovsgurden i Holmestads socken. 
Denna ring var belägen ett par hundra m VNV om gården, på en 

flack höjd i skogsmark utan andra bredvid varande fornminnen. Även 
denna hade en kantsättning av omkring 2 dm stora stenar. De resta 
stenarna voro endast 4, varav 3 i sydkanten och en i NV. I väster 
och norr kunde ej skönjas något avbrott i kantkedjan, varför här inga 
resta stenar kunna vara borttagna. I öster förekommo visserligen små 
avbrott i kantkedjan, men inga märken efter borttagna stenar kunde 
upptäckas. Det är således ej troligt att ringen från början innehållit 
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flera resta stenar än de nu bevarade. Trots delta får den dock anses 
vara av domarringskaraktär, ehuru konstruktionen är egenartad. 
Diam. 6'A m. Fig. 12 och 15. 

Sedan kantkedjan runt om blottats och skogsmyllan till */_ a 1 dm 
bortschaktats genomgrävdes hela ringen ut till kantsättningen till 30 
å 40 cm djup. Materialet utgjordes av hårt, kullerstensrikt grus, som 
till 2 dm djup var gråaktigt, något humushaltigt. Vid västra kanten, 
siffran 2 på planen, fanns en bränd lienbit och en häkta av brons med 
ursprungligen tre nitar, liggande i det grå gruset utan brandrester, 
St. H. M. 22794, fig. 13. Vidare fanns på 8 spridda ställen, enstaka 
liggande brända ben i det grå gruset men f. ö. inga brandrester, ler
kärl eller annat gravgods. 

Bronshäktan ger en datering till tiden omkring 500 e. Kr. 

Sydöstra Lovsgården, Holmestads socken. 

En halv km SO om föregående ring finnes på sydöstra Lovsgår
den på gräsvallad mark invid en åker ett gravfält bestående av en 
domarring av 9 meterstora stenar, några m SSO därom en ring av 
7 något mindre, resta stenar, ytterligare några m söderut på ett litet 
höjdkrön ett illa medfaret, 5 m vitt röse samt slutligen väster om den 
först nämnda ringen ett antal resta eller liggande stenar som tyd
ligen äro rester av en eller kansko flera domarringar, fig. 16. 

Den förstnämnda ringen av 9 meterstora stenar, varav en i sydväst 
var fallen utåt och två andra i lutande ställning men de övriga upp-
rättstående, undersöktes. Diam. 6—11j2 m. Inom ringen var plan gräs
vall med undantag av en kullerstensfylld, metervid håla innanför 
stora stenen i NV, som tydligen härrörde från grävning i nyare tid. 
Marken inom ringen bestod av något humushaltig sand ner till om
kring 30 cm, varunder mötte rött grus. Redan innanför den fallna 
sydväststenen träffades i sanden liggande bitar av brända ben och 
sådana fortsatte över hela ringen. Inåt mitten förekommo även på 
samma sätt strött liggande bitar av åtminstone två lerkärl. Fynden 
träffades genomgående på 25—30 cm djup. 

Vid 3 på planen träffades under grästorven cn cm-tjock brand-
jordsfläck, som innehöll en benbit och kolsmulor, vid 5 på 25 cm djup 
en 1/2 dm tjock brandjordsklump. 

Ungefär i ringens mitt, vid 11, fanns ett 1X1 1 / . m vitt brandlager 
av 1/2—lx/2 dm mäktighet med bålmörjcklumpar. Det innehöll brända 
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Fig. 12. Fig. 13. 
Plan av stensättning. Bronshäkta. 8/4. 

Nordvästra Lovsgården. Nordvästra Lovsgården. 
Plan der Steiniimtassung. llronzchaken. 3:4. Nord-

Northvestlichcr Lovsgården. wcstllchcr Lovsgården. 

Fig. 14. 
Lerkärlsbitar. 3/<i-

Sydöstra Lovsgärden. 
Tongefässtilckc. 3:4. 

Sudöstlicher Lovsgården, 

Fig 15. 
Stensättningen å nordvästra Lovsgården. 

Der Kreis im nordwestllchen Lovsgården. 
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Fig. IG. 
Plan av domarringar å sydöstra Lovsgärden. 

Plan von Richterkreiscn im siidöstlichen Lovsgården, 
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ben, bitar av ett rött och ett svart lerkärl, ett par järnfragment och en 
rostklump, St. H. M, 22813. Underlaget var en något ojämn yta. Av 
de röda lerkärlsbitarna voro två ornerade med en valk och två med 
fåror samt en rad av intryck, fig. 14. 

