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Fig. 1. Moränbacken vid Uönnängen från NO. I bakgrunden t. h. Lunda by. 
Foto förf. 

Der Moränenruckcn bel Ruiiiiäiigen von NO gesehen. Im Hintergrund rechtl Dörr Lunda. 

UPPLÄNDSKA GRAVFÄLT FRÅN ÄLDRE 
JÄRNÅLDERN 

AV 

G UNNAR EKHOLM 

Riinnungen, Östnna sn 

D
e under åren 1937—38 vid Valloxsäby i Östuna socken ut
förda grävningarna1 voro så givande, att de uppmuntrade 
till sökande efter andra gravfält i den omgivande trakten. 
Såsom ledtråd vid detta sökande fick den Geologiska un

dersökningens kartblad tjäna. Att här ifrågavarande blad (»Lind
holm», tr. 1864), ehuru ett av de bästa beträffande fornminnenas mar
kering, endast upptar en ringa del av dem hade framgått redan genom 
resultaten från Valloxsäby — av de å gravfältet på Logbacken befint
liga, mer än 120 gravarna hado kartografen endast observerat ett 
10-tal. Att ännu allvarligare luckor av denna art förekomma å detta 
kartblad framgick under de rekognosceringar, som under sommaren 
1938 företogos av förf. 

1 E k h o 1 m, Valloxsäby logbacke, ett uppländskt gravfält från l:a inli, 
e. Kr. (Fornvännen 1939); i uppsatsen nedan citerad >Vallox8äby>. 
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Fig. 2. Del av gravfältet med flyttblock och bautastenar. Foto förf. 
Teil des Gräberteldes mit Wanderblöcken und Bautasteinen. 

På spaning efter det gravfält, som kartbladet upptar å rullstens
åsen SO St. Vallby, Husby Långhundra en, följde jag den biväg, som 
från landsvägen Lunda—Äsbergby från SV leder mot St. Vallby. Vid 
passerandet av den moränbacke, som denna biväg skär igenom (fig. 
1), innan den når fram till de båda Vallby-gårdarna, iakttogos ett 
par stenar, som föreföllo resta. Ehuru enligt kartan här inga forn
minnen förekomma, framgick vid närmare eftersyn, att krönet och 
sluttningarna av moränen upptagas av ett gravfält, påminnande om 
det vid Valloxsäby och bestående av några 10-tal bautastenar och i 
jordytan skymtande stenflak av varierande form. Då detta gravfält, 
såsom framgick vid en närmare rekognoscering, i motsats till det på 
åsen liggande ej företedde någon skymmande trädvegetation och även 
i övrigt föreföll lättare att kartera, samt då vidare dess topografi 
erbjöd en del intressanta detaljer, förlades undersökningarna hit 
hösten 1938 samt våren och hösten 1939. Undersökningarna bekosta
des av Riksantikvarieämbetet. 

Gravfältet i fråga är beläget omkr. 600 m S St. Vallby gård och 
intar nordvästra delen av en moränbacke, som här sträcker sig i rikt
ning SO—NV (se kartan). I sänkan utmed den ovannämnda bivägen 
från landsvägen Lunda—Äsbergby iakttar man en del lämningar av 
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Fig. 3. Grav XIV och XI från NV. Foto förf. 
Grab XIV und XI von NW gcsehen. 

ett numera rivet torp, som bar namnet Tä. I moränens södra kant, 
omedelbart öster om den nämnda vägen ligger numera en mindre 
lägenhet, Rönnängen, hörande under St. Vallby. Gravfältet har i mo
ränens längdriktning en utsträckning av omkr. 150 m, dess största 
bredd är ett 50-tal m. Å gravfältets sydöstra parti förete gravarna 
en egendomlig gruppering. I moränens längdriktning utvidgar sig 
mot ö den tvärgående sänkan till en absidliknande svacka, vars bot
ten och sidor ej ha att uppvisa några gravar, under det att dylika i 
stället förekomma ymnigt på den östra kantens krön. Förklaringen 
härtill torde vara att söka däri, att nämnda svacka under forntiden, 
då grundvattnet stått högre, upptagits av en mindre, dammliknandc 
vattensamling, bildad av den här från de omgivande sluttningarna 
hopsamlade nederbörden. En återstod av denna damm skulle vi i så 
fall ha att se i den lilla källiknande göl, som numera är nästan för
svunnen under sommaren, men under vår och höst på en yta av några 
kvadratmeter upptar sänkans bottenparti. Det är möjligt, att denna 
vattensamling spelat en religiös roll av samma art som den källa, 
kring vilken i Gödåker de äldsta gravarna gruppera sig (se nedan). 

Vid en jämförelse med det tidigare undersökta uppländska grav
fältet av denna typ, det vid Valloxsäby, iakttagas både överensstäm-
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Fig. 4. Grav XXXII I från N. Foto förf. 
Grab XXXIII von N gesehen. 

melser och olikheter. Särskilt å de nordvästra partierna, där träd 
saknas, och humusbildningen därför är svagare, äro gravarna i all
mänhot något mera skönjbara ovan jord. Gemensamma för båda plat
serna äro gravtyperna — bautastensgravar samt stenflak av vanligen 
rund men stundom även tre-, fyrkantig eller rektangulär form. Pro-
portionema mellan de båda huvudtyperna voro dock betydligt olika. 
Av de 127 gravarna vid Valloxsäby markerades blott 46 st. — således 

omkr. en tredjedel — av bautastenar. 
Vid Rönnängen åter äro bautaste-
narna i flertal — 41 st. mot 38 sten-
flak. Tämligen överensstämmande äro 
däremot siffrorna för stenflak av an
nan form än den runda. Även vid 
Rönnängen är den rektangulära ty
pen företrädd i ett enstaka exemplar 
(XXXII),2 trekanterna äro till antalet 
8 (III, XXVI11, XXXIII), fyrkanterna 
4 st. (IX, X, XX, XXVII), av oregel
bundet fyrsidig form är grav XXIX. 
Beträffande stenflaken vid Rönnängen 
kan noteras, att de icke visa fullt sam-

