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Tarandgravar i Täby 

Av Monica Modin 

Som ett led i de arkeologiska undersök
ningarna inom Täby centrumområde, 
vilka jiåbörjades 1962 och avslutades 1968 
(Modin 1966), utgrävdes 1967 den sydli
gaste delen av ett gravfält nr 118 enligt 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregis-
ter till ekonomiska kartan för Täby sn, 
Ujijjland. Detta bestod av minst ett tjugo
tal rektangulära och runda stensättningar. 
Sammanlagt undersöktes och borttogs forn
lämningar inom ett ca 800 m2 stort om
råde. 

Före avtorvningen kunde här urskiljas 
två till synes rektangulära stensättningar 
med tydliga kantkedjor samt tvärgående 
väl synliga stenrader. Stensättningarna var 
uppbyggda av grovt stenmaterial, som del
vis syntes över torven. Sedan området av-
torvats i sin helhet framträdde en i Ö-V 
orienterad 18 m lång och 3 m bred sten
sättning, indelad i celler genom tvärgående 
nordsydliga stenrader, samt 10 m N härom 
en 5 m lång och 4 m bred stensättning, in
delad i två celler. 

Den stensättningen visade sig innehålla 
tio gravar i en rad samt ytterligare nägra 
tillbyggda anläggningar, delvis osäkra. 
Gravarnas konstruktion var relativt likar
tad. Den döde hade nedlagts obränd i en 
intill 0,6 m djuj), 2 m lång och 0,5-0,8 m 
bred grop, som sedan hade återfyllts med 
det uppgrävda morängruset En flerskiktad 
packning av mindre stenar hade därefter 
lagts pä grusfyllningen. Nedgrävningsgrän-
sen kunde i många gravar tydligt skönjas, 
men var i flera svår, i nägra omöjlig att 
urskilja. Nedgrävningarna ligger i regel 
centralt inom stenramen, men var i åtmin
stone en grav belägen delvis under kant
kedjan inemot den intilliggande graven. 

Skeletten var helt förmultnade, men tyd
liga skelettsjiår kunde i flera fall iakttagas 
i form av svaga skiftningar i morängruset. 
Kistrester påträffades ej och kistor har tro
ligen inte förekommit. 

Nedgrävningarna inramades av flerskik-
tade gemensamma kantkedjor. 

Stensättningen föreföll att ha varit upp
byggd från mitten. Den centrala gravan
läggningen har varit den primära och har 
byggts på med nya gravar åt V och Ö. Ned
grävningarna innanför den rektangulära 
stenramen var orienterade i N-S med nå
gon dragning åt NNV-SSO. De tillbyggda 
gravanläggningarna utanför stenramen var 
orienterade både i NO-SV och Ö-V. I 
nägra av gravarna i den S stensättningen 
påträffades enstaka krukskärvor av Ijus-
brunt tunt gods, vilka låg spridda i gra
varna, i flera fall under kantstenarna. Dess
utom påträffades en bit flinta samt i tre 
av gravarna tänder. I en av gravarna läg 
lantlresterna i den S, i en annan i den N 
delen. I den tredje graven kunde man inte 
avgöra var tänderna legat, eftersom graven 
var skadad av grova trädrötter. 

Ca 1 m S om den stora, ovan beskrivna 
stensättningen påträffades en oval stenram, 
orienterad i N-S, 2 m lång och 1 m bred. 
Stenramen täckte en 0,25 m djup nedgräv
ning som till hälften låg utanför kantked
jan. Nägra krukskärvor samt kol påträffa
des strax utanför kantkedjans S del i gra
vens botten. Kolet har genom C 14-analys 
daterats till ca 1500 f. Kr. 

Den N stensättningen var indelad i två 
celler, som vardera innehöll en grav med 
en gemensam kantkedja och en åtskiljande 
stenram. Cellerna var orienterade i N-S 
och hade tydliga nedgrävningsgränser. Den 
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Fig. i. Den stora rektangulära stensättningen pa 
gravfält 118 i Täby efter avtorvning och rensning. 
Frän NNV. Foto Sören Hallgren. — The large rec-
l.ingiilar stone-selling in grave-field 118 at Täby 
after removal of the turl anel nntovering. From 
NNW. 