En halv m NV om nämnda brandlager vidtog, vid 12, en med 12 å 
15 sotiga kullerstenar omsatt metervid brandbotten med kompakt 
brandjord, som knivades utan fynd. Dess botten låg 40 cm under 
markytan. I den över brandbottnen liggande humushaltiga sanden 
träffades en röd lerkärlsbit och en benbit. 

Cl 

'^Gravurna 

Fig- 17. 
Domarring på Broholm. 
Ricbterkreis aut Broholm. 

Innanför nordvästslenen fanns, vid 13, ännu en brandbotten av elt 
30-tal, tätt liggande kullerstenar, 1—2 dm stora, delvis i två lager, 
sotade, med kompakt brandjord i mellanrummen. Vidd 0,8—1,0 m. 

Slutligen kan anmärkas att invid sydväststenen hittades en bit 
rödbränd lera och utanför ringen sågos slaggbitar med vidsittande 
bränd lera. — Anordningarna inom denna ring visa sålunda en slå
ende likhet med dem i de förut beskrivna Karlsbergsringarna. 

De funna järnfragmenten ha ej låtit sig bestämmas; av lerkärls
bitarna äro några ornerade, fig. 14, och giva en tidfästning till äldre 
folkvandringstid. 

Broholm Nordgården i Sandhems socken. 

I samband med en av Falbygdens fornminnesförening genom dr E. 
Magnusson föranstaltad restaurering av en domarring på Broholm 
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Nordgården i Sandhems sn undersökte jag 1941 enligt erhållet upp
drag denna ring. Den låg invid gamla landsvägskanten och 300 in N 
om utfartsvägen från Tingvalla gård. Var byggd av 7 stenar, varav 
dock endast 3 funnos kvar på sina ursprungliga platser. Diam. 6 m. 
Fig. 17. Östra hälften av ringen var åker, västra hälften en åkerren 
med pålagd jord. Efter avschaktning av denna samt åkerdelens mal-
jordlager genomgrävdes hela ringen. Marken bestod av småstenigt 
grus överst något humushaltigt nedåt till synes helt orört. I ringens 
mitt träffades några bitar av ett lerkärl jämte några brända ben och 
här knivades fram i ursprungligt läge varande bitar av kärlets bot
ten, stående i det röda gruset omedelbart under matjordslagret. Tyd
ligen hade gravurnan stått så grunt att den vid markens odling för
störts utom själva bottendelen. En cm djupare plöjning skulle här 
helt utplånat gravplatsen. Intet annat anmärkningsvärt iakttogs. — 
Gravanordningen i denna domarring var således helt lik den i ringen 
vid Boda på Torso. 

Sammanfattning. 

Samtliga de här avhandlade, fullständigt genomgrävda ringarna 
hava med ett undantag givit gravfynd, och deras karaktär av grav
platser är sålunda obestridlig. I fråga om själva gravskicket fram
träda tvenne olika typer. Den ena med ett centralt anbragt brandlager 
innehållande rester från likbålet. Den andra med en benurna nedsatt 
på ringa djup i marken utan brandjord. Till den förra typen höra 
ringarna på Karlsberg och sydöstra Lovsgården samt den tidigare 
undersökta på Mellomgården i N. Lundby (Valle härad, sid. 111). Ut
märkande är att bålrester, brända ben och lerkärlsbitar träffas 
spridda även långt utanför brandjordslagret. Då denna utspridning 
över hela ringen synes vara det karakteristiska, torde till denna typ 
också kunna hänföras den till sin konstruktion avvikande ringen på 
nordvästra Lovsgården, där de funna bålresterna utgjordes av endast 
spritt liggande brända lien samt en bronshäkta. Till den senare typen 
höra ringarna vid Boda på Torso saml Broholm. 

Brandflakstypon har enligt ett flertal fynd varit i användning un
der folkvandringstid. Urnegravstypen har endast i ett fall givit date
rande fynd, men detta tillhör samma tid. 

En iakttagelse av vikt är att urnegravarna i domarringar betun-
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nits vara mycket grunt placerade, endast ett par dm under nuvarande 
markytan. En sådan gravgömma i mittpartiet av ett så monumentalt 
minnesmärke som en domarring har givetvis löpt stor risk att bliva 
förstörd. En helt obetydlig och efter någon tid föga märkbar skatt-
grävning kan lätt ha förstört den. Vid uppodling av marken inom en 
ring träffas den av plogen. I ringen vid Broholm skullo en endast en 
cm djupare nedföring av plogbillen hava helt förintat den därstädes 
anträffade gravgömman. I för övrigt orörda ringar kan en förstöring 
under tidernas lopp ha vållats genom trädrötters inverkan. Allt detta 
är omständigheter att taga hänsyn till när det gäller att bedöma 
karaktären av s. k. fyndlösa domarringar. 