Fig. 5. Bautastensgrav 36. Grav- ma omsorgsfulla byggnad som vid Val-
godset in sila. Foto S. Torgelr, 

Bautastein 26. Beigaben in siln. Numren hänvisa till kar tan. 
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Fig. 6. Grav XXXIV från N. Foto förf. Jfr fig. 12. 
Grab XXXIV von N gesehen. Vgl. Abb. 12. 

loxsäby. Mindre gäller detta gravfältets sydöstra parti. Där äro 
rundgravarna genomgående byggda av större stenar med markerad 
mittsten och kantkedja (fig. 3). På den nordvästra delen äro gravarna 
av denna form i flera fall något större men synas bestå av mindre ste
nar utan kantkedja (fig. 6). Om dessa avvikelser betyda en tidsskill
nad låter sig icke avgöra, enär inga av stenflaksgravarna givil 
daterande fynd av något slag. 

Beträffande bautastenarna gäller för 
detta gravfält detsamma som för Val-
loxsäbyfältet — do bestå dels av obe
arbetade rullstenar (fig. 8), dels av ste
nar med en eller flera släta sidor, bil
dade av klyvytor (fig. 9). Rullstenarna 
ha säkerligen utan svårighet kunnat er
hållas på platsen. Men ej heller mate
rialet till de kluvna stenarna behöver 
ha förorsakat långa liansporter, över 
gravfältet ligga nämligen strödda ett-
stort antal flyttblock (fig. 1—2). På
fallande är emellertid, att av dessa så 
gott som inga ha kvar sin ursprung- „„ _ 

8 Fig. 7. Haulaslensgrav 26. Bolt-
liga form. Flerstädes är det tydligen nen frilagd. Foto S. Magnusson, 
endast en ringa del av det ursprungliga BwrtMteto aft̂ Bodwi des Grabei 
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Fig. 8. Bautasten 35 från S. Foto förf. Jfr fig. 10. 
Bautasteln 35, von S gcsehen. Vgl. Abb. 10. 

blocket, som finnes kvar, det övriga har avkluvits och bortförts. På 
andra håll återstår endast en samling större flisor, som närmast göra 
intryck av sprängsten. Minsta spår av borrhål kan dock ingenstädes 
iakttagas. Det kan därför knappast vara något tvivel om att blocken 
kluvits under tiden för gravfältets anläggning och fått lämna material 
till en del av bautastenarna. Stenarten i dessa visar sig också helt 
överensstämma mod flyttblockens. 

I fråga om den tid, sammanlagt över fem veckor, som ägnades ål 
detta gravfält, fick i och för karteringsarbetet såsom vanligt en högst 
avsevärd del anslås åt utredandet av dess topografi. Över hela fältet 
måste omfattande grävningar företagas för klarläggande av gravar
nas läge, storlek och form. Å det sydöstra partiet, där enbuskar och 
nyponsnår beklädde marken, voro också vidlyftiga röjningar av nö
den. En hel del fornminnesvårdande åtgärder måste även vidtagas. 
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Fig. 9. Bautasten 22 frän SV. Foto förf. 
Bautastein 22, von SW gesehen. 

Med tillhjälp av slubbrytare, som ställdes till förfogande av ägaren 
till Lilla Vallby gård. restes bautastenarna 4, 5, 6, 40, 41. De båda 
rundgravarna XV och XVI, i vilka skattsökare upptagit stora gro
par, återställdes i sitt ursprungliga skick. Ett flertal gravar, särskilt 
å det sydöstra partiet, fingo sina kantkedjor frilagda. Fullständig 
undersökning medhanns endast av ett 10-tal gravar, vilkas konstruk
tion och innehåll framgår av den avslutningsvis givna, kortfattade 
beskrivningen, I allmänhet förete gravarna rengjorda ben. Med 
säkerhet kan detta konstateras i fråga om nr 5—10. I grav 2 voro 
benen icke rengjorda, men ej heller här förekom någon nämnvärd 
bålmörja. 

Såsom framgår av beskrivningen, gäller för detta gravfält ännu 
mera än för det vid Valloxsäby, att bautastensgravarna voro de mest 
givande. Av stenflaken var nr XIV det enda, vari artefakter (harts-
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Fig. 10. Bautastensgrav 23. 
Av S. Magnusson. 

Grab am Bautastein 23. 

Fig. 11. Bautastensgrav 35. 
Av S. Magnusson. 

Grab am Bautastein 35. 

tä ln ingsbi ta r ) ingingo. Av de 5 sys temat iskt undersök ta bautas tens-

g r a v a r n a innehöllo däremot samtl iga fynd av något slag.3 Invid sten 

23 och 35 (fig. 8, 10, 11) u tg jordes dessa endast av l e rkär l av in

hemskt, y t te rs t dåligt gods, som ful ls tändigt föll sönder vid upptag

ningen. Anmärkningsvär t är, att vid båda dessa stenar två gravgöm

mor förekommo. Bautastensgraven 26 innehöll däremot tvenne järn

föremål av da terande s lag (fig. 5, 13). Kniven med tånge och bruten 

ryggl inje är i 3 exemplar känd från Val loxsäbygravfä l tc t i fynd

kombinationer, som hänvisa till 1. å rh . o. Kr.,4 och tillhör enligt 

vad som framgår av kontinentala fynd5 äldre och yngre kejsartid. 