V cellen hade en inre bredd av 3 m och 
nedgrävningen var 0,8 m bred. Nedgtäv-
ningsgränsen kunde inte säkert bestämmas 
i sin sydligaste del, men längden kan upp-
skattas till ca 2,3 111. 

Den Ö cellen var betydligt smalare med 
en inre bredd av 1,5 m. Nedgrävningen var 
2,3 m läng och 0,8 ni bred samt orienterad 
i NNO-SSV. I den Ö cellen påträffades pä 
botten kol och skörbrända stenar inom ett 
område, vars begränsning helt sammanföll 
med den ovala nedgrävningen. Kolet har 
C 14-bestämts lill ca 1500 1. Kr. (St 2549, 
2550, 2553, 2554.) En liten krukskärva samt 
några hästtänder påträffades i kanten av 
den V cellen. 

1969 undersöktes genom riksantikvarie
ämbetets ujijxlragsverksamhci i Skälby, 
Hammarby sn, Ujij>land, ytterligare en 
rektangulär stensättning. Den var 16 m 
läng och 3 m bred, orienterad i NO-SV. 

Fig. a. Stensättningen sedan skeleltgravarna under
sökts men med kvarliggande kanlkedjor. Från C). 
Foto David Damell. — The stonc-setting after the 
inhumation graves were investigaleel but with stone 
slrings still in position. 
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Anläggningen hade cn stenram som ut
gjorde gemensam kantkedja samt var in
delad i celler genom åtskiljande tvärgå
ende stenrader, en konstruktion som i 
många drag överensstämmer med den stora 
rektangulära stensättningen i Täby. An
läggningen var mycket regelbundet byggd 
av grovt stenmaterial. Den innehöll sam
manlagt 11 celler med nedgrävningan Ned-
grävningarnas inre mått var 2 x 1 m, de 
var 0,4-0,5 m djujia och hade mestadels 
stensatt botten. De tvärgående stenramarna 
var i regel omsorgsfullt byggda av flera 
stenlager. Inga fynd påträffades, ej heller 
spår av skelett eller brända ben. 

Stensättningen var belägen i S delen av 
ett gravfält (nr 125-126 i Hammarby sn) 
som för övrigt bestod av runda slensätt
ningar, daterade till folkvandringstid-ven-
deltid, samt en större stensättning daterad 
till romersk järnålder. 

I Smedby, Hammarby sn, Ujipland, un
dersökte Alf Nordström 1953 en gravkon
struktion, som tycks vara av liknande typ. 
Anläggningen var rektangulär, 11 m läng 
och intill 2,5 m bred och orienterad i 
NNV-SSO. Här påträffades brända ben, 
huvudsakligen i fyra koncentrationer samt 
i anläggningens SÖ del en s. k. Kropfnadel 
av brons tillsammans med brända ben 
(Ambrosiani 1964), (inv.nr SHM 19704: 2). 
Nålen daterar åtminstone denna del av an
läggningen till järnålderns första period. 
Enligt tillgängliga grävningsrapporter i 
ATA (dnr 3830/54) kunde inte nägra spär 
av tvärgående stenrader iakttagas. 