En anmärkningsvärd företeelse utgöra de stenlagda brandbottnar, 
som vid sidan av likbålsresterna och urnegraven träffats inom do-
marringarna. När sådana först uppmärksammades vid Karlsberg, 
kunde den förmodan äga ett visst berättigande att de tillhörde en 
äldro bebyggelse på platsen, om vilken de där talrikt anträffade flint
sakerna vittnade. Men då de sedermera visat sig återkomma i ringar 
med gravar av såväl brandflakstyp som urnegravstyp, är det uppen
bart att de höra samman med domarringarnas gravskick. Att de till
kommit före bålresternas utspridning eller åtminstone före det över
täckande sandlagret framgick av de stratigrafiska förhållandena vid 
Karlsberg och sydöstra Lovsgården. På båda platserna täcktes de av 
fyndförande sandskikt. Inom skilda delar av Skandinavien känner 
man från såväl romersk järnålder som folkvandringstid i anslutning 
till gravar liggande brandbottnar, vilka tolkats som rester av rituella 
eldar (H. Schetelig, Vestlandske gräver. Bergen 1912. Sid. 127). 
Denna förklaring torde väl tillsvidare åtminstone få stå som den san
nolikaste även för domarringarnas vidkommande. Nämnas bör att 
företeelsen uppträder även i Nordtysklands domarringar. Så anför R. 
Beltz, att han vid undersökning av en samling ringar vid Biitzow 
(Boitin) jämte en nedsatt urna från äldre järnålder funnit »zwei 
durch Steine geschutzte Brandsteilen». (Mecklenburg. Jahrg. 24 
[1929]. S. 89.) Vid sydöstra Lovsgården funnos tvenne skilda brand-

bottnar, i övriga fall endast en i var ring. 

Såsom ovan nämnts tillhöra samtliga daterade fynd folkvand
ringstiden. Tanken att de med Västpreussens ringar av Odrityp kon
struktivt likartade ringarna i Västergötland skulle tillhöra äldre tid 
vann ej bekräftelse. Fynden i dessa tillhöra folkvandringstid. Båda 

23 — Fornvännen 1943. 
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r ingarna äro sålunda yngre än Odr i r ingarna . Är den konstruktiva 

likheten, som kan synas sannolikt, beroende av mer eller mindre 

direkta förbindelser, måste de västgötska r inga rna ha byggts under 

inflytanden, som utgått från de västproussiska och ej tvärtom. Att de 

enklare byggda domarr ingarna i Sverige leda sitt u r sp rung från en 

inom västgermanskt område redan vid jä rnå lderns början brukad 

gravform, h a r jag sökt visa i en uppsats i Fornvännen 1942. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

K. E . S A H L S T R Ö M : Untersuchungen von Richterkreisen in Väster

götland. 

Verf. hat im Laufe der Jahre 1939—11 mehr als 10 sogen. Richter
kreise (»domarringar») in Västergötland untersucht, dem Zentralgebiet 
im Norden fiir diesen Alterturaertypus. 

Von ihnen lagen vier in Karlsberg, Ksp. Larv, auf einer Sandflfiche, 
zwei und zwei neben einander, eine Anordnung, die ziemlich gewöhnlich 
ist, Abb. 1. 

Der siidwestlicbo Kreis bestand aus 9 Steinen und einem in der Mitte 
und hatte einen Dnrclunesser von 8 in. In einer Tiefe von 20—35 cm 
wurden iiber dem ganzen Kreis verstreut, im Sande liegend, verbrannte 
Knochen, Stiicke von Tongefässen sowie solche von rotgebranntem Ton 
und kleine Eisenschlackenklumpen angetroffen, letztere im allgoinoinen 
etwas mehr nach der Oberfläche. Neben dem Mittelstein fanden sich 
kleine Flecken von Brandorde. Ein Meter nördlich vom Mittelstein stan
don im Sande, nahe bei einander, ein zerbrochenes Tongefäss und zwei 
kleine Tonnäpfe, Abb. 2, an anderen Stellen lagen Stiicke eines verzierten 
Tongefässes und Fragmente eines verzierten Knochenkamines, Abb. 3. Im 
siidlichen Teil lag eine gepflastcrte Hrandstclle von 1 m. Durchm. 

