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Nyupptäckta svenska tarandgravar 

Av Agneta Bennett 

Tarandgravar — dvs. stora avlånga sten
sättningar indelade i mindre fyrsidiga cel
ler — är en företeelse som huvudsakligen 
varit känd från Finland och Baltikum. I 
Sverige är stensättningar av denna typ hit
tills kända från ett fåtal fornlämningsloka-
ler. Bästa exemplet är fornlämning 118 i 
Täby, publicerad av Monica Modin i Forn
vännen 1973:2. Fornlämningen bestod av 
en 18 m lång rektangulär stensättning, in
delad i tio celler, samt en 5 m lång stensätt
ning med två celler. C14-bestämningar 
från två av gravcellerna har givit en date
ring till ca 1500 f. Kr., vilket helt avviker 
från finska och estniska tarandgravar som 
dateras till äldre romersk järnålder.1 I öv
rigt innehåller Täbygravarna inga dateran
de fynd och det är tveksamt om det kol 
som använts vid C14-bestämningarna med 
full säkerhet kan sägas höra till gravarna. I 
fornlämningen förekom spridda keramik
skärvor och hästtänder som tyder på in
blandning av boplatsmaterial. Dessutom 
påträffades boplatslämningar från brons
åldern i närheten. 

Monica Modin tar i uppsatsen upp några 
tidigare svenska fornlämningar med ta-
randliknande gravar. Två av dem är långa 
rektangulära stensättningar utan den för 
tarandgravama typiska cellindelningen. 
Dessa dateras till bronsålder resp. äldsta 
järnålder. Den tredje är cellindelad men 
saknar fynd. 

Under grävningssäsongerna 1971-73 
har författaren undersökt ytterligare tre 
fornlämningslokaler med tarandgravar el
ler tarandliknande gravar. Dessa har givit 
viktiga bidrag till dateringen av de svenska 
tarandgravama. Här nedan följer först en 
beskrivning av fornlämningarna, varefter 
deras datering närmare diskuteras. 
1 De i uppsatsen angivna C14-värdena har inte 
kalibrerats med den genom den senaste forskningen 
erhållna C 14-kurvan. 

Fornlämning 119, Alby, Botkyrka socken, 
Södermankind, undersökt 1970-71 
Fornlämningen var belägen på en mindre 
skogbevuxen åkerholme. Endast två 
osäkra stensättningar hade registrerats vid 
Riksantikvarieämbetets inventering för 
ekonomiska kartan 1950. Vid en senare 
besiktning 1968 iakttogs två runda och en 
fyrsidig stensättning. 

Efter avtorvningen utgjordes gravfältet 
huvudsakligen av en sammanhängande 30 
m lång och 10 m bred stenpackning, som 
sträckte sig utefter den i öst-västlig riktning 
gående åsryggen på holmens krön (fig. 1). 
Centralt i packningen låg åtta stensätt
ningar med tydliga begränsningar. Fem av 
dessa var rektangulära, en kvadratisk, en 
triangulär och en närmast halvcirkelfor-
mad. Stensättningarna, som var orientera
de i nord-syd, var sammanbyggda, med 
begränsningarna gemensamma. De fyrsi
diga stensättningarna eller cellerna varie
rade i storlek från 2,5X3,5-4X5 m. Pack
ningarna var 0,3-0,5 m djupa och bestod 
av ett övre skikt med dm-stora stenar och 
ett undre med större stenar (fig. 2). Fyll
ningen utgjordes av moig morän. Under 
packningen vidtog morängrus. En av cel
lerna innehöll en delvis stenfylld, oval, 
manslång nedgrävning, som var 0,25 m 
djup och täcktes av en 0,5-0,6 m tjock 
packning. Nedgrävningen var fyndtom 
och saknade spår efter skelett. I övrigt fö
rekom i samma grav spridda sotfläckar 
med små mängder rena brända ben. En 
mindre härd låg i västra delen av cellen. De 
andra cellerna var brandgravar med små 
spridda koncentrationer av rena brända 
ben, ofta i samband med ett tunt sotskikt 
eller i något enstaka fall ett tjockare sotla
ger. Enstaka keramikskärvor förekom 
spritt i fyllningen. Gravgömmorna låg inte 
alltid centralt utan ofta i kanten av celler
na. 
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Fig. 1. Del av gravfältet Alby 119 i Botkyrka. Gravläl
tet bestod delvis av en lång sammanhängande sten
packning indelad i fyrsidiga celler - tarandgravar. -
Part of the grave-field Alby 119 at Botkyrka. Part of 

the grave-field consisted of a long, continuous 
stone-setting divided into four-sided cells — tarand-
graves. 

