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Ett gravfynd från Täby i Uppland 

Av M o n i c a M o d i n 

Sommaren 1962 påbörjade Riksantikvarieämbetet undersökningen av 
en serie gravfält i Täby köping, beläget 1,5 mil norr om Stockholm. 
Gravfälten ligger inom området för en planerad centrumbebyggelse 
och måste helt eller delvis undersökas och borttagas innan bebyggel
sen kommer till stånd. Under fältarbetssäsongen 1962 undersöktes två 
mindre gravfält, nr 130 och 166 b.1 1964 undersöktes gravfält nr 12(1 
och påbörjades undersökningen av områdets största gravfält, nr 124, 
vilket omfattar ett hundratal nu synliga gravar. 1965 undersöktes de
lar av gravfält nr 124. De hittills undersökta gravarna kan dateras till 
1000-talet e. Kr. Omedelbart N om gravfältet finns ett område med 
minst 4 stora husgrunder. Ytterligare två gravfält, nr 118 och 123 
beröres helt eller delvis av bebyggelsen. 

Gravfält 130 var beläget på en liten moränrygg, som var helt täckt 
av sten. Tolv runda och oregelbundna anläggningar kunde iakttagas. 
I fyra av dessa påträffades fynd, utgörande enkla agraffknappar, ett 
remändebeslag2 samt en osammansatt kam. Gravfältet kan dateras till 
yngre romersk järnålder — tidig folkvandringstid. 

Gravfält 166 b låg på ett impediment med berg i dagen ca 300 m 
öster om gravfält 130. Här fanns tjugofyra säkra gravar, som innehöll 
fynd från folkvandringstid och vendeltid. Fynden utgjordes av brons
nålar med profilerat huvud, : ! pincetter, kammar, fragment av en sköld-
tornssölja, remändebeslag, samt en likarmad fibula. Under och intill 
gravarna påträffades boplatsrester med ett tjugotal stolphål samt två 
härdar. I den del av boplatsområdet, som låg omedelbart norr om 

1 Numreringen enligt Riksantikvarieämbetets register över fasta fornlämningar i Täby 
köping. 
- Jfr O. Almgren-B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotland», Stockholm 1923, Tat. 26, 
bild 390. 
3 Jfr M. Biörnstad. Grabfunde hci Kälvcsta in Spånga, Suomen Miisio. Helsingfors 1963, 
s. 29. 
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Fig. i. Norra delen av gravlältet nr 126, läby köping, före undersökningen. På bilden 
syns hög nr 20 i förgrunden och hög nr 15 i bakgrunden. Foto Sören Hallgren. — 
Gräbcrfeld Nr. 126; rechts im Vordergrund Grabhiigel Nr. 20 und im Hintergrund 
Hiigel Nr. 15. 

gravarna påträffades huvudet till en skålnål av brons, som daterar 
boplatsen till yngsta bronsålder. 

Gravfält nr 126, som var beläget på ett impediment i åkermark, 
dominerades av två stora högar (fig. 1). Vid undersökningen framkom 
ett trettiotal runda stensättningar, en tresidig, en rektangulär och en 
kvadratisk stensättning. Fyndmaterialet var mycket enhetligt och ut
gjordes av agraffknappar av något varierande typer, bältebeslag, rem
ändebeslag, nålar, kammar, därav några handtagskammar, samt kam
fodral. Alla dessa fynd kan dateras till folkvandringstid. I den större 
av högarna, A 15, påträffades i fyllningen över kärnröset åtta sekun
därgravar med fynd från vendeltid, bl. a. tre tärningar samt spelbric-
kor. I högens kärnröse fanns endast obrända ben samt under roset 
två härdar. Den mindre högen, A 20, hade en diameter av 12 m och 
en höjd av 1,5 m (fig. 2). Kärnröset som delvis syntes över torven 
utgjordes av ett tiotal stora block i anläggningens centrum samt eu 
packning av mindre stenar mellan och under dessa. En kantkedja med 
likartade stenar begränsade stenpackningen. Högen var gravfältets 
nordligaste grav och låg nägot skild från de övriga gravarna pä grav
fältets högsta punkt där berget gick i dagen. Vid rensningen av sien-
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Fig. 2. Hög nr 20 efter rensning men med kvarstående profiler. Foto Glaes Lagerström. 
— Grabhiigel Nr. 20. 