Såsom Tackenberg framhåller, u tgöra de knivar, vilka liksom Val-

loxsäbyexemplaren endast på eggsidan förete en rätvinklig avsats 

mot lången (ryggsidan på samma ställe bi ldar en båglinje), en äldre 

grupp och tillhöra 1. årh . e. Kr. Då på kniven från Rönnängen rygg-

linjens övergång mot lången ä r ännu mjukare än på Valloxsäbykni-

« Nedan, s. 98. 
4 Valloxsäby, fig. 17—18; det tredje exemplaret funnet vid undersökningen 

1989 (se nedan fig. 24:2). 
8 Se exempelvis K o s t r z e w s k i i Mannus-Bibl. Nr 18, s. 169 ff. och 

T a c k e n b o r g , Die Wandalen in Niedorscblesien (Berlin 1925) s. 117 f. 
samt P r e i d e l , Die germanischen Kulturen in Böhmen, Bd 1, s. 26:! f. 
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Fig. 12. Grav XXXIV. Av S. Magnusson. 
Grab XXXIV. 

varna, får den anses ha en typologlskt något äldre prägel. Om dess 
hänförande till 1. årh. kan således intet tvivel råda. Denna kronologi 
motsäges ej heller av den åtföljande remsöljan. Till denna, som ut-
göres av en platt, svagt oval ring mod törne, låter sig knappast någon 
fullständig motsvarighet uppleta i litteraturen —• don torde vara en 
uppsvensk lokaltyp — men dess allmänna karaktär talar för dess 
hänförande till samma tidevarv som den åtföljande kniven. 

Det största intresset företer emellertid inventariet i bautastensgra-
ven 22 (fig. 14, 16, 17). I mindre grad gäller detta den väl bibehållna 
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J 8 ^ ^ nålen med öga av den ansenliga storlek (c:a 11 

^ • ^ ^ ^ m cm), vilken här liksom vid Valloxsäby hänvisar 

V I j | den i ill äldre kejsartid." Av betydligt större värde 

M voro do hä r funna kamfragmenten, så pass full-

^ ^ ^ ^ r ständiga, ali de för första gången på skandina

viskt område — möjliggöra en rekonstrukt ion av 

denna typ med genombrutet överstycke. 

Den sista utförligare behandlingen av den 

äldre kejsart idens benkammar, kännetecknade 

därav, att de framställts i ett enda stycke, före

ligger i Norling-Christensens monografi av den 

rika, 1931 undersökta skelettgraven vid Skrebes-

have på Fyn. 7 I sin förtjänstfulla och utför

liga behandling av detta fynd upp räkna r den 

dansko forskaren do av honom kända kammarna 

av denna typ från Tyskland och Skandinavien. 

Beträffande sistnämnda område 

företer dock fyndlistan åtskilliga 

luckor, bl. a. s akna r man däri kam

marna från Gödåker,8 Rone,9, Sto

re-Dal1 0 och Valberg (Nordtronde-

lag),1 1 samt en del äldre, av Shete-

lig sammanstäl lda norska fynd.12 

I detta sammanhang är Sheteligs 

uppsats av särskil t intresse, enär 

där återges och diskuteras ett fragment av en med det 

uppländska exemplaret överensstämmande typ från By 

i Loten, Hedmark. Såsom Shetelig gör gällande, kan 

denna uts i rn ing med genombrutna bågraönster icke ha 

uppstått i ben, bl. a. av det skälet, att den verkar i hög 

* 

Fig. 13. Kniv och 
sölja från graven fig. 
5, 7. Något över »/,. 
Mcsser und Schnalle 

aus Grab Abb. 5, 7. 

6 Valloxsäby s. 30. — Ytterligare 2 exemplar funna vid 
undersökningen 1939 (se nedan, fig. 24:1, 10). 

7 Skrobeshave-Fundct (Winther-Festskrift, Kobcnli. 1938), 
s. 140. 

8 Fornvännen 1916, s. 94, fig. 11. 
» K. Vitt.-akad:s Årsbok 1928, s. XL, fig. 21. 
10 Norske Oldfund I, Pl. X: 8. 
11 Norske Oldfund IV, fig. 21. 
12 Bergens Mus. Aarb. 1902, No 7 

I 
Fig, 14. Järn
nål från gra

ven fig. 9. 
Eiserne Näh-
nadel :ius Grab 

Abb. 9. 
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Fig, 15. Träkam frän schweizisk pålbyggnad (rekonstruerad). Efter tuscblavyr av 
A. Fridell. Vi 

Hölzerncr Kamm aus schweizerischem Pfuhlbau (wiederhcrgestellt). 

grad försvagande på konstruktionen. I stället kan det genombrutna 
mönstret förmodas upptaget från en metallkam, där genombrytningen 
får antagas ha tjänat det praktiska syftet att spara metall. I samband 
härmed hänvisas till en järnkam ur en av gravarna vid Broholm på 
Fyn, tillhörande ungefär samma tid som den norska benkammen. Be
träffande dennas tidsställning hänvisar Shetelig till en i fyndet ingå
ende bronsfibula, som enligt hans mening tillhör 2. årh. e. Kr.13 Sedan 
detta skrevs, har emellertid klarlagts, att ifrågavarande fibulatyp (Alm
gren, Fibelformen 75) föreligger i ett flertal kontinentala fynd från 
senaro hälften av 1. årh.14 Härmed överensstämmer, att tre norska med 
något yngre former ur denna serie15 hänförts till tiden orakr. 100 e. 

" S h e t e l i g , a. a., s. 7. 
M Se förf:s sammanställning i Aarboger 1943, s. 36. 
15 A l m g r e n , Fibelformen 77—80. 
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Fig. 16. Benkam från graven fig. 9. Vi 
Knöcherner Kanun :ms C.iab Ahh. 9. 

Kr.10 samt att ett norskt fynd med en fibula av samma slag daterats till 
1. årh.17 Det är således till denna tid, som vi få hänföra benkammen 
från Rönnängen, en datering, som också överensstämmer med vad som 
ovan uttalats om tidsslällningen för den i fyndet ingående järnnålen. 
Denna tidsbestämning kan även sägas stå i samklang med all denna 
genombrutna typ förefaller vara en ursprungligaro form än den bred-
ryggade, till det 2. årh. hänförda Gödåkerskammen. som bildar över
gången till yngre kejsartidens typer med grunt inristade mönster, och 
även äldre än de 2. årh. tillhörande exemplaren från Rone, Store-Dal, 
Valberg och Juellinge, vilka likt Rönnängenkamnicn ha från sidorna 
avfasad ryggkam med ornering, som, ehuru djup! inskuren, ej ge
nombryter benstycket. 

