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F!g. 1. Del av Knivsta stationssamhälle med gravfältct frän SSV. Foto förf. 
Teil dor Ortschaft Knivstil roll dem GiftberfeM von ss\v gesehen. 

UPPLANDSKA GRAVFALT FRÄN ÄLDRE JÄRN
ÅLDERN 

AV 

GUNNAR EKHOLM 

III. Knivsta stationssamhälle, Knivsta sn. 

1. Omgivning Historik — Topografi 

D
en i riktning SO—NV löpande dalgång halvannan mil sö
der mn Uppsala, vari järnvägen Stockholm—Uppsala går 
fram. och som utgör norra delen av Knivstaåns vatten
system, iir en IDriiiniiinesrik bygd. De båda här stående 

runstenarna äro visserligen korsprydda oeh av yngsta typ.1 Men 
ortnamnen pd -sto, Knivsta, Säreta och Trunsta, av vilka de äldsta 

1 För bada dessa stenar ( L i l j e g r e n , Runurkunder 562, Ängby och 563, 
Segerstad) visar Geolog. (Jndersöknis kartblad Sigtuna etl annat läge tu 
dol nuvarande, hen förstnämnda står nu O, ej V om järnvägen. Av Kl lng-
s p o r (Uppl. fornm. tidskr., II. 5, 1878, B. 24) betecknas den såsom >nyligeu 
åter rest», och möjligen har vid resningen en flyttning skott. Sannolikare 
iir dock, all placeringen Skett av kartografiska skäl : en riktig inläggning i 

förhållande till Järnvägen hade i Itöri en oriktig i förhållande till Kniv-
sta&n. At t s tenen bl ivi t vänd e t t ha lv t varv , mot Järnvägen, måste dock an
tagas. Ursprungl igen har den säkerl igen varit vänd mot än, den äldro sam-
färdsleden. — Uen andra runstenen ä r ä kar tan inlagd ca. 600 m NV järn
vägsstationen, i stället för 300 m O denna. Med sis tnämnda lokalisering 
överensstämmer Ellngspors milis; Stenen -iar bland hednagravar i gärdet 

13—Forn vän nen 1946 
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anses återgå till 300-talet,2 antyda en betydligt äldre bebyggelse. 
Litet varstädes i dalgångens kanter anträffar man också gravfält, 
som vittna om att bygden är gammal. Intet av dessa gravfält har 
emellertid samma ålderdomliga prägel, som det vid Gredelby, ca. 1 
km NO om Knivsta järnvägsstation. 

De äldsta underrättelser, vi äga om delta gravfält, härröra från 
Geologiska Undersökningens kartblad Sigtuna (1865). Ä dotta äro 
vid Gredelby inlagda fornminnen av olika slag, och enligt den till
hörande beskrivningen skola där finnas 7 st. bautastenar och »flera» 
gravhögar. Då frih. Gustaf von Paykull på Valloxsäby i grannsock
nen östuna år 1887 i och för sina omfattande trävarutransporter lät 
anlägga en väg från Marma till Knivsta järnvägsstation, voro dessa 
fornminnen honom till hinders. Till K. Vitterhets Akademien riktade 
han därför en anhållan att få borttaga två bautastenar. Med anled
ning därav besiktigades platsen av dåvarande amanuensen Emil 
Ekhoff. I sin kortfattade rapport omnämner denne »9 runda, låga 
gravhögar (de flesta med fördjupning i mitten efter utgrävning)» 
och 12 bautastenar, uppdelade på två grupper om respektive 4 och 8 
stenar. Den förstnämnda bautastensgruppen låter sig identifiera med 
de 5 st. aldrig kullfallna stenarna på Gredelby logbacke och den 
nuvarande skoltomten (14—18)3 — den minsta stenen (14) har Ek
hoff ej observerat. Den större gruppen säges i rapporten finnas på 
en »blockbeströdd, svagt åsformig förhöjning», genom vilken vägen 
skulle skäras ned. Fem av dessa återfinnas utan tvivel i de på tom
ten till lägenheten Tallåsen ännu upprättstående stenarna (4—5, 8— 
10). Då enligt rapporten endast 2 stenar måste offras, kan man fråga 
sig, vart den återstående tagit vägen. Svaret torde bli, att den åter
finnes i den numera kullslagna stenen i vägkanten på gränsen till 
tomten Fur_.aU (11). 

norr om gården», ehuru »gärdet» får utbytas mot »moränbacken». (Numera 
har stenen sin plats på tomten till köpman Georg Modins villa Jägra.) — 
Enligt meddelande av en förutvarande Knivstabo, förste byråsckr. i K. Me
dicinalstyrelsen E. Eriksson, ligger ett stycke av en runsten i stenmuren 
kring kyrkan. Denna uppgift har bekräftats av kyrkoherden i Knivsta, 
kontraktsprosten E. W. Gisslandi, sora benäget meddelat lydelsen av den 
fragmentariska inskriften. Om socknens övriga 5 st. runstenar se Kling-
spor a. a. 

