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DE ÄLDSTA SIGTUNA VÄGARNA OCH ORT
NAMNET TIL 

AV 

E R I K F L O D E R U S 

S
igtuna är den runstensr ikaste orten i det på runs tenar så r ika 

Uppland, vilket ju knappast ä r förvånande med tanke på sta

dens betydelse under 1000-talet. Tiden och människorna ha 

emellertid farit hår t fram med dessa monument. De al lra 

flesta äro endast bevarade i s törre eller mindre fragment, av vilka så 

gott som samtliga bära spår av att ha varit inmurade i medeltida 

byggnader, d. v. s. stadens kyrkor . Av de till ett 30-tal uppgående 

inskrifterna i sten finnas nu endast tre bevarade på ursprungl ig plats 

inom stadsområdet. Två av dessa äro ristade på flyttblock, som varit 

svåra att rubba, den tredje återfinnes på en rest sten av sådan form 

— tresidig genomskärning — att den ej utan vidare lämpat sig att 

slå sönder till byggnadssten. 

Samtliga de nu nämnda ninmonumenten äro belägna i stadens 

nordvästra del, intill foten av Klockbacken, det berg som höjer sig 

norr om staden och givit den ett utomordentligt skydd mot nordliga 

vindar. Här finnas dels ett jordfast block med en av frisergillets be

kanta inskrifter (U 390, fig. 1: 7) 1 på platsen för en kyrka och en be

gravningsplats från tidig medeltid,2 dels ett stort flyttblock med en 

inskrift, ristad av en far över hans fem döda söner (TJ 391, fig. 1: 6), 

dels ock en runsten, ristad av Ofeg över hans två sys t ra r T y r a och 

Rodvi (U392, fig. 1 :5) . 

1 Numreringen i enlighet med Sveriges runinskrifter, VII, Upplands run
inskrifter, granskade och tolkade av E l i a s W e s s é n och S v e n B. F. 
J a n s s o n , d. II, b. 2 (under tryckning). Till utgivarna ber jag få fram
föra mitt tack fiir det intresse, de visat denna min undersökning, för tolk
ningar av inskrifterna samt för do fotografier ur runverket, de ställt till 
mitt förfogande. 

2 E i-i k F l o d e r U B, Sigtuna, Sveriges äldsta medeltidsstad, Sthlm 1941, 
s. 91. 



S I G T U N A V Ä G A R N A O C H O R T N A M N E T T I L 123 

/3pgt*L _ . 

ni A* 

. o /men 

Teckenförklaring-. 

/S t rand l i n je under iOOO-iolef 

' " "Förmodad fOOO-ta/avoo 

I tibSuortojorden 

A Runs ten 

\%Groufä/f, f o rn lämn ing 

Fig. 1. 
Karta över Sigtunatraktens fornlämningar, sammanställd av lörf. Skala 
1:25 000. Den ungefärliga strandlinjen omkr. är 1000 inlagd. De förmodade ut
fartslederna frän Sigtuna under 1000-talet äro punkterade, vägnätet vid mitten 
av 1800-talet u tmärkt med heldragna linjer, nyare vägar med streckade linjer. 
A. Väg till Mälaren (Bopstcu och Sjudaregärdarna). B. Väg till Erikssund (Enkö-
pingsvägcn). C. Uppsalavägen. D. Väg till Viby kloster. E. Stockholmsvägen. 1. 
Beläst vägpass. 2. Stensättningar (2). 3. Gravfält i Kalvhagen intill Sigtunastif
telsen. 4. Gravfält på Hospitalsudden. 5. Runstenen U 392. 6. Runblocket U 391. 
7. Runblocket U 390 (den ena av frisergillets stenar). 8. Gravfält i Klockbacken. 
9. Gravfält vid Sigtunaskolan. 10. Runstenen U 411. 11. Stensamling (brygga). 
12. Runstenen U 409. 13. Högar (2) och stensättningar (4 eller 5) samt runstenen 

U 410. 14. Rest sten. 15. Högar (2) och stensättningar (2). 16. Gravfält. 
Map of the ancient remains n the Sigtuna district, by the author. Scale 1:25,000. The 
approximatc shore line about the year 1000 drawn in. The presumed roads leading from 
Sigtuna during the l l t h certury are dotted In, the road system at the middle of the 19th 

century marked with continuous lines, newer roads with broken lines. 