packningen påträffades spridda brända ben, något koncentrerade till 
kärnrösets centrum. Även krukskärvor låg spridda över hela stenpack-
ningen. Under ett av de stora blocken låg en halsring av brons, myc
ket söndervittrad men med alla delar bibehållna. Under ett något 
mindre stenblock strax intill låg en mycket fragmentarisk nål med 
spiralupprullat huvud. Bland stenarna mellan dessa båda block låg 
två armringar av järn.4 

Halsringen (fig. 3) är gjord av en bronsten med rund genomskär
ning och en tjocklek av ca 0,7 cm. Ringens diameter är 14,5 cm. Den 

* En närmare redogörelse för undersökningarna i Täby kommer att ges sedan de helt 
har slutförts. Avsikten är här endast att presentera de frän det övriga materialet helt 
avvikande fynden frän anläggning 20 på grav fält 126. 
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Fig. 3. Armringarna, halsringen och spiralliiiviidiiålen frän hög nr 20. Foto Sören Hall
gren. — Die Anm inge. der Halsring und die Bronzenadel aus dem Grabhiigel Nr. SO. 

har avsmalnande, uthamrade 0,15 cm breda ändar, vilka avslutas med 
hakar. Den ena haken är delvis avbruten. På ringens översida finns 
spår av ornering, som dock på grund av ringens korroderade yta är 
mycket förstörd. Orneringen består av grupper av snedställda streck 
med växlande lutning. Tydligast är den på de uthamrade ändplat-
torna. Spiralhuvudnålen (fig. 3) består av en fyrsidig ca 0,3 cm tjock 
bronsten, som smalnar i spiralens inre del. Nålen är 16,5 cm lång, 
huvudets diameter är 2 cm. Omedelbart under huvudet har nålen en 
utdragen svagt s-formig böjning. 

De två järnarmringarna (fig. 3) är öppna och till formen närmast 
ovala med avsmalnande ändar. De är nästan exakt lika, den ena är 
dock något mindre. De har en största diameter av 8,3 respektive 9 cm 
och en tjocklek av 0,9-1,5 cm. Tvärsnittet på den ena ringen är halv-
cirkelformigt, med rak undersida, på den andra cirkelformigt. 

Halsringen tillhör en relativt enhetlig grupp halsringar. De flesta 
är depå- eller lösfynd utom några ringar på Gotland, som är påträf
fade i gravar. Den vanligaste varianten har rund genomskärning och 
ändarna uthamrade till breda band. Den har en ornering av sned-
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ställda linjegrupper med växelvis lutning. Ändarna är rakt avskurna. 
Den ena slutar upptill i en liten hake, som griper in i ett motsvarande 
urtag på den andra. Detaljerna kan variera, karakteristiskt är dock 
orneringen på översidan samt de uthamrade ändarna. Dylika ringar 
har påträffats i Uppland, Södermanland, Västmanland, Gotland, Små
land och Skåne. Utanför Sverige förekommer de i ett fynd med tre 
ringar från Panelia, Kiukais socken, Finland5 samt åtta ringar i ett 
fynd från Schlakalken, Fischhausen, Ostpreussen.0 

De gotländska halsringarna kännetecknas i regel av cirkelformat 
tvärsnitt samt betydligt bredare ändpartier och bör betraktas som en 
gotländsk lokalform. Några av de gotländska ringarna har uppdelade 
ändar som avslutas med hakar. En halsring av denna typ finns även 
från Hörlösa, Persnäs socken, Öland. 