' S a h l g r e n , Sta-namnens ålder. Namn och Bygd. Arg. 9—10 (1921—22). 
8 De inom parentes stående numren hänvisa till kartan fig. 2. 

http://Fur_.aU
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Fig. 2. översiktskarta av Knivsta-gravfältet. Sammanställd av Bengt Schönbäck. 
—• De streckade partierna utmärka gravanhopningar, som belysas av specialplaner 

(fig- 5 - 6 ) . 
tjbersichtskarte des Gräberfeldes bei Knivsta. — Zusammengestellt von Benigt Schönbäck. 
Die gestrichelten Teile bezeichnen Gräberanhäufungcn, die von Spezialplänen erläutert 

werden (Abb. 5—6). 
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Om denna misstanke äger någon grund, är denna pietetslöshet 
dessvärre endast en ringa del av den åverkan, för vilken detta forn
minne varit utsatt. Redan i Ekhoffs rapport betecknas de av honom 
uppräknade gravarna såsom återstoden av ett »mycket förstört grav
fält». Detta omdöme gällde dock vid denna tid endast den obetydliga 
del av gravfältet, som han iakttog. Den långt större delen var då 
ännu i stort sett oskadad, ehuru övervuxen av skog och därför svår 
att upptäcka vid en flyktig besiktning. 

Det första ingreppet på detta fornminne har tydligen skett i och 
med anläggningen av Gredelby gård, en anläggning som med hän
syn till såväl gårdsnamnet4 som vissa nedan berörda omständigheter 
torde ha skett någon gång under medeltiden. Att gårdsanläggningen 
varit gravfältet till skada antydes därav, att ett 20-tal m norr om 
manbyggnaden står en bautasten (1), som får antagas beteckna grav
fältets gräns åt detta håll. I de intill gården liggande åkerlapparna 
kunna ha funnits numera bortodlade gravar, som utfyllt den sken
bara luckan mellan gravfältets huvuddel och denna dess nordliga 
utpost. 

Det röjnings- och odlingsarbete, som skett i samband med gårds
anläggningen, har dock endast berört gravfältets norra utkant. Dess 
kärnområde drabbades däremot på ett ödesdigert sätt av den bebyg
gelse, som sammanhänger med stationssamhällets framväxande, och 
som här satte in särskilt fr. o. m. år 1915. Vid denna tid lät nämligen 
markägaren, Lundqvist & Kuddens tegel- och trävaru-ab., tomtstycka 
och försälja ifrågavarande område. Det planerings- och odlings
arbete, som därmed tog sin början, var givetvis liktydigt med en 
småningom skeende förintelse av gravfältets huvuddel. I över ett 
årtionde kunde denna fortgå utan ingripande av de fornminnesvår
dande myndigheterna. År 1926 gjorde emellertid ägaren av lägen
heten Hällbo anmälan om ett gravfynd på denna tomt. Med anledning 
härav besiktigade en av Riksantikvarieämbetets tjänstemän fynd
platsen. På grundval av hans rapport riktades till det markägande 
bolaget en skrivelse, vari dess uppmärksamhet fästes på att ett lag-
skyddat gravfält berördes av den tomtstyckning, som utfördes å bola
gets mark. Ämbetet fäste vidare uppmärksamheten på Kungl. förord-

* Detta sammanhänger möjligen med det dock till såväl form som bety
delse ovissa medeltida gredh eller greedh (se S ö d e r v a l l , Ordbok öfver 
svenska medeltidsspråket, Bd 1, 1884—1918, s. 422), 
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ningen av den 29 nov. 1867 ooh hemställde, att bolaget måtte låta 
upprätta en karta över områdets fornlämningar. 