Det väsentliga i Sheteligs framställning — att benkaminen med 

10 t! HL, Norsk gravguld fra seldre jernalder (Bergens Museum Aaili. 
1926. llisi.-ani. K. Nr. 2 ) , s. 19:52, 55, 20: .",7. 

" Hur, a. a., s. 21 : 62 (fibulan betecknas har B&SOfD en av typ Almgren 71: 
Almgren själv, a. a., s. 161, hänför ilen dock till sin form 75). 
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Fig. 17. Benkammen fig. 16 rekonstruerad. Efter tuschlavyr av A. Fridell. Vi 
Der K a m a Abb. 16 wiederhergestcllt. 

genombrute t övers tycke ä r ä ldre än ke jsar t idens vanl iga typ, och 

att den uppstått i annat material — är emellertid otvivelaktigt riktigt. 

Redan någ ra år tidigare hade dock Olshausen påvisat,18 att kammar 

av identisk form i horn och metall på nordiskt område föreligga redan 

från äldre bronsåldern. Trots den lucka i utvecklingen, som föror

s akas genom frånvaron av fynd från förromersk järnålder , d ra r den 

tyske forskaren ej i tvivelsmål, att det föreligger ett direkt samband 

med bronsåldersformerna. Såsom förklar ing hänvisas till att typen 

får anses ha uppstått på nordiskt område, vilket givit upphov till en 

stark, genom århundraden fortlevande tradition. 

En livslängd av dylik ar t för en fornsakstyp är dock en så säregen 

företeelse, att den kräver en mer tillfyllestgörande förklar ing än den 

ovan givna. En dylik ä r även muntligt framlagd av professor Sune 

Lindqvist: från ett schweiziskt pålbyggnadsfynd föreligger en lik-

18 Zur Geschichte des llornkainmos (Verh. d. Berlinor anthrop. Ges., 
Jahrg. 1899), s. 169 ff. 
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nande kam, konstruerad av två grupper hopböjda kvistar, samman

hållna av tro tvärslåar . Denna enkla och prakt i ska konstruktion — 

som för övrigt ger en bättre förklaring till uppkomsten av det genom

brutna bågmönstret — kan gott t änkas ha fortlevat å rhundraden 

igenom, och under skilda epoker givit upphov till efterbildningar i 

horn, brons, j ä rn och ben.19 

Den ovan antydda möjligheten, att vattensamlingen på bottnen av 

svackan i gravfältets sydöstra del vid tiden för dettas anläggande 

spelat en religiös roll, innebär, att hä r liksom i Gödåker också före

ligger en forntida kultplats. Är detta antagande riktigt, förefaller 

emellertid, som bordo även ortnamnet giva någon antydan om platsens 

religiösa betydelse under förhistorisk tid. Så var fallet vid Gödåker, 

där namnet tolkats såsom »Gudinnans åker».2 0 Do båda ortnamn, som 

numera anknyta till det h ä r behandlade gravfältet — Vallby och 

Rönnängen — äro emellert id icke av detta s lag , det senare ej hel ler 

av högre ålder. E n n ä r m a r e g r a n s k n i n g av de lokala förhål landena 

s tä l ler dock dessa i en annan dager . Att observera är nämligen, att 

Vallby gårds ägor till övervägande del ligga inom Husby-Lång

hundra socken, under det att nordvästra delen av moränen med det 

där l iggande gravfältet tillhör ö s t u n a socken. Då sockengränserna 

inom våra gamla kul turbygder etter all sannolikhet äro av vida äldre 

datum än den indelning, som stod i samband med ky rko rnas uppfö

rande, berättiga dessa förhållanden till vissa slutsatser. Gruvfältets 

hänförande till Vallby är tydligen ett tämligen sent eller i varje fall 

ej ursprungl igt förhållande. I heden tid ha r platsen hört samman 

med Östunabygden och rimligtvis i främsta rummet med den närmast 

liggande orten, nämligen Lunda by. 

Att namnen på - l u n d och - l u n d a i mycket stor u ts t räckning 

beteckna platsen för heliga lundar och kultorter från heden tid är all

mänt antaget.2 1 Vid sökandet i Lunda bys omgivningar, var den i 

detta fall namngivande platsen kan ha varit belägen, s t anna r man 

ovillkorligen vid Rönnängen. Ingenstädes i byns omgivningar finns 

" Se förf. i: Uppländsk bygd (Festskrift tillägnad Vera von Essen på 
hennes 50-årsdag, Uppsala 1940), s. 122. — Rekonstruktionen fig. 15 utförd 
med ledning av Pfahlbaulenbericht 9, Taf. XXII: 17. 

211 Fornvännen 1925, s. 339, Namn och Bygd 1925, s. 90. 
-1 W e s s é n , Minnen av forntida gudsdyrkan i Mcllan-Sverigcs ortnamn 

(Studier i nord. filol., Bd 14, 1923), s. 3. 
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en fornminnesgrupp, som i ålder och omfattning kan jämföras med 

det hä r liggande gravfältet. Och att fornminnena av detta slag ofta 

markera gamla kultplatser ä r ett sedan länge känt förhållande, på 

uppländskt område iakttaget bl. a. vid Gödåker och Ultuna.2 2 Av den 

»lund», som enligt namnet en gång funnits här , är väl numera föga i 

behåll. De lövträd (aspar) , som än i dag överskugga vattensamlingen, 

kunna dock an tagas vara sena ätt l ingar av den gamla kultplatsens 

vegetation. Det kan i detta sammanhang förtjäna e r in ras om att ome

delbart invid den gamla tings- och kultplatsen Ulleråker, för vars 

läge inom Uppsala stads område nu bevisen synas samla sig,23 låg en 

plats mod namnet Aspalid eller Aspbacken.2 4 

Undersökta g r a v a r : 

A. S t e n f l a k a v s k i f t a n d e f o r m . 

1. Grav XI . Rundgrav , tämligen regelbunden mod kantkedja och 

mittsten; diam. omkr. 5 m. Innehöll ej r ingaste spår av grav

gömma. — Åters tä l ldes men över täcktes ej. — F ig . 3. 