En tredje typ har uthamrade ändar, som avslutas med enkla hakar. 
Änden är antingen lancettformig eller avsmalnande. Orneringen be
står av grupper av snedställda streck med växelvis lutning. Ti l l denna 
klart avgränsade grupp hör några ringar från Mälarlandskapen. 

Halsringen från gravfält 126 i Täby tillhör denna sistnämnda va
riant. En nästan exakt parallell till Täbyringen påträffades 1942 i en 
grav vid Enbacken, Spånga socken, Uppland.7 Tyvärr fanns i graven 
inga andra fynd än brända ben. Spångaringen har en diameter av 
14 cm, den har run t tvärsnitt och avsmalnande uthamrade ändar. 
Ändarna är avbrutna, men har troligen avslutats med hakar. Hals
ringen är på översidan ornerad med grupper av snedställda streck. 
Denna ornering förekommer även på ändpartierna. 

Ytterligare en halsring av denna typ har påträffats i Täby, på Täby 
prästgårds mark ca 700 m söder om Täby station. Denna r ing är i 
privat ägo, men av fotografier och anteckningar i SHM framgår att 
den tillhör samma variant som halsringen från gravfält 126. Den har 
dock en olikartad ornering, bestående av ett inpunsat grankvistlik-
nande mönster på ringens översida. Ändarnas utsidor har spår av 
gruppvis snedställda linjer. Ringens ändar är avbrutna och det går ej 
att fastställa, om de har varit försedda med hakar. 

Ett depåfynd från Hultungs, Bunge socken, Gotland innehåller sju 
halsringar av olika typer. Av dessa har fyra avsmalnande ändar, två 

• A. Hackman, Die ältere Eisenzeit in Finnland, Helsingfors 1905, s. 7, fig. 1. 
° A. Bezzenbcrgcr, Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostjireussens, Königsberg 1904, 

»• 55-
' SHM inv.nr 22906. 
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avslutade med hakar. De övriga ringarna har breda utplattade ändar 
och andra typer av lås. Fyndet från Hultungs visar att de olika varian
terna bör vara samtida. 

Halsringar av detta slag har flera gånger behandlats i litteraturen. 
Pär Olsén8 behandlade 1934 ett fynd från Gränsla, Knutby socken, 
Uppland. Denna ring hade uthamrade breda ändpartier och tillhör 
enligt Olsén en typ som han efter ett fynd från Tensta socken i Upp
land kallade Bräckstatypen. Han påvisade att halsringar av samma 
typ som Täbyringen med uthamrade ändar, som ytterst smalnar och 
avslutas med enkla hakar, har en utbredning som mycket påminner om 
Bräckstatypens, dvs. de förekommer i Södermanland, Uppland, Got
land och Estland. Olsén ansåg att de hade tillverkats i Mälardalen 
och daterade dem till övergångstiden mellan brons- och järnålder. 

C.-A. Moberg9 menade är 1941 att dessa halsringar bör sättas efter 
period VI, eftersom de ej förekommer i de stora gotländska depå
fynden. Ä andra sidan måste de enligt Moberg förläggas före period 
III järnålder, då de ej har något gemensamt med fyndmaterialet frän 
denna period. 

Berta Stjernquist10 anser, att de svenska ringarna ej kan ha till
verkats på en plats gemensam för hela Sverige, eftersom materialet 
uppvisar så många olikheter. Hon tror emellertid att de mellan
svenska halsringarna har haft en gemensam tillverkningsort. Trots att 
någon gräns mellan period VI bronsålder och period I järnålder ej 
kan fastställas, anser Stjernquist att halsringarna på grund av grav
skick och ornamentik skall knytas till period I. 