Det må beklagas, att denna skrivelse ej föranledde till någon åt
gärd. A andra sidan kan ifrågasättas, om en kartering på denna sena 
lidpunkt och icke förenad med grävningar skulle varit till någon 
större nytta. Vad som kommit med på denna karta hade varit do till 
ett 20-tal upprättstående bautastenarna (se fig. 2) samt det fåtal 
gravar, som ligga i dagen (skolgården, lomterna Betel och Runhäll 
samt det obebyggda området framför Fjäderfabriken). Det stora fler
talet kullfallna bautastenar samt de sannolikt mycket talrika, ovan 
jord omarkerade gravarna hade däremot alltjämt förblivit ouppmärk-
saramade och deras öden överlämnade åt slumpen. För gravfält a v 
d e n n a a r t är det endast en i förening med grävningar bedriven 
kartering, som lämnar en fullständig bild av deras omfattning och 
topografi samt ger en verklig ledning för fornminnesvården. 

Vad beträffar de ovan jord osynliga stenflaken, voro de för övrigt 
vid den nämnda tidpunkten säkerligen till övervägande del redan 
bortodlade. I vilken utsträckning detta skett låter sig nu ej avgöra, 
men en avrekognoscering av tomterna ger vissa antydningar. Fler
städes finner man i de konstfullt anordnade prydnadsrösena glattsli-
pade, mer eller mindre klotformiga stenar av den vanliga gravklots-
lypen (jfr mittstenen, graven fig. 9). På åtskilliga ställen lämnas 
också upplysningar, att man vid anläggning av grönsaksland och 
potatistäppor anträffat »stengator», och att vid dessas uppbrytande 
svart jord, kol, brända ben och stundom även metallföremål kommit 
i dagen. Intet tvivel kan råda om att här är fråga om stenflaksgravar 
av sedvanlig typ. På exempelvis tomten Fiiruhäll ha dessa stenflak 
tydligen utgjort ett avsevärt antal att döma därav, att här finns en 
hel stenmur, uppförd av materialet från dylika flak. 

Furuhäll tillhör de tomter, som numera ej förete en enda grav, ett 
förhållande, som inskärper försiktighet i fråga om slutsatser angå
ende gravfältets ursprungliga utbredning. Något fullt sammanhäng
ande gravfält har emellertid aldrig förelegat vid Knivsta, därtill ha 
naturförhållandena varit alltför ogynnsamma. Exempelvis bildade 
tomten Granebo (fig. 2) i terrängen en sumpig svacka, som först i 
samband med tomtstyckningen blivit dränorad, och där därför inga 
gravar kunnat anläggas. Den invidliggande tomten Granbacken har 
heller aldrig haft några gravar ehuru av alldeles motsatt skäl. Här 
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Fig. 3. Gravfältspartiet vid Fjäderfabriken från SV. Jfr. fig. 5. Foto förf. 
Parlie des Gräberfeldes an der Federfabrik von SW gesehen. 

går nämligen urberget nästan så gotl BOm överallt i dagen, vilket 
givetvis också lagt hinder i vägen för gravbyggandet. 

På grund av markförhållande företer Gredelbyfältet ej någon fullt 
enhetlig bild i fråga om gravarnas beskaffenhet. Endast där ter
rängen är mera jämn och någorlunda blockfri har man kunnat ut
nyttja den för anläggando av stenflaksgravar. Det i nämnda avseende 
bästa partiet är området invid Fjäderfabrikcn. i vinkeln mellan vä
garna till Valloxsäby och Ekhaga (fig. 3, 5). Här skjuter från NV 
en liten lermarksvik in i moränen, och på denna jämna yta iakttogs 
redan vid den första rekognosceringen ett flertal gravar, bland dem 
2 ovan jord fullt synliga fyrkanter (fig. 5:2, 9) och en större grav, 
närmast verkande flack hög men senare befunnen vara, även den, 
eu fyrkant (fig. 4, 5: 25). Såsom nedan skall närmare skildras, kunde 
här uppspåras ytterligare 15 bautastenar och ett 20-tal gravar ,i\ 
annat slag. 

Ett annat område, som genom markens beskaffenhet utgjorde en 
gynnsam plats för anläggningen av stenflaksgravar, är skoltomten. 
Innan skolorna uppfördes, låg här en vacker löväng med en gammal 
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lif;. 1. Fyrkanten fig. 5:25 och bautastenarna tig. 5:30, 31, 33 från SV. Foto förf. 
Vicrecksgrab Abb. 5; 25 und 3 liautasteinc von SW gesehen. 

smedja. Andra fornminnen än de fyra vid tomtens nordgräns och 
strax utanför stående bautastenarna (15—18) voro då ej synliga, i 
varje fall ej för ett oskolat öga. På grund av den avnötning, för vil
ken markytan här varit utsatt genom platsens upplåtande till skol
gård, skymta dock numera på sandplanen flerstädes enstaka stenar 
och grupper av sådana, vilka tydligen tillhöra stenflak. På åtskilliga 
ställen av gräsmattorna stöter också jordborren på dylika. Del är 
därför troligt, att gravarna här legat nästan lika tätt som i trekan
ten vid Fjäderfabriken. Vid skolhusens uppförande ha en del av 
dessa gravar säkerligen blivit förstörda, men det kan antagas, att 
det stora flertalet fortfarande ligga orubbade under skolans grus
planer och gräsmattor. 