De båda sistnämnda monumenten äro med något avstånd belägna 
på ömse sidor om en mindre väg, som från den utefter södra slutt
ningen av Klockbacken ledande Prästgatan för norrut intill västra 
sluttningen av samma berg. Ristningsytorna äro vända mot denna 
väg, som måste ha funnits, när ristningarna gjordes vid 1000-talets 
mitt. Här har tydligen Sigtunas utfartsled mot norr, mol den centrala 
Upplandsbygden kring (Gamla) Uppsala tagit sin början. Den har 
sannolikt sedan följt västra sluttningen av Klockbacken för att där-
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Fig. 2. 
Karta över förskansning i vägpass 250 m söder 
om Ragvaldsbo, Sigtuna. Upprättad 1930 av 
förf. Skala 1: 1000. 1. Stenrader. 2. Stenrösen, 

lämningar av härdar. 3. Väg. 
Map ot the entrenchment at the cross-roads 250 m. 
south of Ragvaldsbo Sigtuna. Drawn in 1930 bv the 

author. Scale 1:1000. 

efter gå över bergshöjderna norr därom på ett sätt som nu ej kan 
i detalj bestämmas. Den har sedan gått över nu odlade fält i rikt
ning mot L. Brännbo, där den åler kommit, upp i kuperad terräng 
och fortsatt i riktning mot Ragvaldsbo/* Innan den kommit ut på de 

' O. a. a., s. 66. 
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nuvarande gärdena söder om Ragvaldsbo, har den passerat ett om
kring 15 ra brett pass mellan två bergshöjder. Här har funnits en 
befästning (fig. 1:1), som efterlämnat spår i form av stenrader, dels 
löpande parallellt med vägen, dels tvärs över densamma, synbar
ligen underlag för palissader eller förtimringar (fig. 2). Det hela 
har bildat en »motti», i vilken en norrifrån framträngande fiende lätt 
kunnat bekämpas. 

Inom förskansningen finnas några smärre rosen. Ett par av dessa 
undersöktes av Holger Arbman och förf. 1925. De innehöllo endast 
kol och några järnspikar, lämningar efter härdar, som visa att vakt
manskap vid något tillfälle varit förlagt här. 

Längre än till denna punkt kan man icke följa 1000-talsvägen. Det 
är tydligt, att den här, norr om Ragvaldsbo, förenat sig med den 
nuvarande Uppsalavägen. Denna väg utgick, innan den för ett 10-
tal år sedan ombyggdes, från Prästgatans östligaste del intill Stora 
torget och rådhuset, omedelbart öster om S:t Lars (fig. 1). Den gick 
sedan omedelbart väster om S:t Olov i tämligen rak, nordlig rikt
ning. Denna nya utfartsväg har säkerligen tillkommit i samband med 
dominikanklostrets grundläggning på 1200-talet för att för kloster
folket eliminera en besvärlig omväg. Någon forntida bebyggelse in
till denna väg kan ej konstateras söder om Venngarn. Ej långt ifrån 
densamma, 2 km norr om staden, vid torpet Glädjen, är det stora 
silverfynd, som går under namnet Venngarnsfyndet, gjort.4 

Om Sigtunas äldsta utfartsväg mot väster är ej mycket att säga. 
Den har sannolikt haft samma sträckning som den nuvarande vägen 
till Erikssund. Några forntida stensättningar intill denna väg synas 
bekräfta detta (fig. 1:2). Ytterligare en väg leder västerut utefter 
Mälaren fram till segelleden från Uppsala, där man finner ortnam
net Ropsten samt längre norrut Broholmen. Det ligger utom ramen 
för denna uppsats att gå in på de traditioner, som finnas om en bro
förbindelse över den sistnämnda ön.B 