Förutom de ovan nämnda halsringarna från Panelia och Schlakal-
ken har ytterligare en halsring av denna särpräglade typ påträffats 
utanför Sverige, nämligen i Jäbara, Liiganuse, Estland. Denna ring 
har lancettformiga ändar, avslutade med hakar. Orneringen består av 
grupper av snedställda streck med växelvis lutning. Ändpartierna har 
ett inpunsat grankvistliknande mönster. 1925 undersöktes i Jäbara en 
hög som innehöll elva skelett.11 I en av skelettgravarna påträffades 

8 P. Olsén, Några halsringar från övergångstiden mellan brons- och järnålder, Studiet 
lilliiguade Gunnar Ekholm, Göteborg 1934, s. 168. 
• C.-A. Moberg, Zonengliederungen der vorchristlichen Eisenzeit in Nordeuropa, Lund 

•<» 1 • • s - 9 2 -
10 B. Stjernquist, Einige Halsringe aus der Wende der Bronzezeit, Meddelanden från 
I undi Universitets Historiska Museum, Lund 1956, s. 80. 
" M. Schmiedehelm, Ein Grabfeld der vorrömischen Eisenzeit in Liiganuse, Sitzungs
beriehte der gelehrten estnischen Gesellschaft, Dorpat 1925. 
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en halsring av brons, en bronsarmring, en stor järnkniv samt ett litet 
knivfragment intill skelettet. Halsringen hade uthamrade breda ändar, 
som var försedda med hakar, närmast ett mellanting mellan Bräcksta 
och Täbytyperna. Schmiedehelm daterar denna grav till period I järn
ålder på grund av järnkniven. Hon anser, att halsringen är impor
terad från Sverige. I samma gravhög i Jäbara påträffades även en 
armring av järn. Den hade framkommit vid plöjning i högens syd
västra del före den arkeologiska undersökningen. Armringen från 
Jäbara tycks vara en nästan exakt parallell till Täbyarmringarna. En
ligt Schmiedehelm är armringar av denna typ icke ovanliga i Estland. 
De exemplar hon känner till är emellertid tyvärr alla funna tillsam
mans med odaterbara föremål eller med ofullständiga fyndangivelser. 
Hon känner ej några närmare paralleller till dessa armringar i de 
närliggande länderna. I sin uppsats 1925 nämner hon dock ett fynd 
från Brietzig, Kreis Pyritz i Pommern, vilket innehöll sex massiva 
armringar av järn samt föremål, som daterar fyndet till period VI 
bronsålder. Schmiedehelm anser dock, att fyndangivelserna är för 
ofullständiga för att kunna användas. 1955 behandlar Schmiedehelm 
åter fyndet från Jäbara.12 Hon skriver här att armringarna är typiska 
för Nordestland under de sista århundradena f. Kr. och att de beir ha 
tillverkats i Estland. Schmiedehelm har här tydligen förbisett ett rela
tivt stort antal järnarmringar, som har påträffats i Polen och Östtysk
land och som bl. a. har publicerats av E. Petersen år 1929.13 Petersen 
känner till nitton järnarmringar från de nuvarande polska och öst
tyska områdena. Han anser, att deras sparsamma förekomst kan bero 
på det ohållbara materialet och förmodar att ett stort antal järnfrag
ment från tidiggermanska gravar kan vara fragment av armringar. På 
grund av två daterade fynd förlägger Petersen järnarmringarnas 
blomstringstid mellan Hallstatt IV och La T é n e I. Det ena fyndet är 
från Gogolewo, Kreis Marienwerder och innehåller förutom en väl-
bevarad armring av järn en skivhuvudnål av brons samt ett lerkärl, 
(Taf. 20: 4). Petersen daterar detta fynd till Hallstatt IV. Det andra 
fyndet från Purben, Kreis Freystedt består av en järnarmring med 

12 M. Schmiedehelm, Arcbeologiceshie pamjalniki jieriodarazlozenija rodovogo ströja na 
severovostoke Estonii, Tallin 1955, s. 24. För översättningen av denna avhandling tackar 
jag dr. phil. Valdemar Ginters. 
13 E. Petersen, Die friihgennanische Kultur in Ostdeutschland und Polen, Vorgescbirlit-
licbe Forschungen, Berlin 1929, s. 93. 
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sparsam dekor (Taf. 32: 3). Det dateras av Petersen till La Téne I. 
Armringen från Gogolewo påminner mycket om Täbyringarna. 

