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Tarandgravar 
- en ny gravtyp i en tid av förändrade samhällsstrukturer 
Av Björn Feldt 

Feldt, B. 2002. Tarand graves. A new grave type in a time of changing social stuc-
tures. Fornvännen 98. Stockholm. 

A tarand grave complex is a line of rectangular stone frames (Estonian tarand) 
or cells sharing sides, each cell orientated N-S and the complex orientated W-E. 
Each cell may contain several inhumations or cremations. According to the aut
hor'* chronological survey the grave type appeared approximately at the same 
time in the Final Bronze Age in the eastern Lake Mälaren area, in SW Finland 
and in NW Estonia. The author interprets these early tarand graves as a feature 
of a common coastal culture around the central Baltic Sea. He also suggests that 
the grave type is one of a number of signs of increased social complexity in the 
Late Bronze Age, where the collectivism of the Early Bronze Age had given way 
to a more fragmented and privatised society. 

Björn Feldt, Höglandsvägen 4, SEA 152 31 Södertälje, Siveden. 
Bjorn.Feldt.ark@swipnet.se 

Inledning 
Det gravskick som avlöste rösetraditionen un
der bronsålderns avslutning karakteriseras i 
Södermanland av mindre stensättningar sam
lade på gravfält. Ofta är anläggningarna runda 
eller oregelbundna till formen, men även mer 
utstuderade gravformer har dokumenterats, 
t.ex. mittblocksgravar i Rekarnebygden och fyr
sidiga diagonalgravar eller sexkantiga ekergra
var på Åbygravfaltet i Västerhaninge sn. De 
framväxande gravfälten ger ändå ett förhållan-
devis samlat ock komogent intryck ock därför 
framstår dokumentationen av ett till synes främ
mande ock helt avvikande gravskick under 
bronsålderns avslutning som anmärkningsvärd. 

Ett mindre antal tarandgravar har registre
rats i Södermanland och Uppland och endast 
ett fåtal har undersökts arkeologiskt. Genom 
dessa undersökningar har gravtypen kronolo
giskt främst kunnat placeras i yngre bronsålder 
och förromersk järnålder, men även i romersk 
järnålder. Tarandgravar är emellertid framför 

allt kända från andra sidan Östersjön - norra 
Lettland, Estland samt sydvästra Finland - ock 
förefaller kunna ka sitt ursprung söder om 
Finska viken (fig. 1). Trots att föremålsfynd både 
i Finland ock Baltikum emellanåt snarare moti
verat en tidigare datering kar gravformen av tra
dition ansetts köra kemma i den romerskajäm-
åldern (Salo 1968; Meinander 196g; Lang 
igg5, s. 433). Fastän de ofta saknat tydlig struk
tur kar tarandgravar undersökta i Finland som re
gel studerats i relation till de på baltiskt område 
dokumenterade anläggningarna (Modin ig73). 
Gravtypens förankring i Estland och norra Lett
land har emellertid väckt frågor om var den haft 
sitt ursprung, då både '^G-analyser och före
målsfynd från tarandgravar väster om Östersjön 
delvis givit tidigare dateringar. 

Det typiska tarandkomplexet i Sverige består 
som regel av ett antal hopbyggda celler i rad, ori
enterade i N-S riktning. Själva tarandkomplexet 
sträcker sig i Ö-V riktning. Ofta påträffas brända 
ben i gravarna, men antalet dokumenterade ned-
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Fig.l. Cenlrala östersjöregionen 
med Mälardalen, sydvästra Fin
land, Estland samt norra Lett
land. Studerade plalser med do
kumenterade lidiga tarandgravar 
nämnda i texten (ej exakt inlag
da). — The central Baltic Sea re
gion with the Lake Mälaren area, 
south-west Finland, Estonia and 
northern Latvia. Investigated si
tes with documented early tarand 
graves (not plotted exactly). 

grävningar (sannolika skelettgravar) är också för
hållandevis högt. Fastän bronsföremål är relativt 
sällsynta har bl.a. arm- och halsringar framkommit 
i de sörmländska tarandgravama. 

Ordet tarand kommer från estniskan ock 
kan översättas med »stenkägnad». Storleken 
på de estniska taranderna varierar. De är 7—10 
m långa ock 1,5—6 m breda och ett komplex 
kan innehålla a—15 tarander. Gravtraditionen 
når där en kulmen omkring 100 e.Kr. för att 
upphöra under 500-talet Länge beskrevs grav
typen i Estland och norra Lettand som kollek
tivgravar där varje tarand varit i bruk under 
2—5 århundraden (Moora ig38, s. 5 del 1). Det 
har emellertid visat sig att dessa senare varian
ter av gravtypen i Estland föregåtts av äldre ta
randgravar av något annorlunda utformning. I 
Sverige kar keller inte dokumenterats några 
motsvarigketer till de yngre tarandgravama, 
utan det är de tidiga tarandgravama som kar 
motsvarigketer väster om Östersjön. 

Undersökta tarandgravar i Sverige 
I Sverige kar tarandgravar dokumenterats i 
Södermanland och Uppland (tab. 1). I Söder
manland känner vi tarandgravar från fyra forn-
lämningslokaler. Två av dem uppfyller en sträng 
morfologisk definition av gravtypen: rektangu
lära gravceller orienterade i N-S riktning ock 
anlagda på rad i Ö-V riktning med gemensam
ma begränsningar. Dessa är fornlämning Raä 
1 ig i Botkyrka sn (Raä-UV Rapport ig76 B2) 

ock Raä 4 i Östertälje sn (fig. 2; Raä-UV Rap
port ig84, s. 2g). 