När Sigtuna omkring år 1000 grundades på sin nuvarande plats, 
skedde det på en ort, som måhända haft viss betydelse som samlings
plats för ledungsflottorna, men som knappast hyst en fast befolk-

4 O. a. a., s. 82. 
5 G. Gih l , Sigtuna och Norrsunda. Tvenne antikvariskt-topografiska 

manuskript af Martinus Aschaneus, utgivna och kommenterade. Uppsala 
1925 (UFT, b. 10, h. 1). 
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uing.G Åt landssidan var platsen omgiven av berg, skogar och kärr, 
och man fick tränga fram ganska långt, genom dessa för att finna 
någon bebyggelse. För stadens äldsta inbyggare gällde det därför att 
skapa förbindelse med den närmaste bygden även landvägen. 

Två (eller möjligen tre) av dessa gamla leder äro ovan behand
lade. Den fjärde gick mot öster över Garnsviken vidare mot Mälarens 

Fig. 3. 
Karta över Sigtuna från slutet av 1600-talet. I stadens staket synas de tre 

tullportarna. K. Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Map of Sigtuna at the end ot the 17th century. The three toll-gates are seen in lhe 
town palisade. Archives of the Royal Land-surveying Board. 

utlopp i Östersjön och mot Roslagen. Denna väg passerade under 
medeltiden en bro över nyssnämnda vik, i Upplandslagen7 kallad 
Pilsesunz bro, med stor sannolikhet belägen på samma plats som den 
nuvarande bron. Den omnämnes i Upplandslagen på ett sätt som 
vittnar om dess stora betydelse. Jämte Stockholms bro, örsunds bro 
och östens bro (över Sagan) var nämligen Tilesunds bro den för
nämsta bro som fanns icke blott i Uppland utan i hela riket. Dessa 
broar skulle nämligen byggas gemensamt av flera hundaren, och för 

6 F 1 o d e r u s, a. a., s. 37. 
' A . H o l m b ä c k och E. W e s s é n , Svenska landskapslagar , tolkade 

och förk la rade för nut idens svenskar . I. ö s t g ö t a l a g e n och Upplands lagen. 
Sthlm 1933, s. 180. 
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dem voro större böter än för andra broar. Gustaf Hallström har va
rit inne på problemet om denna bros betydelse för det äldsta Sigtuna.8 

Han skriver: »Hur långt tillbaka i tiden första anläggandet av denna 
bro ligger, framgår naturligtvis icke av att den omnämnes i Upp
landslagen. Den kan ju helt enkelt ha uppstått i och med Sigtunas 
uppblomstring som stad under tidig medeltid. Men jag anser troligt, 
att här var en ännu äldre överfartsled, dels för att komma vidare 
över till Håbo och dels för att nå fram till — det förkristna 'Sigtuna', 
den av mig supponerade marknadsplatsen. Dennas uppkomst eller 
betydelse har kanske influerats av denna förbindelseväg 'landen" 
emellan.» 

De arkeologiska undersökningar, som gjorts i Sigtuna sedan detta 
skrevs 1922, ha icke bekräftat förekomsten av en sådan marknads
plats men kunna dock som ovan framhållits antyda en samlingsplats, 
vilken dock endast haft sjöförbindelser. 

Hallströms förmodande, att en förbindelse äldre än bron funnits, 
gav förf. till dessa rader uppslaget till att vid mitten av 1920-talet 
ertterforska en dylik led. Jag utgick därvid ifrån, att runstenarna på 
båda sidor om Garnsviken, en vid torpet Rosendal (U411, fig. 1: 10) 
och två vid Norrtil (U 409, fig. 1:12 och U 410, fig. 1: 13) kunde stå 
i något samband med en dylik led, utgående från Havamals be
kanta ord: 

Bautastenar 
stode ej vid väg 
om ej resta av frände efter frände. 