Fig. 2. Detalj av den stora sammanhängande sten
packningen på gravfältet Alby 119. På bilden syns 
tydligt att packningen är indelad i celler som in
ramas av större, gärna avlånga stenar. - Detail of 

the large, continuous stone-setting in the grave
field Alby 119. From the picture it appears clearly 
that the stone-setting is divided into cells which are 
enclosed by large, often rectangular stones. 

Fornvännen 70 



Nyupptäckta svenska tarandgravar 61 

Gravfältets övriga gravar utgjordes av 
runda och oregelbundna stensättningar, 
en röseliknande stensättning och en mitt-
blocksstensättning. Alla var brandgravar 
av varierande typ: bengropar, urnegravar, 
en brandgrop och enstaka ben. Fynden be
stod av en smal refflad bronshalsring, ett 
sågblad av brons, bronsfragment, en kniv 
av järn, en malsten, en del av en skafthåls
yxa av sten samt keramik. Keramiken var 
av yngre bronsålderskaraktär, huvudsakli
gen av ljusrött, fast gods, oftast oornerat. 
Skärvor från ett stort svartglättat kärl med 
inristade parallella linjer förekom också. 

Fornlämning 66, Hallunda, Botkyrka 
socken, Södermanland, 
undersökt 1972 

Fornlämningen är belägen i ett flackt, 
sankt lövskogsbälte som sträcker sig mellan 
två bergsryggar ner till Mälaren. Fornläm
ningen, som endast delvis har undersökts, 
var i riksantikvarieämbetets fornlämnings-
register inte upptagen som gravfält utan 
som misstänkt fornlämningsområde. En
staka svagt välvda runda stensättningar 
syntes dock i ytan före undersökningen. 

Den undersökta delen av gravfältct be
stod av ett femtiotal flacka stensättningar 
av den typ som förekommer på s.k. varie
rade gravfält från äldre järnålder — runda 
med eller utan yttre kantkedja, ofyllda rek
tangulära med rest sten och hörnstenar 
samt fyllda rektangulära och kvadratiska 
stensättningar. Av de sistnämnda var tre 
tydligt sammanbyggda med gemensamma 
begränsningar (fig. 3). Dessa var jämnt 
lagda av 0,15-0,4 m stora, ofta avlånga ste
nar. Hörnstenar förekom. Packningarna 
var täta och delvis flerskiktade av 0,1-0,2 
m stora stenar. Inom ett ovalt område i 
centrum av varje stensättning (cell) sakna
des packningen nästan helt. Cellerna vari
erade i storlek från 1,5 x 1 ,5 -2x3 m. Två 
av cellerna var kvadratiska, den tredje rek
tangulär. Hela stensättningen var oriente
rad i öst-väst. Centralt i två av stensätt
ningarna framkom stenfyllda knappt 
manslånga nedgrävningar med oriente
ring i öst-väst. De innehöll vardera en 

Fig. 3. De sammanbyggda fyrsidiga stensättning
arna på gravfält 66 i Hallunda. Stenpackningen är 
inte större än 3x6,5 m. I ena änden har den ut
byggts i sidled med en liten kvadratisk cell. - The 
connected four-sided stone-setting is not larger than 
3x6,5 m. At one end it has been extcnded 
sideways with a small, square cell. 

hartstätningsring och rena brända ben, 
den ena även kamfragment. Gravgömman 
låg mellan stenarna i nedgrävningen. I 
den tredje fanns enstaka brända ben och 
en keramikskärva. Under packningarna 
vidtog morängrus. I de övriga gravarna 
på fältet påträffades förutom ett järnfrag
ment endast rena brända ben, i flera fall 
tillsammans med en hartstätningsring. 