Spiralhuvudnålar av olika typer förekommer relativt ofta i fynd 
från yngre bronsålder. Nålen kan antingen ha stort spiralhuvud och 
kort nål eller litet huvud och lång nål, ofta med en böjning omedel
bart under spiralhuvudet. De flesta nålarna är lösfynd, mera sällan 
påträffas de i gravar. Från Uppland skall här nämnas nägra gravfynd 
med spiralhuvudnålar. På det stora gravfältet vid Ekebo i Hammarby 
socken påträffades vid undersökningen 1943-44 i en rund stensätt
ning spridda brända ben samt nägra bronsfragment, som kan ha ut
gjort ett spiralhuvud till en nål. Fyndet har daterats till yngre brons
ålder.14 Till samma tid daterar Hanna Rydh en bronsspiral, som 
förmodligen har tillhört en nål, funnen i en liten, rund flack sten
sättning på gravfältet vid Portugal, Adelsö socken.1"' En mycket väl-
bevarad nål med lång nål och litet spiralhuvud har även påträffats i 
en grav vid Brillinge, Vaksala socken.10 I graven fanns för övrigt 
endast multnat trä, som sannolikt utgjorde rester av en kista, samt 
skelettdelar. Sommaren 1965 undersökte Krister Ullberg en fornläm
ning vid Kista, Sollentuna socken. Den utgjordes av en stensättning 
uppbyggd av kraftigt stenmaterial. I graven påträffades en välbevarad 
nål med stort spiralupprullat huvud och kort nål.17 

Spiralhuvudnålen som är mycket vanlig i Polen och Östtyskland 
dateras i regel till bronsålderns yngsta period. Bland andra har Peter
sen daterat nåltypen till Hallstatt IV.1* E. Baudou har redovisat tre 
daterande fynd i Danmark, ett i Holstein och ett i Skäne av nålar 
med böjning under huvudet, alla daterade till period VI bronsålder.1" 

Föremålsbeståndet i Täbygraven visar alltså dels en anknytning till 
vad som synes vara inhemsk produktion, nämligen halsringen och 
nålen, dels en direkt kontakt med det baltiska området genom järn-

" M. Biörnstad, Gravfält och vallanläggiiing vid Högsta i Bälinge, Tor 1960, Uppsala. 
s. 151. SHM inv.nr 23266. 
ls H. Rydh, Förhistoriska undersökningar jiå Adelsö, Stockholm 1936, fig. 145. SHM 
inv.nr 18352. 
19 S. Magnusson-N. Sundquist, Ett gravfält frän brytningstiden mellan brons- och järn
ålder vid Brillinge i Vaksala, Upplands fornminnesförening» lidskrift, Uppsala 1956, 
s. 68. SHM inv.nr 25519. 
17 Då rapport över undersökningen är under utarbetande saknas inv.nr. Jag får här
med tacka fil. kand. Krister 1'llbcrg som vänligen låtit mig omnämna fyndet. 
" E. Petersen, a. a., s. 103. 
10 E. Baudou, Die regionale und chronologische F.inteilung der jiingeren Bronzezeit im 
nordischen Kreis, Stockholm 1960. s. 80. 

11 — 664259 Fornvännen H. 3, 1966 
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armringarna, vilka så vitt jag har kunnat finna, saknar kända mot
svarigheter på svenskt område. 

Tidsmässigt skiljer sig högen nr 20 helt från gravfältets övriga an
läggningar, vilka dateras till folkvandringstid. Halsringen och arm
ringarna tillhör den äldsta järnåldern medan spiralhuvudnälen kan 
dateras till bronsålderns sista period. Åtskilliga fynd från de senaste 
åren visar, att dessa båda perioder helt eller delvis sammanfaller.-" 
Även Täbyfyndet tyder på ett sådant förhållande. Graven bör därför 
enbart dateras till övergångstiden mellan brons- och järnålder. 