Det visade sig, att denna förmodan var riktig, och att de nämnda 
runmonumenten markerade en led, som måste ha nedlagts redan un
der äldre medeltiden, då Tilesunds bro byggdes. Denna led kan re
konstrueras på följande sätt. 

Från Storgatans förlängning österut har denna väg icke som nu 
följt stranden (denna sträckning fick den först i slutet av 1800-talet) 
utan löpt över den höjd, där Sigtunaskolan nu ligger. Detta fram
går av ett studium av de äldsta kartorna över Sigtuna, på vilka tull-
porlen i »stadsens staket» återfinnes norr om och intill Storgatans 
förlängning, mitt för Klockaregränd, 140 m sydväst om Sigtunasko
lans äldsta byggnad (fig. 3). Den har passerat ett gravfält från 1000-

9 G u s t a f H a l l s t r ö m , Det hedniska Sigtuna. UFT b. 9, h. 1. 
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Fig. 4. 
Runstenen i 111 vid torpet Rosendal, Viby, S:t Olovi in. 
Rune-stone U 111 al Rosendal eroft, Viby, parish of S:i Olov. 

talet, som ligger omedelbart intill den nyssnämnda byggnaden (fig. 
1:9). När denna byggdes, undersöktes fyra, sannolikt runda sten
sättningar, som innehöllo obrända skelett i spikade träkistor, orien
terade i öster och väster. Tio stensättningar återstå. Därefter har 
vägen följt den s. k. Drottning Kristinas väg fram till en punkt mitt 
för bron över Garnsviken. Efter brons tillkomst har den här vikit 
av i rät vinkel nedför en brant backe rakt mot bron. 

Före brons tillkomst fortsatte den utefter stranden fram till den 
punkt, där runstenen U411 står (fig. 1: 10). Denna sten är sannolikt 
ristad av Fot, verksam vid mitten av 1000-talel. Inskriften lyder i 



S I G T U N A V Ä G A R N A O C H O R T N A M N E T T I L 129 

översättning: Sibbe lät rista runorna ef ler Orökja, sin fader, och 
Tyri efter sin make (fig. 4). Inskriften är vänd mot sjön ooh sålunda 
avsedd att läsas av den, som kom från detta håll. Avståndet från nu
varande strandlinjen är 50 m och höjden över vattnet 5 in. När jag 
närmare undersökte terrängen på motsatta sidan Garnsviken, fann 
jag på denna plats, 70 m öster om den låglänta och sumpiga stran
den en stensamling, som ligger i kanten av en strandvall (fig. 5:1). 
Den består av stora klumpstenar, som bilda en mot land öppen halv
krets, fylld med sten och jord, och kan ej tolkas som annat än funda
ment till en forntida brygga. Höjden över Mälaren är 4,5 m. 

55 m rakt ovanför denna stensamling står runstenen U 410 (fig. 
5:2, fig. 7) med ristningsylan vänd mot söder. Den har markerat den 
väg, som från bryggan förde upp mot land. Stenen står i ett skogs-
bryn intill odlad mark. Mellan detta och den år 1925 nyanlagda 
landsvägen mellan Sigtuna och Märsta utbreda sig åkertegar med 
kvarlämnado impediment, på vilka ligga spridda fornlämningar, 
möjligen rester av ett i (ivrigt bortodlat gravfält. 170 in rakt 
öster om den nämnda runstenen ligger på ett impediment i åkern 
en hög med antydan till fotkedja och 6 fyllda stensättningar, runda 
och rektangulära. 1 impedimentets sydöstra kant står runstenen 
U 409 (fig. 5:3, fig. 6) med ristningsytan vänd mot söder. I södra 
kanten av detta impediment kan man se tydliga lämningar av en 
gammal väg. 