Ytterligare två möjliga tarandgravar kar do
kumenterats i Södermanland, nämligen vid 
Raä 66 Botkyrka sn ock Raä 17g Östertälje sn. 
Den förra bestod av tre fyrsidiga sammanbygg
da anläggningar, av vilka en avvek vinkelrätt 
från de andra två (Bennett ig75, s. 61), den se
nare av »möjliga rester av s.k. tarandgravar» 
(Damell ig85, s. 5g), där två av tre undersökta 
anläggningar utgjordes av närmast kvadratiska 
stensättningar, förbundna med en gemensam 
stenrad (Bennett ig85, s. g) . 

I anslutning till dessa gravfält finns anled
ning att även nämna fornlämning Raä 14, Asby 
i Eskilstuna stad, av David Damell (1985) be
tecknade som »flisgravar». Anläggningarna be
stod av rektangulära celler där A5 omfattade av 
två celler omgivna av tillslagna små flata hällar, 
lagda som en stenram med en gemensam åt
skiljande sida. Troligtvis har den kraftigt ska
dade A8 anlagts på liknande sätt, med två 
kvadratiska nedgrävningar i sanden. 

I Uppland har tre tarandgravar undersökts 
ock dokumenterats: Raä 1 18 Täby sn (Modin 
ig73) , Raä 126 Hammarby sn (Modin 1973) 
samt Raä 474 Österåker sn (Rapport UV igg4, 
s. 35). I samtliga fall redovisas de karakteristis
ka, i celler indelade rektangulära stensättning
arna, förbundna med gemensamma långsidor 
och orienterade på rad i Ö-V riktning. 

Utöver dessa brukar ytterligare två anlägg-
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Kaä 

Sö, Botkyrka 
sn, Raä 119 

Sö, Östertälje 
sn, Raä 4 

Sö, Östertälje 
sn, Raä 179 

Up, Hammarby 
sn, Raä 126 

Up, Täby 
sn, Raä 1 18 

Up, Österåker 
sn, Raä 474 

Celler 

8 

12+8 

2 

1 1 

10+2+1 

4 

Gravskick 

6 brandgravar, 
1 utan gravgömimi, 
1 nedgrävning + 
brända ben 

9 brandgravar, 
8 utangravgöinma, 
3 nedgrävningar 

1 ben lager 
1 utan gravgömma 

1 1 nedgrävningar 

13 nedgrävningar 

3 trol. skclettbegr. 
1 utan gravgömma 

Gravform 

.-, rektangul. 
1 oregelb. 
1 kvadratisk 
1 triangulär 

10 rekt. 
4 kvadratiska 
3 ovala 
3 runda 

2 kvadratiska 

1 1 rekt 

10 rekt. 
1 oval, 2 rekt 

3 rektangul. 
1 oregelb. 

Datering 

Ybrå-äldstajäå 

Ybrå-äldstajäå, 
at nningar 
möjl. rom. jäå 

Ybrå-äldstajäå 

Osäker datering 

1500 f.Kr. 

Ybrå-äldstajäå 

Mått 

16x7 m 

8,5x9 m 
10x8 m 

1,4-1,8 m 

16x3 m 

18x3, 5x4, 
2x1 m 

7x4 m 

Gravgods 

Keramik, 
2 löpare, 
bryne, 
knacksten 

Keramik, 
pincett, 
2 halsringar, 
bygelnäl, 
2 löpare, 
2 armringar, 
spiralhuvudnål, 
slipsten, 
degelfragment, 
flintskrapa 

Keramik 

Hästtänder 

Fyndtomma 

Tabell 1. Tidiga tarandgravar undersökta i Södermanland och Uppland. — Early tarand graves excavated in 
Södermanland and Uppland. 

ningar nämnas i diskussionen kring tarandgra
var. Vid Ulleråker i Simtuna sn undersöktes 
1930—33 vad som förmodades vara en tarand-
grav, 45 m lång och g m bred (Drakenberg & 
Gustawsson 1934, s. g l i ) . Vid Smedby i Ham
marby sn har en till formen rektangulär sten
ram, 11 m lång och 2,5 m bred (Ambrosiani 
1964; Modin 1973) undersökts. Båda anlägg
ningarna saknade emellertid cellindelning och 
har därför inte bedömts tillhöra den gravkate
gori som behandlas här. Iakttagelser om even
tuella skador saknas, och funnes sådana, vore det 
ändå anmärkningsvärt om endast de cellskiljan-
de stenraderna försvunnit. Ytterligare en sanno
lik tarandgrav har registrerats vid Kummelby i 
Sollentuna sn i Uppland (Nerman igs8) . 

Tarandgravama har alla påträffats i östra 
Mälardalen ock även om de inte är identiskt li
ka så återkommer den rektangulära cellindel
ningen med gemensamma begränsningar, lag
da i N-S riktning. De tillbyggda oregelbundna 

stensättningarna som Valter Lang beskriver från 
Estland har även dokumenterats väster om Ös
tersjön. Anmärkningsvärt ofta har nedgrävning
ar påträffats, mera sällan med bevarade spår ef
ter skelett, men ibland förekommer även sprid
da brända ben, någon gång tillsammans med en 
nedgrävning. Inte i något fall kar benbehållare 
påträffats. 