2. Grav XIV. Rundgrav, tämligen regelbunden med kantkedja och 

mittsten (sannolikt jordfas t ) ; diam. omkr. 5 m. V om mit ts tenen 

gravgömman med brända ben och harts tätning. — Återställdes 

men över täcktes ej. — F ig . 3. 

3. Grav X X V I I . Liten fyrkant, oregelbunden, med sida omkr. 2,5 m. 

Innanför kantkedjan ett endas ten lager . Innehöll ej r ingaste spår 

av gravgömma. 

4. Grav X X X I I I . Trekant , tämligen regelbunden med kanter av 

stora, jämnt lagda s tenar; s idornas längd omkr. 5,5 m. Innehöll 

ej r ingaste spår av gravgömma. — Återställdes och övertäcktes, 

likväl med frilagd kantkedja. — Fig. 4. 

22 Enligt W e s s é n i Namn och Bygd 1921, s. 121 är garden Lund. Klisla 
SO, Östergötland, rik på fornminnen; här också en offerkälla. 

23 Förf. i Namn och Bygd 1925, s. 91 ff. med där angiven litt. 
24 Angående den efterlysta platsen för den aspbevuxna hög (»Ubbos 

hög»), som antagits åsyftad med detta namn, upplyser fil. lic. Nils Sund-
quist, att det gamla decanhuset (förutv. seminariet) är anlagt på en avjäm
nad gravhög. — Enligt moddelande av prof. Rutger Scrnander skall i hans 
ungdom en asplund också funnits i Gamla Uppsala. — Om aspen som kull-
träd se C. F. N y m a n , Utkast till svenska växternas nalurhistoria, D. 2 
(Örebro 1868), s. 240. 

7 — Fornvännen 1944. 
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5. Grav XXXI V. Rundgrav, tämligen regelbunden med liten mitt
sten och utan kantkedja. Gravytan intet jämnt stenlager ulan 
jordfyllning med smärre stenar. Mot mitten stenarna dock större 
och tätare. I mittpartiet under stenarna gravgömman med 
brända ben. — Återställdes men övertäcktes ej. — Fig. 6, 12. 

B. B a u t a s t e n s g r a v a r . 

6. Sten 13. Rullsten med oregelbundet avrundad genomskärning. 
Höjd över marken 0,90 m. Vid basen å sydsidan stensamling. 
Under denna brända ben, bland vilka anträffades smärre smält-
klumpar av brons samt en delvis försmält bronsfibula av typ, 
som ej låter sig bestämt avgöra. 

7. Sten 22. Oregelbundet fyrsidig genomskärning, höjd ovan mar
ken 1,10 m. Intill den ena, mot SV vettande bredsidan en samling 
större stenar; först längre ut, på ett avstånd av över 1 m från 
bautastenen under en sönderkrossad stenplatta ett lerkärl med 
brända ben. Utanför kärlet en väl bibehållen järnnål med öga 
och stycke av benkam. Lerkärlet, som ännu i stort sett bibehöll 
sin ursprungliga form, lindades med gasbindor och övergöts med 
paraffin samt fördes i detta tillstånd till Upps. univ:s museum. 
Vid framprepareringen funnos bland de brända benen ytter
ligare ett par stycken av benkammen. — Fig. 9, 14, 16—17. 

8. Sten 23. Fyrsidig genomskärning, höjd över marken 0,85 m. 
Utanför den mot SV vettande smalsidan ovanligt stort sten-
lager. Under detta, omedelbart intill stenen en samling brända 
ben, omkr. 0,7 m längre ut lerkärl med brända ben. — Fig. 10. 

9. Sten 26. Oregelbundet fyrsidig genomskärning, höjd ovan mar
ken 0,75 m. Vid basen, intill de mot S och ö vettande sidorna ett 
stenlager; under detta, å ett djup av 52—55 cm under markytan 
brända ben inom en hartstätningsring. Ovanpå benen tångekniv 
och oval sölja av järn. — Fig. 5, 7, 13. 

10. Sten 35. Rullsten med avlångt fyrsidig genomskärning, höjd 
ovan marken 0,85 m. Vid basen, intill den mot S vettande bred
sidan stenlager; under detta, å ett djup av omkr. 0,5 m två ler
kärl av skört dåligt gods, innehållande brända ben.23 — Fig. 8,10. 
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Fig. 18. Grav 68 från NV. Foto förf. Jfr. fig. 25. 
Grab 68, von NW gcsehcn. Vgl. Abb. 25. 

II 

Eftcrundcrsökning å Valloxsäby logbaeke, Uslnna sn. 

Under de 1937—38 vid Valloxsäby utförda undersökningarna 
måste en avsevärd del av tiden ägnas åt de med karteringen sam
ma nhängande förarbetena. Träd måste huggas ned, buskar undan-
rödjas och omfattande grävningar företagas för att klarlägga 
storlek och läge för de många gravar, som helt eller delvis doldes 
av matjorden. 

Med hänsyn till det jämförelsevis ringa antal gravar, som av 
detta skäl undersöktes de nämnda åren, framstod såsom önskligt, att 
dessa grävningar senare skulle kunna fullföljas. Då sommaren 1939 

25 Denna beskrivning hämtad ur den till Riksantikvarien ställda grävnings-
berättelsen av den 18 dec. 1939. — Följande sommar undersöktes ytterligare 
rundgraven VIII. Denna innehöll endast brända ben men företedde en in
tressant detalj: ovanpå stenlagret, invid mittstenen låg en rullsten av till
plattad kulform, som det förefaller, en föregångare till de gravklot med och 
utan ornering, som senare komma i bruk. Jfr även Valloxsäby, fig. 16. 
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Fig. 19. Grav 74 från NO. Foto förf. 
Grab 74, von NO gesehen. 

erbjöd en gynnsam väderlek för arkeologiska fältarbeten, och då vi
dare dessa i och för undersökningarna vid Rönnängen voro förlagda 

till Östuna socken, beslöts att 
ägna ytterligare några veckor åt 
gravfältet Valloxsäby logbacke., 
Exkursionerna förlades hit un
der tiden 7—21 juni, 28 sept. 
—18 okt, och ett 10-tal gravar av 
olika typ undersöktes. Kostnader
na best redos av medel ur Huma
nistiska och Längmanska fonder
na samt från Uppsala Universitet. 