40 m nordost om denna runsten står ytterst på ett annat impedi
ment cn rest sten (fig. 5:4). Ytterligare 40 m mot nordost ligger en 
mindre gravgrupp på ett tredje impediment, bestående av två högar 
och två rektangulära stensättningar samt en rest sten, som vänder 
sin flata sida mot söder (fig. 5:5). Med ledning av dessa fornläm
ningar kan man med rätt stor grad av sannolikhet rekonstruera vä
gens sträckning från bryggan fram till den nuvarande landsvägen 
till Märsta på det sätt som skett på kartan, fig. 5. 

De öster om Garnsviken belägna fornlämningarna tillhöra gården 
Norrtils bygravfält. Byn Til, som nu utgöres av gårdarna Norrtil. 
Södertil och Tilsborg, den senare även med sitt bygravfält, har 
enligt Jöran Sahlgren9 fått sitt namn av Tilesund, sundet mellan 
Sigtunalandet och Tillandet. Detta namn användes numera icke. En
ligt denne forskare har det fornnordiska ordet thil(i), som är be-

• En sjöresa Upsala—Krusenberg. UNT julnummer 1938. 

— Fornvännen 1945. 
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Karta över forulämuingsområde vid Norrtil, S:t Olovs sn. Upprät tad av förf. 
ningar (4 eller 5) samt runstenen U 410. 4. Rest sten. 5. Högar (2) och sten-

sträck 

Map of the area of ancient remains al Nonlil, 

slaktat med ordet tilja, troligen en gång helvit 'spång, träbro'. »Då 
vi nu blott ha två Til i Sverige», skriver han, »det ena vid det gamla 
Ekolsundet i Hjälsta socken, det andra i S:t Olovs socken, båda i Sig
tunas närhet, frestas man antaga, att bynamnet Til helt enkelt är ett 
friesiskt låneord infört av de friesiska köpmännen i Sigtuna, vars 
tillvaro särskilt Otto von Friesen bevisat. Det motsvarande ordet 
lille betyder just träbro. Ett stöd för detta antagande utgör ordet 
brygga, som enligt min tanke utgör ett direkt friesiskt lån.» 

Gunnar Bolin har i sin avhandling10 fäst stor vikt vid ortnamnet 
Til. 1 detta namn vill även han, åtminstone beträffande Til vid Sig
tuna, se ett uppkallelsenamn efter det Tiel, som sedan Dorestad för
lorat sin betydelse under 900-talets sista fjärdedel framträdde som 
frisernas kommersiella centrum. Han poängterar den rätt märkliga 
omständigheten, att Birka blott en kortare tid överlevat Dorestad, 
samt att Birkas efterträdare, Sigtuna, framträdde endast någon (id 
efter det Dorestads arvtagare Tiel svingat sig upp till makten. 

Bolin framlägger därefter den hypotesen, att Tillandet varit ett 
främlingskvarter för de frisiska köpmän, som tidvis gästat Sigtuna. 
Då de flesta av dessa kommo från Tiel. skulle de ha överflyttat detta 
namn på sitt kvarter. Detta antagande stöder Bolin bl. a. därpå, att 
på kontinenten funnos dylika kvarter för gästande köpmän, både 

10 Stockholms uppkomst. Ak. avh. Uppsala 1933, s. 382 ff. 
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Fig. 5. 
1930. 1. Stensamling (brygga). 2. Runstenen U 409. 3. Högar (2) och stensätt-
sättningar (2). Den punkterade linjen utmärker 1000-taIsvägens förmodade 
ning. 

parish of S:l Olov. Drawn in 1930 by the author. 

inom och utom den egentliga staden. Bolin håller även möjligheten 
av en lokal marknadsplats i trakten före Sigtunas grundläggning 
öppen ooh anser det ej otroligt, att frisiska handelsliesök kunna ha 
bidragit till att ytterligare rikta uppmärksamheten på platsen. 