Gemensamma drag på olika gravfält 
Antalet mer eller mindre säkra gravar som in
går i undersökta tarandkomplex i Söderman
land och Uppland uppgår till 61 celler. Dessa 
gravanläggningar är emellertid inte samtida, 
utan har en kronologisk spridning som sträck
er sig från yngre bronsålder och/el ler äldsta 
järnålder in i romersk järnålder. En samman
ställning ger dock vid handen att de flesta av de 
undersökta tarandgravama kan antas kärröra 
från en tidig period. Tarandkomplexen kar of
ta anlagts i gravfältsmiljöer daterade till yngre 

Fornvännen g8 (2003) 



16 Björn Feldt 

Fig. 2. Sö, Östertälje sn, Raä 4. Tvä tarandgravskomplex i anslutning till ett röse och två mittblocksgravar. Efter 
Bennett 1985. — Södermanland, Österlälje psh, registered ancient monument 4. Two tarand grave complex-
es in close association with a great cairn and two central-boulder graves. 

bronsålder och/el ler äldsta järnålder. Endast 
de tre gravcellerna på Raä 66 i Botkyrka sn skul
le genom en '^C-datering kunna förläggas till 
romersk järnålder (ca 270 e.Kr.). Tarandkom
plexet på Raä 126 i Hammarby sn har inte kun
nat dateras tillfredsställande. Beläget i södra 
delen av ett gravfält daterat till romersk järn
ålder, folkvandringstid ock vendeltid kar det 
tagits med kär då det till sin konstruktion väl 
överensstämmer med de tidigt daterade ta-
randkomplexen (jfr. Modin ig73, s. 67). 

De 58 larandcellerna ingår i komplex som 
i sin tidigaste datering börjat anläggas under 
yngre bronsålder ock/el ler äldsta järnålder, 
bortsett från Raä 126 (se dock ovan). Date

ringen av tarandkomplexet på gravfält Raä 118 
i Täby sn till äldre bronsålder är förbryllande. 
Då keramik »av den typ som ofta förekommer 
på bronsåldersboplatser» (Modin ig73, s. 6g) 
påträffades i graven är det inte omöjligt att den 
tidiga '^G-dateringen skulle kunna ifrågasättas 
(se även Bennett ig75, s. 5g). Material från ett 
äldre kulturlager skulle kunna ka använts vid 
konstruktionen av gravarna ock på det sättet 
»förorenat» kolprovet Ca 100 m Ö om gravarna 
kar dessutom ett boplatslager med inslag av 
bronsålderskeramik dokumenterats. Risken med 
dylika omtolkningar är naturligtvis att man till 
varje pris försöker pressa in ett material i önska
de perioder. 
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Som väntat visar sig det stora flertalet ta-
randceller ka en rektangulär form, 41 av 58 an
läggningar. Tillsammans med sju kvadratiska 
celler utgör dessa fyrsidiga celler tillsammans 
82% av det totala antalet gravar. En del av cel
lerna i Raä 1 ig förefaller ha saknat de distink
ta fyrsidiga former som annars kännetecknar 
gravtypen, hos t.ex. Raä 4 (fig. 2). Dessa avvi
kande anläggningar skulle emellertid kunna 
utgöra prov på de anläggningar vilka Lang be
skriver som oregelbundet anlagda i anslutning 
till de på rad liggande rektangulära cellerna 
och som tydligt framkommer på t ex . gravfäl
ten Raä 474 samt Raä 4. 

Av de sex fornlämningslokalerna omfatta
de två fler än ett tarandkomplex. Raä 4 kade två 
tarandgrupper, tolv respektive åtta mer eller 
mindre säkra anläggningar. Raä 1 18 bestod av 
ett komplex med tio celler, ytterligare ett med 
två celler samt en ensam oval gravcell. 

Slående är även antalet nedgrävningar (möj
liga skelettgravar) 131 av de 58 anläggningarna 
(53%). Dominerande gravskick i Mälarområ
det vid den kär tiden är annars utan tvekan 
brandgravskicket. En kontroll av de framväx
ande gravfälten med små stensättningar i 
Södermanland visar snart att kremering i prin
cip är allenarådande ock det är först under den 
förromerska järnålderns avslutning ock in i ro
mersk järnålder som dokumenterade skelett
begravningar återigen dyker upp i rapporter
ingen (t.ex. Grödinge sn Raä 421 ock Väster-
kaninge sn Raä 201a). 

Bronsfynd i gravarna framkom endast på 
Raä 4. En kalsring ock två armringar samt en 
bygelnål hade fått följa den döde i graven A10, 
ytterligare en halsring i Ai 7, en spiralhuvudnål 
i Ai 2 samt en pincett i Al 3. Även om armring
arna och pincetten ger anledning till kronolo
gisk tvekan (Bennett ig75) motiverar övriga 
bronsföremål en datering av tarandkomplexen 
till yngre bronsålder eller äldsta järnålder. 

Förutom dessa bronsföremål påträffades 
en halsring under kantstenarna till den ovala 
stensättningen A2 på Raä 1 ig. Halsringen på
träffades emellertid i ett läge som gjorde det 
svårt att knyta den till graven och har därför i 
rapporten tolkats som en form av offernedläg-
gelse. Halsringen tillhör bronsålderns period 

V-VT. Hals- ock armringar är inte ovanliga i ta
randgravar i Finland ock Estland (se Bennett 
ig75, s. 64 ff). 