Fornlämning 4, Gärtuna, Östertälje 
socken, Södermanland. 
Undersökt 1973 

Fornlämningen, som bestod av ett röse, två 
runda stensättningar och två stora fyrsidi
ga stensättningar, indelade i mindre rek
tangulära celler, var belägen på en mindre 
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Fig. 4. Norra delen av det större tarandkomplexet 
på fornlämning 4 i Gärtuna, Östertälje. Stenpack
ningen som mätte 7,5x9 m var indelad i tio celler 
som läg i två rader. Cellerna var rektangulära och 
omgavs av större avlånga stenar. - The northern 
part of the large group of larand graves, pre
historic remain no. 4 at Gärtuna, Östertälje. The 
stone-setting, which measurecl 7,5x9 m, was di
vided into ten cells in two rows. The cells were rec
tangular and were enclosed by large, rectangular 
stones. 

i nord-syd gående skogsbevuxen bergs
rygg. Roset låg på bergets krön med de 
två runda stensättningarna i väster resp. 
söder. De stora stensättningarna eller ta-
randkomplexen låg strax nedanför roset 
på två naturliga terrasser i en relativt kraf
tig sydsluttning. Endast roset och en sten
sättning var registrerade före undersök
ningen. Det ena tarandkomplexet var om
nämnt som en terrassering. Det andra och 
största var helt övertorvat. 

Detta utgjordes av en sammanhängande 
ca 7,5X9 m stor stenpackning, indelad i 
minst tio celler varav sju mycket tydliga 
(fig. 4). Cellerna, som låg i två rader, var 
rektangulära och orienterade i nord-syd. 
De hade gemensamma begränsningar av 
0,35-0,6 m stora, ofta avlånga stenar lagda 
med den flata sidan in. mot gravcellerna. 
Stenpackningen i cellerna var delvis fler
skiktad ned till 0,45 m djup och bestod 

främst av dm-stora skarpkantade stenar. 
Under packningen framkom i cellerna 
spridda svaga sot- och mörkfärgningat, 
några med ett fåtal rena brända ben. Även 
stora härdar som sträckte sig under flera 
gravar förekom. 

På ytan av en härd, under packningen i 
norra delen av en cell, låg en spiralhuvud-
nål av brons tillsammans med ett par rena 
brända ben. I en annan gravcell påträffa
des en bronspincett i ett svagt sotfärgat 
skikt utan ben. Enstaka brända ben före
kom spritt i graven. Fyndrikast var en cell 
med en manslång mörkfärgning i nord
syd i gravens mitt. I nordligaste delen av 
mörkfärgningen låg en halsring och en by
gelnål av brons. Ca 0,7 m söder om dessa, 
ca 0,5 m från varandra, låg två brons-
armringar. Intill halsringen fanns tand
fragment. Även enstaka brända ben före
kom. Fyndens läge och mörkfärgningens 
storlek talar för att cellen innehållit en ske
lettgrav. 

Det andra tarandkomplexet hade likar
tad uppbyggnad och bestod av en rad rek
tangulära celler orienterade i NNV-SSO. 
Fyra säkra gravceller kunde urskiljas. I en 
av dessa framkom en manslång, ca 0,25 m 
djup, mörkfärgad nedgrävning. I norra 
delen av denna låg en bronshalsring samt 
enstaka rena brända ben. Brända ben 
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fanns även i nedgrävningens södra del. En 
annan av cellerna innehöll en inanslång i 
nord-syd orienterad nedgrävning, men 
denna var fyndtom. I övrigt förekom spritt 
i de båda tarand komplexen fynd av bo
platskaraktär såsom bränd lera, lerkli
ning, keramik och slagg. Det närliggande 
roset innehöll ett par liter rena brända 
ben, den ena runda stensättningen harts
tätning och brända ben, den andra brända 
ben och en bronsten. 

Inte långt från fornlämning 4 i bergets 
sydsluttning låg ett gravfält (fornlämning 
5) som delvis undersökts. Det bestod av 
flacka, runda och fyrsidiga stensättningar 
och kan dateras till sen romersk järnålder 
— folkvandringstid (fynd av bl. a. en frag
mentarisk pressblecksfibula och ornerade 
kamfragment). 

Tarandgravama på fornlämning 119, Al
by, innehöll inga daterade fynd. Brons
halsringen låg under en sten i västra delen 
av den sammanhängande stenpackningen 
sydväst om taranderna. Då anläggningarna 
här var mycket svåra att urskilja kan den 
inte säkert föras till någon grav. I ringen 
låg ett obränt benfragment. Halsringen 
kan vara nedlagd som offergåva och ger 
därför ingen bindande datering. Ringen är 
smal, gjuten och har refflor, en typ som 
förekommer under yngsta bronsålder och 
är en förenklad upplaga av ringen ined 
djupa vridna vindlingar som är vanlig tidi
gare (Baudou 1960). Den passar således 
tidsmässigt med de övriga fynden (se 
ovan), som torde datera gravfältet till 
bronsålderns slut. 