Anmärkningsvärt är att fynd från äldre järnålder helt saknas inom 
området. Såsom vi sett av ovanstående finns tre folkvandringstidsgrav-
fält, nr 130, 166 b och 126, nr 130 med en enda grav, som säkert kan 
dateras till sen romersk järnålder. Yngre järnålder är representerad 
av gravfält nr 124, vars hittills undersökta del, den västra, är frän 
vikingatid medan den östra delen med största sannolikhet torde till
höra vendeltid. 

En kontinuerlig bebyggelse tycks alltså ha funnits inom undersök
ningsområdet från slutet av 300-talet- början av 400-talet till slutet 
av 1000-talet. De fyra stora husgrunderna, som påträffades under hös
ten 1965 i anslutning till gravfält nr 124 har hittills icke givit några 
daterande fynd, och kan därför ännu ej sammanknytas med något av 
gravfälten. 

Kontinuitet mellan bronsåldersbebyggelsen och folkvandringsticls-
bebyggelsen tycks däremot icke kunna påvisas inom området, såvida 
icke de fortsatta undersökningarna kan komma att ge en oväntad 
lösning på detta problem. 

Zusammenfassung 

Ein Gräberfeld in Täby 

1964 wurde in Täby köping (Uppland), etwa 15 km nördlich von Stockholm, ein 
Gräberfeld untersucht, das von iwei groBen Grabhugeln behemcht war (Abb. 1). 
Das Gräberfeld /ählte zusammen iiber clreiBig Grablegen, die meisten davon wa

ren runde Steinsetzungen, welche sich in das 5. Jahrhunder t nach Glir. dat ieren 

hissen. Der kleinere der beiden Grabhiigel baute sich aus ungefähr einem Dutzend 

M E. Nylén, Kontakt erhållen mellan äldre och yngre förromersk järnålder, Fornvännen 
1962, s. 268 ff. — A. Leyden, Zum friihesien Auftreten der Jasloif-kuluir im nor
dischen Raum, Germania 35, 1957, s. 270. 
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gröBerer Steinblöcke sowie einer Packung klcinerer Steine auf, welche von einer 
deutlich erkennbaren Einlassungsreihe begrenzt war (Abb. 2). Im Mittelpunkt der 
Anlage stieB man auf einen bronzenen Halsring mit scbmaler werclenclen aus-
gehämmerten Endungen und einer Verzierung von Strichgruppen in wechsel-
weiser Strichlage, eine Bronzenadel mit einem spirallörmig ausgerolltcn Knopf 
sowie zwei eiserne Armringe (Abb. 3). 

Der Halsring gehört zu einer verhältnismäBig einlieitlichen Gruppe, die aus 
runden in Uppland, Södermanland, Västmanland, Gotland, Småland und Schonen 
bekannt ist. AuBerhalb von Schweden sind derartige Halsringe in Panelia. Ksp. 
Kiukais (Finnland), in Schlakalken bei Fischhausen am Frischen Haff (Ostpreu-
Ben) sowie in Jäbara bei Liiganuse (Estland) aufgetreten. 

Zu den eisernen Armringen besitzen wir Parallelen im Baltikum, in Polen und 
Ostdeutschland, dagegen fehlen bis jetzt noch — soweit man wciB — Entspre-
chungen auf schwedischen) Gebiet. 

Zeitlich unterscbeideii sich die Grabhiigel ganz von den iibrigen Anlagen des 
Gräberfelds von läby die wir in die Völkerwaiulerungszeit setzen können. Die 
Hals- und Armringe gehören der ältesten Eisenzeit an, während die Spiralkopf-
nadel in die Endphase der Bronzezeit gesetzt werden känn. Verschiedene Funde 
aus den letzten Jahren scheinen zu zeigen, daB diese beiden Perioden ganz oder 
teilweise zusammenlallen, worauf auch der Fund von Täby wieder hinweist. 

Vbersetzt von G. Eimer 