Tidiga tarandgravar runt Östersjön 
Lang ( igg6b, s. 5go ff samt iggo, igg4 ock 
igg5) har konstaterat kur tarandgravskicket i 
de norra, nordvästra ock västra delarna av det 
estniska kustområdet växer fram redan från 
den tidigaste förromerska järnåldern. Under 
1 g6o- ock 70-talen upptäcktes vid utgrävningar 
i dessa delar av Estland tarandgravar som uti
från gravfynd kunde dateras från ock med sen 
bronsålder eller äldsta järnålder, områden där 
tarandgraven tidigare inte uppmärksammats 
på samma sätt som i övriga områden. Det kar 
visat sig att tarandgravama här i vissa stycken 
skiljer sig från dem som givits en senare dater
ing och som huvudsakligen påträffats i andra 
delar av landet. 

Lang beskriver hur dessa tidiga tarandgra
var i Estland i åtminstone tre avseenden avviker 
från den gängse bilden av den typiska estniska 
tarandgraven. 

1. Cellerna är här mindre, till synes konstrue
rade för 1-2 personer. De förekommer ofta 
sammanbyggda, till utseendet påminnande om 
något som kan liknas vid en »honungskaka». 

2. Till skillnad från traditionen i övrigt, är här 
inhumation det vanligaste gravskicket. Endast i 
undantagsfall har kremering konstaterats. 

3. Ofta saknar skelettgravarna gravgods av 
metall och då sådant ändå förekommer skiljer 
del sig från fynden ur tarandgravar i övriga Est
land. Bl.a. saknas fibulor helt och hållet. 

De tidiga tarandgravama i Estland är mindre 
och inte lika klara i formen som tarander från 
senare perioder. Ibland framträder emellertid 
de sammanlänkade cellerna tydligt. Gravfältet 
vid Töugu i norra Estland visar pedagogiskt 
hur förändringarna i gravritualen under peri
oden gestaltat sig (fig. 3). Stenkistegraven (II 
A), vilken genom '4C-analys av kolrester under 
och utanför graven daterats till perioden 800— 
560 f.Kr., har inlett gravbyggandet Kistan visa-
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Fig. 3. Tarandgravar och stenkistegrav pä samma gravfält, Töugu grav II. Tarandgravskomplexet lic anses ha 
tagits i bruk under tidig förromersk järnälder. Efter Lang 1996a. —Tarand graves and a stone cist grave in 
the same cemetery, Töugu grave II. The first cell of the tarand complex lic probably dates from the early pre-
Roman Iron Age (51b century BC). 

de sig innehålla kremeradc ben, dock inte nå
got från kraniet De fem mindre tarandceller-
na med gemensamma begränsningar (II C) 
har börjat anläggas under tidig förromersk järn
ålder (cell 2) och inneköll alla skelettgravar. I 
varje cell kar fler än en begravning dokumen
terats. Gravcellen A4 inneköll en armring av 
brons med avsmalnande och tillbakaböjda än
dar samt delar av en ringliknande bronstråd. I 
(ivrigt framkom endast fragment av en järnkniv 
samt en bronsarmring i den sist anlagda ta
randgraven II B. Denna stora kvadratiska ta-
randgrav, troligen anlagd under senare delen 
avförromersk järnålder, täckte stenkistegraven 
och omslöts av en stenram bestående av kalk
stenshällar. Dessa vilade på en grund av gra
nitstenar, vilket är vanligt förekommande i ta
randgravar av senare datum. En kista hade an
lagts! södra delen, innehållande skelettet av ett 
två år gammalt barn. Utanför kistan påträffa
des ytterligare sju skelettbegravningar. Samt
liga bensamlingar var omrörda. Under en av 
hörnstenarna framkom kraniet av ett nyfött barn 
(Lang igg4, iggöa, 2000a). 

Ytterligare dateringar av en rad tarandgra
var i norra och västra Estland, på fastlandet och 
öarna, kar bekräftat gravritualens tidigaste 
förankring i den förromerska järnålderns bör
jan. Då både fyndmängden och antalet före
målstyper är små under den tidiga förromerska 
järnåldern har det endast vid ett fåtal tillfällen 
varit möjligt att utifrån bronsföremål fastställa 
tidiga dateringar. Halsringar av Bräcksta-typ (pe
riod I) har bl.a. i två exemplar påträffats i ta
randgravar vid Volnna IV (A2) samt en vid Jä
bara, grav A (Olsén 1934; Stjernquist 1956; 
Lundström igöo; Modin ig66; Meinander 
1969; Lougas 1 g85; Lang 2000a). Massiva arm-
ringar avjärn med runt tvärsnitt brukar hän
föras till samma period (Lang 2000a, s. 337; 
Modin ig66, s. 160) och finns även de doku
menterade från gravfältet vid Vohma. Till sen 
förromersk järnålder i norra och västra Estland 
har en tinningsprydnad med spiral daterats, 
även om den också i några exemplar givits en 
något tidigare datering (Lang 2000a, s. 337). 
Tidiga tarandgravar i denna region har bl.a. 
dokumenterats vid Ilmandu, Rannamoisa, Ku-
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revere, Vohma, Komsi, Kurna, Töugu, Jäbara 
och Tonija (Lang igg5, iggöa, iggöb, 2000a; 
Magi 2000). 