Gravarna på gravfältet i Hallunda inne
höll, förutom ett järnfragment, endast 
hartstätning och rena brända ben. C 14-be-
stämningar på harts från en av de sam
manbyggda och en av de runda gravarna 
har givit dateringar till 270 resp. 262 e. Kr. 
Då harts har visat sig ge något för tidiga 
dateringar (Ambrosiani 1964) bör till vär
dena läggas 50-150 år, vilket skulle inne
bära att gravfältet tillhör sen romersk 
järnålder och tidig folkvandringstid. 

Gravarna från Östertälje innehåller i 
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motsats till övriga svenska tarandgravar 
daterande fynd. Fynden, som fördelade sig 
på fyra gravceller, utgjordes av en halsring, 
en spiralhuvudnål, en pincett samt en hals
ring, en bygelnål och två armringar i kom
bination (fig. 5-8). 

Beskrivning av fynden. 
Måtten angivna i mm. 

Pincett av brons med kraftigt breddad by
gel och smala insvängda skänklar som vid
gas nedåt. Ena läppen inböjd, den andra 
avbruten och saknas. Bygeln har en längs
gående rygg i mitten. Längd 69. Bredd 
över bygeln 9, strax under bygeln 4. Bredd 
vid läpparna 11. Fyndnr 65. Fig. 7. 

Spiralhuvudnål av brons i två delar. Spira
len i tre vindlingar, yttersta änden avbru
ten. Nålen svagt inböjd under spiralen. 
Runt tvärsnitt. Total längd 150. Diameter 
3. Fyndnr 72. Fig. 6. 

Halsring av brons i fyra delar. Av massiv 
slät oornerad bronsten med runt snitt. 
Utplattade avsmalnande ändar med rek
tangulärt snitt, vilka är böjda och av
brutna. Ringens diameter 130. Tenens 6. 
Fyndnr 86. Fig. 5. 

Halsring av brons i två delar. Av massiv slät 
oornerad bronsten med runt snitt. Av
smalnande ändar med kvadratiskt snitt. 
Båda ändar upprullade, den ena avbruten 
och lös. Ringens diameter 150. Tenens 6. 
Fyndnr 97. Fig. 8 a. 

Bygelnål av brons, fragmentarisk och i tre 
delar. Av massiv ten med runt snitt. I ena 
änden utplattad och böjd till en bygel som 
är rakt avbruten. Nålens yttersta spets sak
nas. Total bevarad längd 175. Diameter 6. 
Bredd över bygeln 9,5. Fyndnr 97. Fig. 8 a. 

Armringar av brons, två likadana. Av tunn 
platt ten med rektangulärt snitt. Den yttre 
smalsidan är lätt välvd. Ena änden har rak 
avslutning, den andra är avbruten. Ändar
na omlottlagda. Båda ringarna burna på 
högkant i förhållande till armen. Ringar
nas största diameter 62 resp. 63. Tenens 
tvärsnitt 2,5-2,8x3,5-3,8 och 2,5-2,8x 
3,8-4,0. Fyndnr 101. Fig. 8b . 
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Fig. 5. Bronshalsring funnen i en av tarandcellerna 
pä fornlämning 4 i Gärtuna. Halsringen påträffa
des vid huvudändan av en manslång nedgrävning. 
— Bronze neck ring found in one of the tarand 
cells, prehistoric remain no. 4 at Gärtuna. The 
neck ring was found at the head of a man-sized 
grave. 

Fig. 6. Spiralhuvudnål påträffad tillsammans med 
rena brända ben i botten på en gravcell pä ytan 
av en härd. Fornlämning 4, Gärtuna, Östertälje. 
- Spiral-headed pin found along with clean, 
cremated bones at the bottom of a grave cell on 
the surface of a hearth. Prehistoric remain no. 4, 
Gärtuna, Östertälje. 