Då detta gravfälts topografi 
förut blivit utförligt skildrad,20 

behöva dessa förhållanden här ej 
beröras. Beträffande de enskilda 
gravarnas konstruktion samt 
gravgodset kan i korthet hänvisas 

Fig. 20. Gravgömman i grav 74. 
Foto förf. 

Grabmuldn des Grabes 74. 
20 Valloxsäby, s. 8 ff. 
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Fig. 21. Grav 43 från SV. Foto förf. 
Grab 43, von SV gesehen. 

till den nedan givna, ur grävningsberättelsen hämtade beskrivningen 
samt tillhörande illustrationer. Några korta randanmärkningar skola 
emellertid tillfogas. 

Till det yttre voro de under
sökta gravarna i huvudsak av 
samma typ som de förut frilagda. 
Med undantag av grav 29 ägde 
alla rundgravarna mittsten av 
växlande storlek. Ett gemensamt 
drag var kantkedjan. I fråga om 
den inre byggnaden iakttogos 
dock en del avvikelser. Den fyr
kantiga grav 3 (fig. 26—27) skil
de sig skarpt från närliggande 
grav 5 av samma form, undersökt 
1938, genom den fullständiga 
frånvaron av stenlager innanför 
kantkedjan.27 Mindre stark är 

27 Jfr Valloxsäby, fig. 11. 

Fig. 22. Bautastensgrav XL efter sten-
lagrets avlägsnande. Foto förf. 

Grab am Bautastein XL nach Frellegung 
der Grabmulde. 
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Fig. 23. Bautasten X L frän S. Foto förf. 
Bautastein XL von S gesehen. 

däremot dess motsättning till fyrkanten, grav 58, som endast upp
visade ett tämligen glest och vårdslöst lagt stenlager.28 Beträffande 
de runda stenflaken kan observeras den starka variationen i grav 
gömmans byggnad. I den stora graven nr 74 (fig. 19—20) var denna 
detalj mycket enkel och låg på ett djup av blott 30 cm under mark' 
ytan. Gravarna 29, 43, 46 och 76 visade gravgömman på ett djup, 
som växlade mellan 50 och 70 cm. I grav 68 var djupet ej mindre än 
1 m., och här var också detta parti särdeles omsorgsfullt konstrue
rat (fig. 18, 25). Någon nämnvärd bålmörja förekom ingenstädes. 

Även de 1939 undersökta bautastensgravarna voro av något annan 
aii än de båda gravar av detta slag (XLIII och XLIV), som 1938 
tilläto närmare iakttagelser. Till do omsorgsfullt byggda, brunnsllk-
nande gravgömmor, som därvid iakttogos, funnos nu inga motsvarig-

28 Valloxsäby, fig. 10: 1—2. 
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Fig. 24. Gravgods från 1939 års undersökningar vid Valloxsäby. — 1. Rundgrav 34 
2—5. Bautastensgrav XL. 6. Rundgrav 71. 7—8. Fyrkant 3. 9—10. Rundgrav 74. 

1. c:a 3/4, 2—10 c:a 1/1. 
Beigabcn aus den im Jahre 1939 untcrsuchtcn Gräberu bei Valloxsäby. 
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Fig. 25. Graven fig. 18. Av C. G. Blomberg. 
Plan des Grabes Abb. 18. 

heter. I alla tre bautastensgravama från den sista undersökningen 
hade do brända benen varit inneslutna i en lindbarksask, såsom fram
går av de bevarade hartstätningarna. Dessa gravkärl hade dock ej 
inneslutits av någon stcnomramning, utan endast varit nedgrävda i 
jorden och övertäckta med ett litet lager av stenar. 

Vad beträffar gravgodsets förekomst, bekräftas den tidigare iakt
tagelsen, att bautastensgravama voro do innehållsrikaste. Graven 
invid sten XL (fig. 23) innehöll ej mindre än 4 järnartefakter (fig. 22, 
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Fig. 26. Grav 3. — Profilen C—D. aa. Matjord, bb. Påfört grus. cc. Morän. 
Av C. G. Blomberg. 

Grab 3. — Profil C—D. aa. Krume. bb. Angctragcncr Kies cc. Morfin. 

24: 2—5). Utom kniven av förut från Valloxsäby känd form ingingo 
här tvenne typer, nya för gravfältet — ett heslag, bestående av en 
hopböjd, smal ten, sannolikt till knivens slida, samt en sölja. Denna, 
som till formen är rektangulär mod avrundade hörn, har en senare 
prägel än den, som tillvaratogs vid Rönnängen (ovan fig. 5, 13) och 
står nära en för 2. årh. e. Kr. kännetecknande typ.20 Denna gia\ 
torde därför tillhöra framskriden del av 1. årh. Ytterligare en pryl 

2» Jfr exempelvis Store-Dal (Norske Oldfund I ) , Pl . X I : 6, X I I : 11. 
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av samma typ som i grav XL utgjorde jämte en skära gravgodset i 
fyrkanten, grav 3 (fig. 24: 7, 8). Denna skära med bladets rygglinje 
rakt fortlöpande ut i den här dock helt korta tången torde kunna 
hänföras till 1. årh. e. Kr. En annan skära, erinrande om den i 
grav 44 funna,30 ingick tillsammans med en nål som inventarium i 
rundgraven 74 (fig. 24: 9—10). I grav 71 fanns en liknande, sönder
bruten järnnål med igenrostat öga (fig. 24: 6). En dylik nål, även 
den med igenrostat öga och en ovanlig storlek (19 cm), utgjorde 
inventariet i rundgraven nr 43 (fig. 24:1). 