Det är av intresse att undersöka, hur dessa hypoteser stå sig in
för do arkeologiska vittnesbörden. 

Både vid Norrtil och Södertil finnas gravfält av den i Uppland 
vanliga bygravfältstypen. Vid Tilsborg (Södertil) ligga två gravfält 
(fig. 1: Ifi och 17) med tillsammans ett 20-tal gravar, huvudsakligen 
högar. 

Vid ett par tillfällen ha fynd inkommit till Statens historiska mu
seum från dessa gravfält. 

År 1878 anträffades sålunda å Norrtils mark två ovala, enskaliga 
bronsspännen, jämte fragmenter av en lerurna av grovt gods, allt 
funnet vid odling av en backe »omkring 3 fot från allmänna vägen 
lill Norr Til».11 Spännena äro av en typ, som Jan Petersen12 daterar 
till slutet av 800-talet. Kvarsittande bålmörja och brända ben visar, 
att spännena tillhört en brandgrav. 

Två år tidigare påträffades »vid trädplantering i en liten kulle in
vid åkern, å vänster hand, då man färdas vägen från landsvägen till 

M SHM inv. 7020:2. 
l t Vikingetidens smykker. Stavanger 1928, fig. 38. 
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Fig. 6. 
Runstenen U 409 vid Norrtil, S:l Olovs sn. 

Rune-stone U 409 at Norrt i l , parish of S:t Olov. 

Söder Til, omkring 12 fot från vägen å Söder Tils mark», två dub-
belskaliga, ovala bronsspännen, sex små gråvita glasflusspärlor och 
några järnfragment13. Även dessa föremål ha tillhört inventariet i en 
brandgrav. Spännena äro av typen Petersen fig. 51 e och tillhöra 900-
talets senare hälft. De äro liksom do båda övriga spännena av rent 
nordisk typ. 

De båda runstenarna Intill den- forntida vägen vid Norrtil ha föl
jande inskrifter: 

'» SHM inv. 7020: 1. 



S I G T U N A V A G A R N A O C H O R T N A M N E T T I L 133 

Fig. 7. 
Runstenen U 410 vid Norrtil, S:t Olovs su. 

Rune-stone U 410 at Norrtil, parish ot S:t 01o>/. 

U409: Styrbjörn lät resa stenen efter Sixten, sin fader, Holmstens 
broder (fig. 6). 

U410: Ilturi lät resa stenen efter Sukir, sin fader. Gud hjälpe 
hans ande (fig. 7). 

Personnamnen å den förra stenen äro ju vanliga nordiska namn. 
Beträffande namnen .i don senare stenen har professor Elias. Wes
sén haft vänligheten meddela mig följande, ilturi synes ondast före
komma i denna inskrift, sukir kan möjligen vara samma namn som 
ett tidigare beragl sikir, I alla händelser finnes ingen anledning att 
antaga annat iiu all båda namnen äro nordiska. 

Dessa omständigheter peka tydligt och klart på en rent svensk 
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bosättning i byn Til från åtminstone 800-talets slut och fram till 
mitten av 1000-talet. De arkeologiska omständigheterna överensstäm
ma helt med vad man känner från andra uppländska byar från 
samma tid. Någon anledning att antaga, att byn bytt namn efter det 
frisiska Tiels uppbloinstiing mot slutet av 900-talet finnes väl 
knappast. 

Frisergillet har säkert haft sitt faktori inne i Sigtuna på den 
plats, där runblocket, som omtalar detsamma, ligger (fig. 1: 7). Även 
Bolins försök att förklara Östertil och Västertil i Hjälsta socken 
som utflyttningar från Til i S:t Olovs socken faller på sin egen orim
lighet. Östertil är, som en blick på kartan visar, den ursprungliga 
byn, nu bestående av fem gårdar. Såväl omedelbart norr om som ome
delbart söder om byn finnas bygravfält, som antyda så pass hög 
ålder, att Bolins teori måsto anses vara ohållbar. 