Fig. 7. Pincett av brons med ovanligt smala in
svängda skänklar och bred åsad bygel. Pincetten 
låg i ett svagt sotfärgat skikt utan ben i en av grav
cellerna i det större tarandkomplexet i Gärtuna. -
Tweezers of bronze with unusually thin, concave 
blades and a broad, ridged loop. The tweezers lay 
in a faintly soot-coloured layer without any bones 
in one of the grave cells in the large group of 
tarand graves at Gärtuna. 

Pincetten är till sin typ ovanlig med den 
kraftiga breddningen av bygeln och de 
elegant insvängda skänklarna. Den när
maste motsvarigheten är en typ med bred, 
avsatt, rörformig bygel som påträffats i ett 
fåtal exemplar bl. a. på det finska tarand-
gravfältet Lilla Borgbacken, Borgå (Suo
men museum 1968, s. 126, abb. 13) och 

Fig. 7. 

I 
Fig. 6. 

inom polskt område (Kostrzewski 1919, s. 
145, abb. 138). Den finska pincetten dateras 
till äldre romartid med hjälp av en i samma 
grav funnen seriearmring. Den andra pin
cetten är inte påträffad tillsammans med 
daterande föremål. En liknande pincett 
men med smalt rörformigt huvud och 
kraftigt insvängda skänklar har påträffats i 
ett tarandkomplex i Komsi, Wiek, i västra 
Estland. I övrigt framkom här enkla band
formiga armringar av brons (seriearm-
ringar? se nedan), en kniv och en herde-
stavnål av järn, en bronsknapp samt en 
ornerad bronshalsring med breda platta 
ändar. De båda sistnämnda föremålen och 
pincetten dateras till sen bronsålder-äldre 
järnålder men anses vara uttryck för kon
servatism varför de inte inverkar på date
ringen av tarandgravama lill äldre ro
mersk järnålder (Lougas 1972, abb. 5:5). 
Pincetterna är samtliga större än den från 
Östertälje. 
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Spiralhuvudnålen liksom de båda hals
ringarna går inte att datera närmare än till 
bronsålderns slut-järnålderns början. Till 
äldsta järnålder dateras stora exemplar av 
nåltypen med få vindlingar i spiralen. Sma
la halsringar med ändar som griper om 
varandra är vanliga såväl under yngsta 
bronsålder som äldre järnålder. Under 
bronsålder förekommer de parallellt med 
mera svulstigt vridna ringar. 

Det ur dateringssynpunkt intressantaste 
fyndet är bygelnålen. Nåltypen som i Sve
rige främst påträffats på Gotland tillhör 
den förromerska järnålderns allra första 
skede. En av Nylén sammanställd C14-
provserie med fynd från denna tid (Ny
lén 1972), vilken bl. a. innehåller flera by
gelnålar, har givit mycket jämna värden 
som nästan samtliga faller inom det tredje 
århundradet f. Kr. Ett av proven här
stammar från en uppländsk skelettgrav in
nehållande en bygelnål med rullhuvud av 
brons (Tillväxten 1969, sid. 14). Nålen 
överensstämmer i storlek väl med den från 
Östertälje. 
2 Vid bedömningen av seriearmringarna har förfat
taren erhållit värdefull hjälp av docent Evert Baudou 
och fil. kand. Gunnar Hedlund. 

Fig. 8 a och b. Den fyndrikaste tarandgraven i Gär
tuna, Östertälje innehöll en bronshalsring, en bygel
nål av brons och två bandformiga enkla bronsarm-
ringar, s. k. seriearmringar. Föremålen låg i läge i 
en manslång nedgrävning. Inga skelettrester var be
varade. - The tarand grave at Gärtuna, Östertälje, 
richesl in finds, contained a bronze neck ring, a 
loop-headed pin of bronze and two band-shaped 
simple bronze armlets, so-called series armlets. The 
objects lay in place in a man-sized grave. No skele
ton parts were preserved. 