Ett närmare studium av inventariet i de 1939 undersökta gravarna 
pekar i samma riktning som iakttagelserna i frågan om gravarnas 
utseende och konstruktion — att överensstämmelsen med föregående 
års undersökningsresultat är dominerande. Detta bestyrker ytterli
gare den för gravfältet givna kronologien. Av de sist i dagen komna 
fornsakerna torde alla vara att hänföra till det 1. årh. e. Kr. 

I fråga om de typer, som äro gemensamma för de båda somrarnas 
grävningar, hänvisas till vad som först uttalats. Beträffande ska
rorna, numera företrädda i ej mindre än 3 exemplar från Valloxsäby, 
förtjänar tilläggas, att denna fornsaksform är sällsynt på östger-
manskt område. I Preidels översikt av det böhmiska materialet finns 
typen icke upptagen. Kostrzewski31 känner endast »några» exemplar, 
och dessa synas vara av en helt annan typ än de svenska. Skarornas 
förekomst har ansetts markera kvinnogravar, och detta antagande 
får ett avsevärt stöd däri, att do på detta gravfält i två fall uppträda 
tillsammans med synålar. Väl företrädda i det östgermanska materialet 
från förromersk och romersk järnålder äro däremot prylarna med 
fyrkantig skaftten. Enligt Kostrzewski uppträda de i såväl mans-
som kvinnogravar, vanligast dock i de förra. Under kejsartiden un
dergå de en utveckling, rakt motsatt nålarnas, de avtaga nämligen i 
längd och överskrida i regel ej måtten 6—9 cm.32 

Vid sidan av det rent arkeologiska utgrävningsarbetet ägnades vid 
Valloxsäby sommaren 1939 en betydande tid åt regleringen av plåt-

30 Valloxsäby, fig. 25. — Skäran i grav 74 visar dock å bladets ryggsida en 
avsats vid övergången till tången. Med hänsyn till den likartade utveck
lingen av de eneggade knivarna (Valloxsäby, s. 19) får detta uppfattas som 
ett senare drag. 

31 a. a., s. 177 ff., fig. 194. 
32 Kostrzewski, a. a., s. 170 f. 
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sons vegetation. Såsom framgår redan vid en hastig vandring över 
gravfältet, måste detta ännu för ett par årtionden sedan ha varit 
bevuxet uteslutande av lövträd. Starkast har björken varit företrädd, 
men dessutom har funnits ett avsevärt bestånd av ek, rönn och hassel. 

Fig. 27. Gravgömman i grav 3. Foto C. G. Blomberg. 
Grabmuldc des Grabes 3. 

Numera, föra emellertid dessa lövträd en hård och — utan män
niskans bistånd — hopplös kamp mot den inträngande granen och 
aspen. Vad barrträden beträffar, är faran nu undanröjd tack vare en 
kraftig avverkan från markägarens, friherre G. H. von Paykulls sida. 
Men aspen breder sig alltjämt med obetvinglig kraft ut över morän
backens sidor. Huru hårt de andra lövträden äro trängda visar bl. a. 
den egendomliga gestalt, som en av de unga ekarna tvungits antaga 
Närmast erinrar den nu om en fura, med stam som ett mastträd och 
grenar uteslutande i loppen. Av arkeologernas yxor avbarkades emel
lertid flertalet av de till ett 100-lal uppgående större asparna. Ung-
asparna, som uppgingo till omkr. tredubbla antalet, ncdbrötos. Genom 
liknande skyddsåtgärder under de kommando åren torde gravfältel 
småningom återfå sin gamla gestalt av björkhage, insprängd med 
andra lövträd, i främsta rummet ek, rönn och hassel. 
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Undersökta gravar. 

A. S t e n f l a k o c h a n d r a s l a g s g r a v a r . 

1. Grav 3. Fyrkant, oregelbundet kvadratisk med sida av omkr. 
6 m. Kantkedja med uppskjutande hörnstenar. Innanför sten-
ramen saknades don vanliga stenläggningen; endast i mitten på 
ett djup av omkr. 3—4 diam. i det påförda gruset en oregelbun
den halvkrets av mindre stenar. Inom denna skärvor av stort 
lerkärl med centimetertjockt gods samt brända ben (diam. omkr. 
25 cm). Ovanpå dessa en skära och en pryl mod fyrkantig fäste-
ten av järn, båda väl bibehållna. — över gravgömmans centrum 
en mindre sten, som vid gravens anläggning sannolikt varit syn
lig. Återställdes. — Fig. 24: 7—8, 26—27. 

2. Grav 29. Rundgrav utan mittsten, oregelbunden, med diam. av 
omkr. 6 m. Innanför kantkodjan fyllning av jord med huvud
sakligen mindre stenar. Särskilt mot centrum dock även större 
dylika. Här på ett djup av omkr. 70 cm gravgömman med brända 
ben och lerkärlsrester. — Återställdes. 

3. Grav 43. Rundgrav med mittsten, regelbunden, med diam. av 
omkr. 5 m. Innanför kantkedjan ett sammanhängande stenflak. 
Något S om mitten, å ett djup av omkr. 60 om och nedsänkt i den 
ursprungliga markytan ett söndrigt lerkärl med brända ben. 
Bland dessa en stor järnnål med öga, 19 cm lång. — Återställdes 
men övertäcktes ej. — Fig. 21, 24:1. 

4. Grav 46. Rundgrav med mittsten, regelbunden, med diam. av 
nära 3 m. Innanför kantkedjan sammanhängande stenflak, under 
detta fyllning av något stenblandad jord. Under mittstenen, stå
ende i en grop, nedskuren i den naturliga markytan å ett djup 
av c:a 65 cm, söndrigt lerkärl av skört, dåligt gods och brända ben. 