Slutligen återstår att till diskussion upptaga Sahlgrens hypotes, 
att Til är ett frisiskt lånord, motsvarande det frisiska tille med bety
delsen 'träbro'. Den skulle innebära, att vid namnets uppkomst ge
nom do frisiska köpmännen i Sigtuna en träbro funnits över Tile-
sund. Då avståndet mellan runstenen på Sigtiinalandet och landfäs
tet på Tillandet är drygt 600 m, måste det anses orimligt att en bro 
funnits här. Trafiken har ännu vid mitten av 1000-talet ombesörjts 
av färjor av något slag. 

Förutsättningarna för" tillkomsten av en bro på den nuvarandes 
plats längro söderut är den fortsatta landhöjningen, kanske även ut-
fyllningar. Denna bro har tillkommit efter 1000-talets mitt, då run
stenarna vid Norrtil restes, sannolikt genom dominikanernas åtgö
randen, och före 1296, då Upplandslagen stadfästes. Klostret grunda
des 1237 och dess byggnader stodo färdiga vid mitten av 1250-talet. 
Bron har enligt Sahlgren fått sitt namn efter Tilesundet och 
har i sin tur givit namn åt byn Til, som sålunda skulle ha haft ett 
annat namn tidigare. Samma egendomliga namnbyte bör då även ha 
drabbat byn Til i Hjälsta. Detta visar ju klart det orimliga i resone
manget. 

Om namnet Tils ctymologi vågar jag givetvis ej som icke filolog 
yttra mig. Så mycket synes mig dock fullt klart, att det varken kan 
härledas från det frisiska ortnamnet Tiel eller ur det frisiska ordet 
tille. Tilesund måsto nog också vara uppkallat efter byn Til och ej 
tvärt om. 
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S U M M A R Y 

The oldest Sigtuna roadways and the place-

About the year 1000 A. D. Sigtuna was founded at a spöt which had 
previously bad no permanent settlement. It was therefore necessary to 
create traffic routes. These roads dating from the beginning of the llth 
century can still be traced in part. Towards the north a road led to Upp
sala from the north-west corner of the town (fig. 1: C). It is marked by 
two runic inscriptions (fig. 1:5 and 6) and an entrenchmont (fig. 1:1 
and fig. 2). Towards the east a road ran över the heights west of Garns-
viken up to a rune-stone on the sbore of this inlet (fig. 1: 10 and fig. 4). 
From there the route continued by ferry över to the opposite sbore at the 
village of Til, where the road is marked out by a stone foundation for a 
landing-stago (fig. 1:11 and fig. 5:1), two rune-stones (fig. 5:2 and 3, 
fig. 7 and fig. 6), and graves (fig. 5: 3—5). This route was suporseded by 
a bridgo-connoction across Garnsviken, probably built in the 13th century 
on the site of the present bridge, through the instrumontality of the monks 
of the Dominican monastery which was established at Sigtuna in 1237. 
At the same time the road to the north will have been given the orienta
tion it had until the 20th century between St. Lars' Church and St. Olovs' 
Church. 

Tho author examines lhe hypothosos which have been advanced concern-
ing tho sigmficance ot tho placc-nameTil, which firstly has been thought 
(Gunnar Bolin) to have been so called after the Frisian Tiel, and has 
also beon considered (Jöran Sahlgren) possibly to derive from the Frisian 
word lille, meaning »wooden bridge». The former hypothesis would signify 
that tho name was duo to the influence of Frisian merchants during the 
ll th century, the latter tbat there was a wooden bridge över Garnsviken 
when the name canie into existence. As the remains and finds at Til show 
that tho village existed before Sigtuna was founded, both hypotheses 
would imply that the village changed name after that time. Thore is also 
another village with the name of Til in the parish of Hjälsta in Uppland. 
This village, too, must then have changed its name during the l l th 
century or låter, as there is a grave-field from the Viking period there, 
too. 