I tarandcellerna från tidig förromersk järn
ålder har kantstenarna ofta utgjorts av kalk
stenshällar och gravbotten ibland visat sig vara 
täckt av sådana. Längre fram i perioden tycks 
kalkstensramen anläggas på en stengrund av 
granit. Herdestavnålar av brons eller järn är en 
föremålsgrupp som från senare hälften av för
romersk järnålder introduceras i gravritualen 
och keramiken från den perioden karakterise
ras ofta av snör- och kamavtryck. 

En genomgång av de finska tarandgravama 
ger intryck av att gravtypen här har sin förank
ring i romersk järnålder, ofta periodens tidiga
re del (Salo 1 g68). En sådan datering ger emel
lertid inte helt rättvisa åt det finska materialet, 
då vissa av fynden i andra sammanhang date
rats till den förromerska järnåldern (Hirvi
luoto ig68; Meinander igög) . Sådana gravfält 
skulle kunna vara Pentala i Nakkila sn, Kos
kenkaka i Piikiö sn, Lilla Borgbacken i Borgå, 
Kroggårdsmalmen i Karis sn samt Dåvits i Esbo. 
Samma datering har tidigare omfattats av 
forskningen i Estland och norra Lettland (Salo 
ig68) . Då Lang (1996b) visat hur tarandgra
vama redan under perioden sen bronsålder el
ler äldstajärnålder tas i bruk i de nordvästra de
larna av Estland tycks det snarare som om grav
ritualen framträtt ungefär samtidigt på båda si
dor om Östersjön. 

De kriterier Lang ställer upp för tidiga est
niska tarandgravar går delvis att känna igen i de 
hos oss anlagda laranderna. Ingenting tyder på 
att fler än en individ begravts i varje cell och an
talet nedgrävningar som skulle kunna tolkas 
som skelettgravar är också anmärkningsvärt 
stort. Det har uppenbarligen även varit av be
tydelse att cellerna anlagts i N-S riktning, vilket 
genomgående är fallet, med små avvikelser. 
Likaså går det i vissa fall att urskilja mindre 
stensättningar vilka oregelbundet anlagts i an
slutning till på rad liggande tarandceller ( tex. 
Raä 4, Raä 474 samt möjligen även Raä 1 ig). 

Frågan om var tarandgravens vagga en gång 
stått kar länge varit ett tvisteämne. Nu, då kusi
nerna konstaterats vara ungefär jämngamla, 
förefaller frågan kuruvida de varit en svensk in

novation eller inte vara av mindre betydelse. 
Gravtypens tyngdpunkt öster om Östersjön 
(fig. 1) antyder ändå att det är därifrån impul
serna kommit. Kanske kan synen på Östersjö
regionen som ett gemensamt intresseområde 
för folken runt dess kuster istället stimulera till 
tolkningar av det meningsinnekåll som finns 
nedlagt i tarandgraven. 

Tarandgravens ursprung 
Framväxten av tidiga tarandgravar på båda håll 
visar att kontakterna funnits vid bronsålderns 
avslutning ock järnålderns inledning ock att 
förutsättningarna uppenbarligen inte varit allt
för olika för att nya ock i det närmaste identiska 
gravtraditioner skulle kunna slå rot. Detta be
höver i sig inte innebära att gravtypen haft iden
tiska betydelser på alla håll, men argument har 
inte saknats för en gemensam »nordbaltisk kul-
turgemenskap» (t.ex. Ambrosiani 1959,3. 126; 
Meinander ig54 A, s. 177; igög, s. 4g). Det är 
inte omöjligt att den ideologi som en gång le
gat till grund för nya gravritualer präglades av 
geografiska skillnader. 

I Estland kar diskussionen kring tarandgra
vens ursprung en lång kistoria (Meinander 
1 g6g, s. 34). Gravtypen kar ibland påträffats på 
samma gravfält ock i anslutning till stenkiste
graven ock ansågs tidigare kronologiskt efter
träda denna. Utvecklingen betraktades därför 
länge ur ett unilinjärt perspektiv, där kistans 
fyrsidiga form stått som förebild för tarandgra
ven (fig. 4) . Konstruktionen av kistans väggar 
och orienteringen i N-S riktning överensstäm
mer väl med tarandernas uppbyggnad (Moora 
1938, s. ig) . Oenighet kar dock rått om kuru
vida tarandens fyrsidiga stenram kan kärledas 
ur stenkistans väggar eller ur dess omgivande 
kantkedja (Laul ig85, s. 72). Anläggandet av 
stenkistegravar tar sin början i norra och västra 
delarna av Estland omkring 1100 f.Kr. och når 
sin kulmen under förromersk järnålder, och 
det är också från och med den perioden som 
de tidigaste tarandgravama dokumenterats (Lang 
iggfib, s. 5g2; 2000b, s. 18; Lang & Kriiska 2001, 
8.108), 

Parallellt med stenkistegravskickets sista år-
kundraden växte under (tidig) förromerskjärn-
ålder således den tidiga tarandgravformen, en-
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Boplatsyta C 

Fig. 4. Ög, Kvillinge sn, Raä 6. Ätta separata gravgrupperingar. Dessulom dokumenterades två oregelbundet 
anlagda stenpackningar i gravgrupperna 1 och 2. Efter Kaliff 1997. — Östergötland, Kvillinge psh, registe
red ancient monument 6. Eighl separate grave groups. Two irregular stone pavements were also documen-
ted in grave groups 1 and 2. 

ligt Langs beskrivning, fram i de norra och väst
ra delarna av Estland. Från den senare delen av 
förromersk järnålder (omkring 250 f.Kr.) ny
anläggs inte längre stenkistegravar, utan de be
fintliga utnyttjas istället för sekundärbegrav-
ningar. Under samma period (förromersk 
järnålder) har det numera visat sig att ytterli
gare en gravtyp anlagts i området, rösegravar 
utan kista, med eller utan stenkrets (Lang 
2000b, s. 18; 2001, s. 10g). Även dessa har så
ledes under en period varit i bruk samtidigt 
som de sista stenkistegravarna anlades. De est
niska stengravarna har inte varit solitärer, utan 
ofta förekommit tillsammans på gravfält. 