5. Grav 68. Rundgrav med mittsten, regelbunden, med diam. av 
omkr. 4,5 m. Innanför kantkedjan fyllning av jord och sten; 
stenarna lågo huvudsakligen på ytan men gingo i centrum ned 
på ett djup av omkr. 1 m och bildade där en brunnsliknande 
gravgömma. Överpartiet av denna utgöres av mittstenen, under 
denna ett lager mindre stenar; dessa vilade på en flat häll, under 
vilken fanns ännu ett lager av mindre stenar. Under, delvis till
sammans med dessa brända ben. — Återställdes men över
täcktes ej. — Fig. 18, 25. 
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6. Grav 71. Rundgrav mod stor mittsten, regelbunden; med diam. 
av omkr. 7 m. Stenlagret innanför kantkedjan gick i centrum 
något på djupet. Där på ett djup av omkr. 0,5 m gravgömman 
med brända ben, krukskärvor och järnnål med öga. — Åter
ställdes men övertäcktes ej (en del av gravens norra parti fri
lades aldrig med hänsyn till en där stående björk). — Fig. 24: 6. 

7. Grav 74. Rundgrav med liten mittsten och diam. av omkr. 8 m. 
Innanför kantkedjan fyllning av jord och till övervägande del 
smärre stenar. Kantkedjan i S något skadad; vid torvens avta
gande upptäcktes, att stenarna i fyllningen kring mittstenen bli
vit borttagna, sannolikt redan under forntiden. Här anträffades 
dock i orubbat skick gravgömman å ett djup av omkr. 30 cm 
under gravens överyta; inom en krets av mindre stenar ett sönd
rigt lerkärl med brända ben; ovanpå dessa en skära, vid vilken 
en nål med öga var fastrostad. — Fig. 19, 24: 9—10. 

B. B a u t a s t e n s g r a v a r . 

8. Sten XI. Triangulär genomskärning, höjd över marken 1,30 m. 
Invid sidan mot SV mindre stensamling; under denna å ett djup 
av omkr. 0,60 m en hartstätningsring och brända ben. 

9. Sten XXIV. Oregelbundet halvrund genomskärning, absolut 
höjd 0,95 m. Invid den mot S vettande flatsidan mindre stensam
ling; under denna invid stenen på djup av omkr. 0,40 m harts
tätningsring och brända ben, något längre ut och något djupare 
söndrigt lerkärl med brända ben. 

10. Sten XL. Triangulär genomskärning, 0,70 m över marken, abso
lut höjd 1,15 m. Invid sidan mot S mindre stensamling; på ett 
djup av omkr. 0,35 m hartstätningsring med brända ben. Ovanpå 
dessa 4 st. väl bevarade järnföremål: kniv med tånge, litet beslag, 
sannolikt till skidan, sölja samt pryl med 4-sidig fästeten. — 
Fig. 22—23, 24: 2—5. 
Gravarna 1—3, 5, 8, 9 förete rengjorda ben. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

ö UNNAR LIKHOLM: Uppländische Gräberfelder der ätteren Eiscn-
zeit. L. Rönnängen, Ksp. Östuna. LL. Narhträgliche Untersuchungen 
auf dem Gräherfeld Valloxsäby logbacke. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen bei Valloxsäby 1937—38 ermutigten 
ilazu, die umlicgende Gcgend zu durchforschen; diese Untersuchungen fiihr-
ten zur Entdeckung eines bisher unbekannten Gräberfeldes derselben Art 
bei Rönnängen. Dieses andore Gräbcrfold liogt auf einom Moränen-
riicken und weist etwa 80 Gräber auf. Darunter sind 41 mit Bautasteinen 
markiert, die iibrigen bestehen aus meistens runden, bisweilen drei- odör 
viereckigen Pllasterungen. Die Bautasteine sind entweder unbehauen, mit 
abgerundeten Seiten, öder durch flache Seiten und iiberwiegond viereckigen 
Durchschnitt gekennzeichnet. Die letzerwähnten sind allem Anschein nach 
von den hier reichlich auftretenden Wanderblöcken (Abb. 1—2) abgespaltet. 
In Bezug auf die Beigaben sind diese Gräber diirftiger ausgestattet als 
die von Valloxsäby. Von den Tongefässen lässt sich koin Exemplar wieder-
herstellen. Die erhaltenen Mctallaltertiimer sind mit einer Ausnahme (halb-
gesohmolzene bronzene Fibel unbestimmbarer Form) aus Eisen (Abb. 13— 
14). Von grossem Intresse ist der knöcherne Kamm mit durchbrochenem 
Oberteil, das einzige skandinavische Exemplar dieses friihen Typs, das sich 
wiederherstellen lässt, vermutlich Nachbildung einer hölzcrnen Form 
(Abb. 16). Die Altertiimer versetzen das Gräberfeld ins. 1. Jh. n. Chr. In den 
Gräbern an den Bautasteinen 35 (Abb. 8, 11,) und 23 (Abb. 10) karaen jo 
zwei Ossuarien vor. Keine Gräber haben Spuren von Skelettbestaltung gelic-
fert. — Aufmerksamkeit verdient die Topographie des Gräberfeldes. Dio im 
Herbst und Friihling auftretonde Wasseransammlung auf dem Boden einer 
Vortiefung des Moränenriickens deutet an, dass hier in vorgeschichtlichcr 
Zeit ein Teicli vorbanden gewoson ist. Es schoint walirscheinlich, dass dieser 
Teich dieselbo kultische Rollo wie die Quelle des Gödåker Gräberfeldes1 ge-
spielt hat. Auch wenn diese Annahme verfehlt wäre, diirfto es sich hier doch lim 
einen Kultplatz handeln, der während der vorgeschichtiichen Zeit den Na-
mon des in der Nähe liegenden Dorfes L u n d a getragen hat. Wie allgc-
rnein anerkannt ist, deuten die Naraen L u n d und L u n d a oftraals auf 
einen heiligen Ilain. 

Die im Jahre 1939 vorgenommenen Untersuchungen bei Valloxsäby be-
stätigen die friiher gewonnenen Ergebnisse der Untersuchungen dieses Grä
berfeldes und bereichern das Fundmaterial. Von diesera Fundplatz bisher 
unbekannte Typen sind sie Schnalle (Abb. 24: 4) und der Beschlag zur 
Messerscheido (Abb. 24: 51. Auch hier kanten in einem Fallo fBautaslein 
XXIV) zwei Ossuarien vor. 

1 Siehe diese Zeitschrift 1925, S. 335 ff. 