Der nordwestliche Kreis bestand gleichfalls aus 9 .Steinen und oineni 
Mittelstein. Der Durchmesser war 11 m. Auch hier fanden sich, in einer 
Tiefe von 20—25 cm, verstreut liegend, gebrannto Knochen und Stiicke 
von Tongefässen sowie Stiicke rotgobrannten Tons und Schlacke. An dem 
Mittelstein war eino Brandschicbt, die einen Bronzehakon, zwei diinne 
Spielstcine und eine Glasflussporle enthielt, Abb. 4 und 5. Am Westrand 
war eine Brandstellc von % in. Durchm. 

Auch der nordöstliche Kreis war aus 0 Steinen gebildet, Durchm. 10 X 11 
in. Etwas siidwestlicb der Mitte befand sich eine 2—3 m grosse Brand
schicbt mit gebrannten Knochen und Tongefässtucken, ein Teil von einem 
verzierten Tongefäss, Abb. 6. und ein KammstUck. Ausserhalb wurden 
iiber dem ganzen Ring in 25—40 cm Tiefe verbrannte Knochen, Tonge-
fässtticke, Stiicke von gebranntem Ton und Schlacke und auch ein Kamm
stUck vorgefanden. Am Stidostrand lag eine gepflasterte Brandstellc 
von 1 m Durchm. 

Der sildöstliche Kreis hatte 7 Steine, Durchm. 5 ta. In 25 cm Tiefe 
fand sich eine branderdfleckige Schicht, 10—35 cm dick, mit gebrannten 
Knochen, Tongefässtucken und Stiicken von gebranntem Ton. In der Mitte, 
0,8 m tief in den Sand niedergestellt, wurde eine Tonurne mit verbrannten 
Knochen angetroffen, Abb. 7 b. Verstreut lagen eine Eisennadel, 3 Eisen-
fragmente lind 2 Schieferwotzstcine. 
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Nördlich der Kreise befand sich ein Grabhiigel, aus Stein und Sand. 
6 m ira Durchm. Auf seinem Boden war eine dunno Brandschicht mit 
wenigen verbrannten Knochen, roten TonstUcken sowie Eisenschlacke-
stilckon. Im sudöstlichen Teil stånd, in den Sand niedergesetzt, aber ohne 
Brariderde, eine Tonurne mit verbrannten Knochen, Abb. 7 a. 

Die Karamstucke, dor.Bronzehaken und die Spielsteine lassen die Kreise 
in die Völkerwanderungszeit (400—600 n. Chr.) datieren. Ein Teil der 
Tongefässe kntipft an westschwedische Fnnde des älteren Abschnittes 
dieser Zeit an. Einige zu den Funden der östlichen Kreise gehörenden 
Scherben von Wikingerzeitgofässen, Abb. 8, durften später hinzugekom-
men sein. In sämtlichen Kreisen fanden sich ausserdem kleine Fouer-
steinscherben, darunter zwei herzförmige Pfeilspitzen. Sie stammen offen
bar von einer Steinzoitansiedlung auf diesem Platz. 

Proben der gefundenen Schlacke und der rotgebrannten Tonstilcke sind 
von dem Staatsgeologen N. Sundius mikroskopiscb untersucht. Die Eiscn-
schlacke war typisch solche von Eisenherstellung, andere Sehlacken-
stllcke waren aus goscbmolzcnoin Ton mit einer Tonmatrix, die im we-
scntlichen den rotgebrannten Tonstiicken sehr ähnlich war. Bei einer 
Reihe dor Proben konnte der t)bcrgang von dem rotbraunen koinpakten 
Ton zu dem porösen schlackigen Produkt vorfolgt werden. In don Ton 
hatte man, offenbar um seine Widcrstandskraft gegen das Schmedzen zu 
erhöhen, teils quarzroichen Sand, teils Stiicke älteren gebrannten Tons 
bineingemisebt. 

Verf. deutet die Eisenschlacke und die Stiicke gebrannten und teilweise 
geschlackten Tons von einer Anlage fiir Eisengewinnung herstanimend 
und als Fiillerdc zu der Grabanlage verwamli. 

Kin Ricbterkreis von Frälse-Bosgården, Ksp. Edsvära, ergab keine 
Fnnde. 

Bei einer Probcgrabung innerhalb einer frtiher beschädigton Ansamm-
lung von 4 Kreisen in Algutstorp in demselben Kirchspiel, Abb. 0, wurden 
in einem grossen Kreis an zwei Stellen Stiicke von einfachen Tongefässeu 
gefunden. 

