Domarringen i Timmele
Domarringen är en gravmarkering från järnåldern. Den består av 5 resta klumpstenar som står i en
cirkel. Det ser ut som om det ursprungligen har funnits 7 stenar i stenkretsen, men 2 har blivit
flyttade/borttagna. Invid domarringen står ytterligare en rest klumpsten. Detta tyder på att det en
gång fanns fler gravar på platsen, kanske till och med flera domarringar, vilket var vanligt under
järnåldern.

Tingsringen april 2014. Foto: Lisa Mårtensson

Foto från 1931 av G-A Hellman ur Inventering av fasta fornlämningar i Timmele socken.
Från nordöst. Järnvägen syns i bakgrunden.

Ur Inventeringen från 1930-talet
Här kan Du se ett utsnitt ur den
arkeologiska inventeringen som gjordes
1931, där sju stenar beskrivs på platsen.
Nr 3, 4, 5, 6, 7 tycks ha tillhört en
domarring som en gång bestod av sju
klumpstenar. Nr 2 finns inte kvar på
platsen idag, den har vid något tillfälle
tagits bort. Nr 1 och 2 kan ha hört till andra
stenkretsar som är borttagna, eller så är
det resta stenar som stått för sig själva.

Resta stenar, klumpstenar eller bautastenar
Stenarna kan kallas resta stenar, fast i detta fall (Tingsringen i Timmele) är de typiska s.k.
"klumpstenar" som inte har så stor del ovan jord, som inte är så höga.
En tidigare benämning på resta stenar är "bautastenar". Ordet bautasten kommer ursprungligen
från isländskans bautasteinn och betyder ”sten som är slagen ned i jorden” eller ”sten rest över en
fallen krigare”. Ordet infördes i svenskan 1664 av Olof Verelius som då var professor i fäderneslandets
antikviteter vid Uppsala Universitet. Bauta började på 1980-talet användas synonymt med stor.
Kanske kommer detta sig av serieböckerna med Asterix & Obelix. Bilder på Obelix ständigt
bärandes på en stor bautasten kan säker ha skapat associeringarna.
Hitta till domarringen!
Här hittar Du domarringen i Fornsök
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