Huruvida gravritualen kar sina rötter i 
Baltikum eller inte, kumvida den kommit till 
Mälardalen som idétradition eller med fysiska 

personer, är obesvarade frågor. Andra frågor 
söker också svar. Är det troligt att två morfolo
giskt sett i det närmaste identiska gravtraditio
ner haft olika innebörd på olika sidor om Ös
tersjön? Hur stor är sannolikketen att en grav
ritual med en radikalt främmande innebörd 
skulle kunna få fotfäste och slå rot här? Krävs 
det inte en social miljö som harmonierar med 
den världsbild som uttrycks genom tarandgravs-
ritualen, för att gravtypen skall accepteras un
der nya förhållanden? 

Det faktum att tarandgraven i Mälardalen på
träffats tillsammans med mindre, runda och ore
gelbundna stensättningar på gravfält av för perio
den normal typ talar för att innebörden av ritua
len inte i någon större utsträckning avvikit från 
den gängse. Tarandgravsrimalen introduceras här 
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under en period då röseritualen överges. Grav
typens formspråk harmonierar uppenbarligen 
med nya framväxande ideologiska förhållnings
sätt, förankrade i lokala sociala organisationer. 

En alternativ tolkning skulle inte bara be
trakta själva tarandgravskonstruktionen som 
en baltisk innovation, utan även lägga ett »bal
tiskt idéinnekåll» i de sörmländska respektive 
uppländska tarandgravama. Det vill säga att ta-
randgravarnas ideologiska budskap även i 
Sverige skulle ka sitt ursprung i ekonomiska 
och sociala förkållanden öster om Östersjön. 
En förutsättning borde i så fall vara att dessa 
förhållanden varit mer eller mindre identiska 
på båda sidor om kavet 

Tarandgravar och de framväxande gravfälten 
Tarandgravskicket väster om Östersjön intro
duceras parallellt med mindre stensättningar 
på gravfält, två till synes kelt skilda slag av grav-
ritualer. Sida vid sida återfinns de emellertid på 
samma gravfält (t.ex. Raä 1 ig ock 66 Botkyrka 
sn, Raä 118 Täby sn och Raä 474 Österåker sn). 
En jämförelse mellan de två gravsederna gör 
det svårt att tro på ett gemensamt ursprung. De 
morfologiska skillnaderna är så uppenbara att 
man gärna vill söka rötterna i skilda sociala mil
jöer. Men trots yttre skillnader varken utesluter 
eller stöter de bort varandra på gravfälten. Kan
ske kar de en gång givit uttryck för ett gemen
samt eller karmoniserat förhållningssätt Har 
de båda ritualerna sina rötter i, om inte iden
tiska, så ändå liknande sociala och materiella 
förkållanden? 

De små runda ock oregelbundna stensätt
ningarna anlagda på gravfält kontrasterar 
skarpt mot det tidigare ensamliggande bronsål-
dersröset Ett helt nytt tänkande tycks växa 
fram där nya inslag i gravritualen kan tyda på 
förändringar i förhållningssätt människor emel
lan. Om rösetraditionen ses som uttryck för ett 
kollektivt förhållningssätt skulle man i de fram
växande gravfälten kunna se kur nya sociala re
lationer reproduceras där individen istället 
lyfts fram. Under denna period och i denna so
ciala miljö fanns utrymme för en morfologiskt 
avvikande gravritual, tarandgravskicket. 

Inte bara gravskicket motiverar en tolkning 
av dessa områden som delar av en samman

hängande Östersjöregion med liknande tradi
tioner och formspråk. Vår ökade tillgång till 
dokumenterat arkeologiskt material från den 
här perioden och kunskaper om förändringar 
i detsamma gör att kontakterna framträder allt
mera tydligt. Keramikmaterialet från under
sökta gravfält i Södermanland daterade till yng
re bronsålder eller äldsta järnålder visar ofta på 
likbeter med det som anses typiskt för förhål
landen på andra sidan Östersjön. Även om den 
övervägande delen av keramiken saknar dekor 
så har gravfält i Södermanland (t.ex. Raä 13, 
6g, l i g Botkyrka sn; Raä 20g Västerkaninge 
sn; Raä 78 Tystberga sn; Raä 104 Gillberga sn, 
med flera) givit keramik med en formgivning 
och dekor av klar östlig karaktär (Lindborg 
och Schönbeck 1999), som t.ex. strimmig yt
behandling, kamstämpdornering eller runda 
gropintryck i rad. Den extremt höga andelen 
keramik med dekor och ytbehandling av östlig 
karaktär från Darsgärde i Skederid sn i Upp
land föranledde Jaanusson ( i g 8 i , s. 128) att 
diskutera denna plats i termer av immigration. 
Av 162 identifierade kärl var 117 ornerade 
(72%). Bl.a. dokumenterades strimmig ytbe-
kandling på 73 kärl (45%) ock textilavtryck på 
i o (6%). 27 kärl (17%) befanns sakna ytbe
handling (Reisborg ig86) . Likaså förekom
mer fingeravstruken keramik, en teknik karak
teristisk för åländsk keramik. 