De båda armringarnas uppträdande i 
kombination med halsringen och bygelnå
len är överraskande, då de till typen bäst 
överensstämmer med de s. k. seriearm
ringarna,2 som förekommer i de finska och 
baltiska tarandgravama och vilka där date
ras till äldre romersk tid (Moora 1938). 
Kompletta fynd av seriearmringar har 
bl. a. gjorts på gravfältet Lilla Borgbacken 
vid Borgå. Utmärkande för smycketypen 
är att flera ringar med olika diameter bars 
tillsammans så att de bildade formen av en 
stympad kon. Ringarna är i sin äldsta ut
formning platta med fyrsidigt snitt och 
rakt avslutande ändar som möts. Den yttre 
smalsidan är ofta svagt välvd. Ringarna är 
högkantställda till skillnad från övriga 
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ringar av platt ten. Eftersom Östertälje-
ringarna är omlottlagda och dessutom har 
ena änden avbruten ligger det nära till 
hands att tänka sig att de skulle utgöra 
delar av spiralarmringar. Spiralarmring
arna har emellertid oftast ett halvrunt 
tvärsnitt och är inte ställda på högkant. 
Seriearmringarna har vanligtvis inte än
darna lagda omlott, ett särdrag som dock 
förekommer på två ringar från tarand-
gravfälten B och C vid Jäbara i Liigamuse, 
Virumaa, i nordöstra Estland. Dessa är de 
ringar av denna typ som bäst liknar Öster-
täljeringarna (Smiedehelm 1955, Pl. 9:9 
och 18: 11). Ringarna har daterats till det 
första århundradet e. Kr. 

I Sverige har tidigare endast tre fynd 
med sammanlagt fem seriearmringar på
träffats. Alla fynden är från Uppland och 
har inte kunnat dateras närmare än till 
äldre järnålder. Två av fynden har publi
cerats av Per Lundström, som själv grävt ut 
gravfältet vid Alby, Håbo-Tibble, där de 
enda daterbara föremålen utgjordes av två 
armringar av denna typ (Lundström 
1960). Gravfältet bestod av runda flacka 
stensättningar med brända ben i hartstäta
de kärl, nedsatta i gropar som i ett par fall 

var täckta av flata stenar. Lundström vill 
placera gravfåltet i övergången mellan för
romersk och romersk tid. Det är möjligt att 
C 14-bestämningar av hartsen här skulle ge 
en annan datering. Senare års utgrävning
ar i Mellansverige har visat att gravar av 
denna typ förekommer under hela den 
äldre järnåldern. 

Ingen av de av författaren undersökta 
tarandgravama hade registrerats vid 
fornminnesinventeringen. Med de senaste 
årens ökade exploateringstakt och den nu
varande ändrade utgrävningstekniken 
med totalavtorvningar av fornlämningar 
kommer säkert flera tarandgravar att upp
täckas i Mellansverige. De som hittills un
dersökts tycks genomgående ge tidigare 
dateringar än vad som varit fallet på finskt 
och baltiskt område. Bör en omprövning 
ske av de dateringar som gjorts av de 
finsk-baltiska tarandgravama? Flera är 
kanske äldre än man hittills har antagit. 
Eller har gravfonnen svenskt ursprung? 
Kanske kan också en del av den för ta-
randmiljön typiska fyndsammansättningen 
med en rikedom av hals- och armringar 
spåras hit. 
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Tarand graves—large stone-settings di
vided into rectangular cells—were earlier 
known primarily from Finland and the 
Baltic region, where they are dated to 
the Early Roman Iron Age. In more 
recent years the number of excavated 
tarand graves in Sweden has increased, 
the reason for which may be both the 
increased exploitation of land with pre
historic remains and a modernized ex
eavation technique with a total removal 
of the turf covering the grave-fields. 
Several of the tarand graves had not 
been registered at the inventory of pre
historic remains. 

The Swedish tarand graves have been 
very poor in finds so far. Partly owing to 
C14 datings, it has been possible to date 
them to the Bronze Age and the earliest 
Iron Age, a surprisingly early dating 
compared to that of the Finnish and 

Baltic graves, but which has been con-
firmed by a newly excavated group of 
tarand graves, rich in finds, from Gär
tuna, Östertälje parish, Södermanland 
(prehistoric remain no. 4). One of the 
graves contained a neck ring of bronze, 
a loop-headed pin of bronze and two 
armlets of bronze. The loop-headed pin 
dates the grave to the first period of the 
Pre-Roman Iron Age. The armlets are 
so-called series armlets, a type of armlet 
occurring in the Finnish and Baltic 
tarand graves dated to the Early Roman 
Period. 

Do the consistently early datings of the 
Swedish tarand graves indicate that this 
type of grave is of Swedish origin? Or 
should the datings made in the Finnish 
and Baltic regions be reconsidered? Sev
eral tarand graves may be older than has 
been assumed so far. 
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