I detta sammanhang beir även nämnas 
en fornlämning frän Ulleråker, Simtuna 
sn, Uppland, undersökt 1930-32 av S. Dra-
kenberg och K. A. Gustawsson. Fornläm
ningen utgjordes av en rektangulär sten
sättning, 45 m lång och 9 m bred, oriente
rad i N-S, och med cn yttre ram av klump-
stenar och en fyllning av något mindre ste
nar. En enda säker gravanläggning påträf-
fades. 1 den S delen fanns en brandgrav 
med en rakkniv från bronsålderns 5:6 pe
riod. Anläggningens mittparti var fyndtomt, 
i den N delen påträffades en flintskrapa, 
en avsatsyxa och en spjutsjjets av brons 
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samt en bronsdolk. Dessa fyra föremål, som 
dateras till bronsålderns 2:a period, kan 
ha tillhört en skelettgrav, även om säkra 
spär av gravanläggning inte kunde iaktta
gas (Drakenberg—Gustawsson 1934, s. 211). 
Författarna anser, att anläggningen inte 
har byggts vid ett tillfälle, utan frän N 
till S i etapper. Nerman jämför denna 
fomlämningsform med de stora estniska 
tarandgravama (Nerman 1938), och likhe
ten med dessa är delvis mycket stor, trots 
att tvärgående stenrader och cellindelning 
saknas. 

Moora (1938) beskriver de estniska ta
randgravama som stensättningar beslående 
av avdelningar eller celler = tärandet. Ta-
randerna är fyllda med packningar av 
mindre stenar och jord. Tarandernas längd 
är 7-10 m, bredd 1,5-6 m. Orienteringen 
är N-S. 1 en stensättning kan finnas från 
2 till 15 tarander, vilka tillsammans bildar 
en Ö-V rad. 

Tarandgravama är massgravar, som an
vänts under 2-5 århundraden. De har upp
stått på så sätt, att man ursprungligen har 
byggt en muromgärdad tarand och sedan 
byggt på med nya tarander. Tillbyggnaden 
har dock inte skett i nägon sjredell rikt
ning. Den äldsta taranden kan ligga i den 
ena ändan av en stensättning eller i dess 
centrum. Även N och S om den Ö-V raden 
av tarander kan enskilda tarander läggas 
till, varför hela stensättningn får en oregel
bunden form. De största och mest lyjjiska 
tarandgravama finns i de dåvarande egent
liga bebyggelse- och kulturcentra, medan 
det i randområdena finns övervägande 
mindre stensättningar. 

Tarandgravskicket är fullt utvecklat om
kring 100 e. Kr. och försvinner under 500-
talet. Bäde skelett- och brandgravar före
kommen 

Moora anser, att tarandgravama är en 
vidareutveckling av de äldre i Estland och 
Lettland förekommande stenkistgravarna. 
Som stöd för denna uppfattning anför han, 
att tarandgravama till största delen finns 
på de gravfält, som ligger omedelbart in
till stenkistgravarna, att de har samma N-S 
längdriktning, samt att de har murarna 

Fornvännen 68 

• i 



68 Monica Modin 

ujijibyggda på samma sätt som kistväg-
garna (Moora 1938, s. 5). 

Även i Finland finns exempel på tarand-
gravar, men dessa är betydligt oklarare i 
sin konstruktion och mycket mindre än de 
estniska. 

Till de mest typiska finska tarandgra
vama räknas de från Kroggårdsmalmen i 
Karis sn (Cleve 1934, s. 71; Salo 1968, 
s. 13). I ett j>ar av dessa fanns till rektangu
lära stensättningar ihopbyggda N-S celler, 
som innehöll skeletigravar. Fynden date
rar gravarna till äldre romersk järnälder. 
Gravfältet vid Lilla Borgbacken (Pikku 
Linnanmäki) vid Borgå bestod av en sam
manhängande stenpackning där man i den 
NV delen kunde urskilja tre av större ste
nar inramade celler. Cellerna var oriente
rade i N-S, fyllda med sten och mylla och 
innehöll .skelettgravar. Ytterligare tre sten-
inramade skeletigravar påträffades i sten-
jjackningen samt dessutom rester av minst 
två. Fynden som påträffades i det översta 
stenskiktet bestod av bl. a. halsringar och 
var av övervägande östbaltisk karaktär. De 
flesta fynden kan dateras till äldre romersk 
järnålder (Hirviluoto 1968). 