Bei Boda auf Torso wurde oin Kreis untersucht, der aus 9 aufge-
.stellten Steinen, in 3 Gruppen mit je 3 in jeder Gruppe, bestand. Sie 
waren durch Knihen klcinerer Steine, Abb. 10, verbunden, eine aus Odri. 
Wostpreussen, bekannte Konstruktion. In der Krcismitte stånd eine 25 
cm tief ohne Brandordo öder Steinumfnssung niedergesetzte Graburne, 
die verbrannte Knochen und zu oberst einige Sttickc eines verzierter. 
Tongefässes enthielt, Abb. 11. Im sudöstlichen Teil wurde eino gepflasterte 
Brandstellc angetroffen. Im iibrigen wurden keine Funde gemacht. 

Eino gleiehartige Konstruktion zeigte ein Kreis im nordwestlichen Lovs-
gården, Ksp. Hiilinestad. Hier betrug die Anzahl der Steine nur 4, die 
aber durch eine runde Randkette kloinoror Steine verbunden waron, 
Abb. 12 und 15. Hier wurden in einer Tiefe von etwa 30 cm verstreut 
etwa 10 gobrannte Knochonstucko und ein Bronzehaken gefunden, Abb. 13. 

Auf dem sudöstlichen Lovsgården wurdo ein Ricbterkreis von 9 Steinen, 
Durchm. 6 X 7,5 m, untersucht. In der Mitte wurde, in einer Tiefe von 25 cm, 
eine Brandschicbt von einer Dicke bis zu 15 cm vorgefunden, mit ge
brannten Knochen, einem Eisonfragment, sowie Tongefässtucken, von de
nen einige vcrziert sind, Abb. 14. In der gleichen Tiefe wurden, tiber den 
ganzen Kreis verstreut, Knochen- und TongefiisstUcke angetroffen. lin 
Nordtell lagen zwin gepflasterte Brandstellen, Abb. 16. 

Auf Broholm, Ksp. Sandhem, wurde ein durch Urbarinachung beschä-
digter Ricbterkreis von 7 Steinen, Durch. 6 m, untersucht, Abb. 17. In 
der Mitte, in 25 cm Tiefe, wurde der Bodcnteil eines ohne Brandorde 
öder Steinumfnssung niedergosctzten Tongefässes mit verbrannten 
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Knochen gefunden. Der Oberteil ist offenbar beim Pflugen gotroffon und 
zerstört worden-, im ubrigen keine Funde. 

Alle die vollständig untersuchten Richterkreise cntbieltcn also mit einer 
Ausnahrae Grabfunde; ihr Charakter als Gräber ist also nicht zu be-
streiten. Hinsichtlicb der Grabanlage ergeben sich zwei Typen. Der eine 
mit einer zentral liegenden Brandscbicht, die Re.sto des Schoiterhaufens 
enthält, der deutlich an einem anderen Platz stånd. Bozeicbnend ist, dass 
Scheiterhaufenreste Uber die ganze Kreisfläche verstreut angetroffen 
wurden, auch wenn sie nur sehr spärlieh waren. Der andere Typus zeigt 
eine in der Mitte niodergesetzte Urne mit verbrannten Knochen, aber ohne 
Branderdo öder Steinurafassung. Diese Graburncn waren sehr flach ge
stelit, sodass sie bei einer nur geringen Einwirkung öder beim Urbar-
inachen innerhalb der Kreise leicht zerstört werden konnten. Verf. sieht 
in diesem Umstand die Erklärung dafUr, dass sich der eine öder andere 
Ricbterkreis bei der Untersuchung als fundlos gezeigt hat. 

Durch dio Funde lassen sich die untersuchten Kroise in die Völker
wanderungszeit (400—600 n. Chr.) datieren. Die mit den Kreisen bei 
Odri in Westpreussen konstruktiv gloichartigen Kroise bei Boda und nord-
westlichem Lovsgården sind also junger als jene. 

Eine bomerkenswerte Erscheinung bilden die in einer Reihe von Kreisen 
angetroffenen Brandsteilen, die sich mindostens in einzolnen Fallen als 
mit fundenthaltendor Sandschicht bedeckt gezeigt haben, also vor der 
Zerstreuung der Scheiterhaufenreste auf dera Platz angelegt waren. 
Ahnliche Brandstellen kommen in Skandinavien in Verbindung mit Grä
bern von anderem Typus sowohl aus der römischen Eisenzeit wie der 
Völkerwanderungszeit vor und wurden als Reste ritueller Feuer gedeutet. Sie 
sind auch in Mecklenburg bei Boitin beobachtet (nach R. Beltz). 