Mindre sociala enheter växer fram 
Vid liera utgrävningar av fornlämningslokaler 
från den här perioden har man dokumenterat 
hur anläggningar på gravfält tycks avgränsa sig 
från omgivningen. Trots att gravtraditionen präg
las av framväxande gravfält förefaller ibland 
mindre grupper av stensättningar vara anlagda 
i slutna grupperingar på gravfält, skiljda från 
övriga gravar. I rapporten över gravfältet Raä 
474 (Äijä i g g i ) kar man observerat detta. I 
Södermanland finns ytterligare sådana exem
pel. Vid Raä 41 i S:t Nicolai sn konstaterade 
man hur två gravgmpper hållits åtskilda (Olaus
son igg4) . Det stora Äbyfältet i Västerkaninge 
sn kar givit intressanta osteologiska resultat då 
suturalben från tolv personer kunnat identifie
ras. Dessa ben är ärftligt betingade och de be
rörda gravarna låg alla samlade i anslutning till 
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varandra. Den enskikiade skärvstenspackning-
en Ai som dolde 30 gravanläggningar är kan
ske ett annat uttryck för samma förhållande, 
liksom åtskilda gravgrupperingar på Jordbro
gravfaltet i Österkaninge sn (Äijä igg3, s. 153, 
32; igg8) . På gravlältet Raä 78 i Tystberga sn 
har Knape ( igg7, s. 487) identifierat sex sepa
rata gravgrupper. Samma sak redogör även 
Kaliff för angående Ringebyfältet i Kvillinge sn, 
Östergötland (fig. 4), där kan identifierar åtta 
skilda gravgrupperingar (Kaliff igg?) . 

Vidare kar rapporterats om oregelbundet 
lagda stenpackningar som omgivit gravar på 
gravfält. Vid Raä 1 ig i Botkyrka sn fanns en 
större stenpackning (10 x 30 m) längs krönet 
på åkerholmen som omgav bl.a. tarandceller-
na. Likaså har en 7 x g m stor oregelbunden 
stenpackning runt sju gravanläggningar (A7-
A13) uppmärksammats vid Raä 473 (som troli
gen hört samman med gravfältet Raä 474). 
Dessa gravar, delvis anlagda kant i kant men 
utan gemensamma begränsningar, beskrivs i 
rapporten som anläggningar »närmast med ka
raktären av tarandgravar». Kaliff (op. cit.) be
skriver två liknande sammanträngande sten
packningar på ovannämnda gravfält i Ringeby, 
Östergötland, ett gravfält som kan ka varit i 
bruk under perioden 1000-350 f.Kr. 

Den oregelbundet lagda stenpackningen 
är ovanlig i Sverige. Däremot finns den belagd 
i sydvästra Finland, även där i samband med ta
randgravar: Penttala i Nakkila sn. Koskenhaka 
i Piikiö sn (Salo ig68) , Lilla Borgbacken i 
Borgå (Hirviluoto ig68) samt möjligen även 
Kroggårdsmalmen i Karis köping (Kivikoski 
1964). Likaså kar från gravfältet vid Lazdini i 
norra Lettland meddelats om en oregelbun
den stenpackning liknande den vid Borgå 
(Hirviluoto ig68). I sammanhanget kan upp
märksammas en diskussion rörande Raä 418, 
S:t Nicolai sn i Södermanland (Olausson igg2, 
s. 6) . Här kar konstruktioner som tolkats som 
stensträngar dokumenterats på ett gravfält av 
varierad typ daterat till yngre bronsålder o c h / 
eller äldsta järnålder. Dessa löpte mellan och 
delvis över gravanläggningar och även om de 
inte är identiska med stenpackningen på t.ex. 
gravfält Raä 1 1 g Botkyrka sn så fanns de i en lik
nande kontext. 

Det framstår som uppenbart att gravgrup
peringarna och de strukturkisa stenpackning-
arna varit avsiktliga arrangemang, anlagda i en 
strävan att markera någon form av gemensam 
identifikation. Tolkningen av dessa i en självpå
tagen isolering anlagda gravkonstruktioner är 
viktig för förståelsen av den samtida samhälls
strukturen. 

Nya samhällsförhållanden - nya gravrituakr 
Även i andra sammankang kar förändringar i 
samkällsstmkturen under den yngre bronsål
dern diskuterats. I studier av boplatsen vid 
Apalle i Uppland har Ullen ( igg4, igg5, 
igg(i) dokumenterat bl.a. hur busen föränd
rats i storlek över tid och hur avfallshögar kan 
knytas till enskilda hushåll under en senare bo-
sättningsiäs (800-700 f.Kr.), i motsats till mer 
centralt belägna sådana under en tidigare pe
riod. Hon tolkar detta som att en äldre sam
hällsstruktur (1200—1000 f.Kr.) markerat ett 
mera offentligt förhållningssätt i motsats till en 
senare livsföring av mer privat karaktär. Skog
lund ( iggg, s. 282) formulerar detta på föl
jande sätt: »Det kan tolkas som att en äldre 
släktbaserad ekonomisk och social organisa
tion ersätts av en hushållsbaserad organisation, 
med delvis ny syn på dispositionsrätt till land». 