Hirviluoto jämför gravarna med de est
niska tarandgravama men pekar även på 
olikheterna. Överensstämmelsen består i 
orienteringen av cellerna och ujijibyggna-
clen, dvs. de celler som gränsar till var
andra har gemensamma mellanväggar. 

Närmaste motsvarighet till gravarna vid 
Lilla Borgbacken är enligt Hirviluoto de 
i Penttala i Nakkila sn samt Koskenhaka 
i Piikkiö sn. Gravfältet i Penttala, Nakkila, 
är viktigt i diskussionen om de finska ta-
randgravama. Gravfältets huvuddel bildar 
en sammanhängande stenpackning utan 
regelbunden struktur, där man inte kan 
urskilja gravarnas begränsning. Bäde ske
lett- och brandgravar förekommer. I grav
fältets nedre del finns tarandrader i grav
fältets längdriktning. Fynden är till största 

Fig. 5. Rektangulär stensättning frän gravfält 125-
126 i Skälby, Hammarby sn. Lodfoto Barbro Johans
son. — Rectangular stone-setting from grave-field 
125-126 at Skälby, Hammarby parish. 
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delen från romersk järnälder, men även 
flera förromerska föremålsformer förekom
mer, såsom en spiralhuvudnål av järn, en 
herdestavsnål, en holkyxa samt cn järn-
armring. 

Salo, som har gjort en sammanställning 
av de finska tarandgravama (Salo 1968, s. 
69), anser, att alla fynden frän Penttala är 
någorlunda samtidiga och att de bör date
ras till romersk järnålder. Han ifrågasätter 
den tidiga dateringen av spiralhuvudnålen 
och anser att den liksom andra smyckefor
mer från yngsta bronsålder-äldsta järnål
der kan ha använts in i romersk järnålder. 
Troligare torde dock vara att den stora 
anläggningen i Penttala har använts under 
flera århundraden och alltså går tillbaka 
till åtminstone förromersk järnålder. 

Ujjjimärksammas bör även en rektangu
lär stensättning från Riitasaari, Laihela sn 
i Österbotten, undersökt av Meinander 
(Meinander 1943). Stensättningen är orien
terad i Ö-V, 13 m lång och 4,5 m bred 
och har en högre östdel och en något lägre 
och smalare västdel. Den Ö delen avslutas 
av en vägg av kantställda stenar, i den V 
kunde tre tvärrader av stenar urskiljas inne 
i stenjiackningen. Enligt den plan- och 
jirolih ilning som I inns tillgänglig består 
stensättningen av fem celler. Brända ben 
utan inblandning av sot eller kol jjåträffa-
des kringströdda bland stenarna men för 
övrigt fanns inga fynd. Meinander antar, att 
anläggningen bl. a. på grund av sitt läge 
omkring 30 m ö. h. bör dateras till yngre 
bronsålder. 

På gravfältet i Koskenhaka, Piikkiö sn, 
undersöktes 1936 en 30 m läng och 4-6 m 
bred sammanhängande stenpackning, i vil
ken minst sex stensättningar kunde urskil
jas (Kivikoski 1937, s. 24, fig. 2). Gravfor
merna är runda, rektangulära och ovala. 
Endast brandgravar förekommer, och fyn
den dateras till äldre romersk järnålder. 
(Se även Salo, s. 60, fig. 63.) Kivikoski jäm
för gravfältet med de ovan nämnda an
läggningarna i Penttala, Nakkila. 

I Dåvits, Esbo sn, undersöktes 1967 en 
svårt skadad fornlämning, som ursprung
ligen bör ha utgjorts av ett lågt röse innehål

lande två stycken 2 m breda och 4 m länga 
stenramar med gemensam mellanvägg i 
Ö-V. Här påträffades två halsringar av 
äldsta jämälderstyp (Meinander 1968, fig. 
5 o. 6). Även epineolitisk keramik fanns 
i stensättningen. 

Var de i uppsatsen behandlade täbygra
varna skall sättas in i detta sammanhang 
är osäkert. Likheten med de estniska ta
randgravama är slående. Den mest mar
kanta skillnaden ligger i att de estniska 
anläggningarna är så mycket större än de 
svenska. Konstruktionen är likartad med 
Ö-V rader med i N-S orienterade celler 
samt med tillbyggda celler utanför den ur-
sprungliga ramen. De finska tarandgra
vama är däremot oftast mycket mera 
oklara i sin uppbyggnad och har i regel 
få sammanhängande cellen Där de före
kommer iir de av ungefär samma storlek 
som de svenska. De estniska tarandgra
vama dateras till romersk järnålder och 
kan ha utvecklats redan under förromersk 
järnålder, även om det inte finns föremåls-
fynd frän den tiden. De finska tarandgra
vama dateras huvudsakligen till romersk 
järnälder, men har förmodligen funnits re
dan under förromersk järnålder. 

Täbygravarna, som är belägna i S delen 
av ett gravfält av bronsälderskaraktär, har 
tyvärr inga säkert daterbara fynd. Kera
miken, som fanns i nägra av gravarna, är 
av den typ som ofta förekommer på brons
åldersboplatser. C 14-datcringarna frän två 
av gravarna ger en oväntat tidig datering 
till 1500 f. Kr. Även om man räknar med 
att dessa värden kan ge en några hundra 
år för gammal datering, måste gravarna 
ändå ha anlagts under bronsåldern. Detta 
skulle innebära att denna gravform i Sve
rige är betydligt äldre än både de estniska 
och de finska tarandgravama. 

Inom undersökningsområdet påträffades 
ca 100 m Ö om tarandgravama under den 
östligaste delen av ett stort järnäldersgrav
fält (nr 124 i raäs fornlämningsregistcr) ett 
bojilatslager, bestående av stolphål och 
härdan Här fanns keramik av bronsälders
karaktär, bl. a. ett par små tunnväggiga 
kärl av mörkbrunt gods. Dessa bebyggelse-
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rester kan utgöra boplatsen till bronsål-
dersgravfältet med tarandgravama. Även 
inom ett annat omräde på gravfält 124 
fanns ett kulturlager med bronsälderskera-
mik och rikligt med kol, C 14-daterat till 
700 f. Kr. (St 2442.) 

Tarandgravama från Täby utgör ytter
ligare ett stöd för teorin om en nordbaltisk 

kulturgemenskap, omfattande Ö Ujjpland, 
SV Finland och Baltikum, som Meinander 
och Ambrosiani diskuterat (Meinander 
1969, s. 48; Ambrosiani 1959, s. 127). Mei
nander anser, att det redan under senneo
litisk tid finns många gemensamma drag 
mellan den mellansvenska östkusten och 
den sydvästfinska kusten. 
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"Tarand" Graves at Täby 

In the jiarish of Täby, Ujijiland, a stone-
setting 18 m long and 3 m broad was in
vestigated in 1967. It was situated in the 
southern jiart of a large grave-field and 
orientated east-west. It was divided into 
cells by transversal stone rows and con
tained at least ten inbumation graves. At 
the same time a rectangular stone-setting 
divided into two cells and containing two 
inhinnaiion graves and also an isolated in-
humation grave were investigated. Occa
sional jxittery sherds were found in some of 
the graves. Two of the graves have been 
radiocarbon dated to 1500 B.C. Two simi
lar sites have been investigatcd at Skälby 

and Smedby, respectively, in the j)arish of 
Hammarby, Uppland. 

The construction of the graves is similar 
to that of the so-called "tarand" graves in 
Estonia and Finland, dating from the pe
riod 100-500 A.D. The "tarand" graves 
found in Estonia, however, are consider-
ably larger than those dealt with in this 
paper, whereas the Finnish are small and 
of an obscurer construction. 

The Täby "tarand" graves constitute an 
additional suj)j)ort of the existence of cul
tural connections between Eastern Upp
land, South-West Finland and the Baltic 
region, a theory discussed by Meinander 
and Ambrosiani. 
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