Ställning av djur är dokumenterad från pe
riod Ill-IVi Sverige, d.v.s. 1300—g( 10 f.Kr. (Tesch 
igg3) och skulle kunna förstås som utslag av 
enskilt ägande, vilket skulle kunna tyda på för
ändringar i samkällsstriikturen där mindre so
ciala formationer växer fram (Olausson igg8, 
iggg; Myrdal ig84, s. 80, 8g). Olausson visar 
också ( iggg, s. 37g) kur motsättningar i pro
duktionssystemet så småningom kan ka lett till 
en nedbrytning av gamla kollektiva bebyggel-
seenketer »till förmån för mindre ock gårds-
liknande enketer». 

Vid den tid då tarandgraven introduceras 
kan alltså en strukturomvandling av samkället 
pågå eller ha pågått under den yngre bronsäl
dern. Tolkningar av arkeologiska undersök
ningar i södra Sverige tyder på att den äldre 
bronsålderns samhälle kan ha varit uppbyggt 
kring kollektiva förhållningssätt där livsföring 
och livsstil präglats av en offentlig attityd (Lars
son ig8g) . Ett ideologiskt förhållningssätt i ett 
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s ådan t samhä l l e kan d å h a u t t ryckts i anläg

g a n d e t av e n s a m l i g g a n d e k r ö n r ö s e n . U n d e r 

b r o n s å l d e r n s s e n a r e del g e r e n t o l k n i n g av 

s a m h ä l l s s t r u k t u r e n u t t ryck för n å g o t he l t an

n a t G a m l a s t r u k t u r e r förefaller k a spli t trats 

u p p ock m i n d r e sociala e n k e t e r tycks vara d e n 

o rgan i sa t i ons fo rm som u t g ö r gravfäl tens socia

la bas . H u r g ravr i tua lens betydelse i dessa sam

hä l l s fö rändr inga r skall tolkas avgörs av vilken 

roll m a n ge r r i tua len i t o l k n i n g e n : som reli

giöst ut tryck för re la t ioner till gudavär lden el ler 

som u t t ryck för sociala r e l a t i one r u n d e r e t t be

s tämt kis tor iskt skede . 

M e d e n kis tor iemater ia l is t isk i n r ik tn ing i 

analysen l igger d e t n ä r a till k ä n d s at t se gravri-

tua len i öve rens s t ämmel se m e d en ideologi 

som kan knytas till m e r p ro fan t sociala relat io

n e r o c h mate r i e l l a levnadsvil lkor i samhäl le t . 

F ö r ä n d r i n g a r n a i g ravr i tua len vid d e n h ä r ti

d e n kan h a haft s tor betydelse i r e p r o d u k t i o 

n e n av nya sociala re la t ioner . 

T o l k n i n g e n av t a r a n d g r a v e n ä r i d e t sam

m a n h a n g e t betydelsefull . Morfologiskt k a r 

m a n kär, p å e t t sätt som in te går att missförstå, 

l änka t s a m m a n d e gravsat ta till e n s lu ten o c k 

sepa ra t e n k e t p å gravfältet. O m r i tua len skulle 

äga sin motsva r igke t i d e n sociala basen i sam

käl le t så k a r m e d l e m m a r n a i d e n sociala orga

n i sa t ionen k ä r klivit u t u r en kollektiv anony

mi te t för at t istället demons t r a t i v t m a r k e r a en 

social ident i te t . G a m l a symboler h a r spela t u t 

sin roll och nya levnadsvil lkor h a r krävt nya ut

tryck. 

Studier av tarandgravstraditionen i arkiv och fält i 

Estland har möjliggjorts genom ekonomiskt bistånd 

från bl.a. Svenska Institutet. 
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Summary 

Tarandgravar 25 

A tarand grave complex is a line of rectangular 
stone frames (Estonian tarand) or cells sharing 
sides, each cell orientated N-S and tke com
plex orientated W-E. Eack cell may contain se
veral inkumations or cremations. According to 
tke autkor's ckronological survey tke grave 
type appeared approximately at tke same time 
in tke Final Bronze Age in the eastern Lake 
Mälaren area, in SW Finland and in NW 
Estonia. 

The author interprets these early tarand 
graves as a feature of a common coastal culture 
around the central Baltic Sea. As their number 
and density is greatest south of the Gulf of 
Finland, ke believes this to have been the grave 
type's area of origin. 

The six documented Swedish tarand grave 
complexes have been found in Late Bronze 

Age cemeteries of a common kind wkere tkey 
do not appear to kave been kept apart from 
tke standard grave types. Tkese cemeteries 
skow a tendency to internal dustering tkat kas 
been taken to indicate tkat several separate so
cial units skared tke sites. Tke tarand grave 
complex may be interpreted along the same 
lines, that is, as a particularly clearly demarca-
ted burial structure for a separate social unit. 

Several sckolars kave suggested tkat tke 
collectivism of the Early Bronze Age in the 
Lake Mälaren area gave way to a more frag
mented and privatised society in tke Late 
Bronze Age. Tke tarand grave would fit well in 
tkis context as one of a number of signs of in
creased social complexity. 

Martin Rundkvisl 
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