Jämförelsevis jämn och blockfri är också missionskapellet Belels 
tomt Här ligga, såsom kartan — dock endast ofullständigt — visar, 
åtskilliga gravar i dagen. Från många äro stenar borttagna, och vid 
tomtens planering har även på annat sätt åverkan skett. Vid kapellets 
uppförande skola vidare enligt lämnade uppgifter flera gravar ha 
förstörts och bautastenar förflyttats till den södra gninntomten Ro-
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f jäder ' fabr iken. 

KARTA 
över 

Del av GRAVFALT 
vid 

GREDELBY. 
KNIVSTA Sn. .UPPLAND 20 25 

[•"ig. 5. Gravfältspartiet vid Fjäderfahrikcn. Av Erik Floderus. — De ovan jord 
osynliga gravarna (streckade omkretsar) inlagda efter förf:s anvisningar. 

Partie des Gräberfeldes an der Federfabrik. Von F.rik Floderus. — Die in der Krdober-
fläche unsichlbaren Gräber (gestrichclter Umriss) nach Anweisungen des Verf. eingezeichnet. 

senhill 2. För riktigheten av den senare uppgiften tala också vissa 
förhållanden å sistnämnda tomt (se nedan). 

Ett fjärde område, som i sitt ursprungliga skick sannolikt före
tett en tämligen jämn markyta, är den västra delen av Gredelby log
backe. Här skymta också ett par stenflak otydligt i jordytan — deras 
storlek och läge ha kunnat utrönas med tillhjälp av jordborr och 
spade (12—13). Områdets utnyttjande som tomt för gårdens ekonomi
byggnader samt utmed södra vägkanten företagen påkörsel av mat-
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Fij*. 6. Gravar å tomten Rusenhill 2. Av Bengt Schönbäck. 
Gräber auf dem Grundstock Hoscnhill 2. 
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Fig. 7. Plan och profil av graven fig. 4. Efter originalritningar av Sverker 
Magnusson, sammanställda av Bengt Schönbäck. 

Plan und Profil des Grabes Abb. 4. Nach Orlginalzeichnungen von Sverker Magnutssson, 
zusammengestellt von Bengt Schönbäck. 
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I ii;. 8. De frilagda mittstenarna lill grav fig. 5:29 från V. Foto förf. 
Die freigelegt cn Mittelsleine des Grabes Abb. 5:29 von \V gfUfihWl, 

jord i och för björkplantering ha dock här utplånat nästan varje 
spår av gravfältet. 

De ovan berörda fyra områdena, som lämpat sig för anläggning av 
stenflaksgravar, äro endast de mest betydande. Platser, där mindre 
grupper av dylika gravar kunnat anläggas, ha funnits å flertalet 
tomter, ehuru gravarna, såsom ovan [ramhållits, i allmänhet blivit 
bortodlade. I stort sett oskadad är ännu den fyrkant med väl mar
kerad kantkedja och stora hörnblock, som ligger i nordvästra hörnet 
av tomten Kunliäll (56), och som ursprungligen ej torde ba haft dl 
sä isolerat läge som för närvarande. Här iir torrängen jämförelsevis 
jämn och sannolikt ha här funnits flera stenflaksgravar. En annan 
bevarad grav är den fyrkant, som ligger på gränsen mellan tomterna 
Betel och Rosenhill 2 (fig. 6:1). Något längre in på sistnämnda tomt 
ligger en liten oregelbunden grav av samma typ (fig. 6: 2). 

De gravar, som vid undersökningens början 1940 voro lättas! an 
uppspåra, voro de som markerades av bautastenar. Av dessa stodo 
då, såsom nämnts, ett 20-tal ännu upprätt och gåvo en viss antydan 
om gravfältets utbredning. Genom systematisk efterforskning under 
do följande somrarna blev denna summa mer iin fyrdubblad ulan alt 
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Fig. 9. Den frilagda graven fig. 5:37 och bautastenarna fig. 5: 30, 31, 33—36 
från V. Foto förf. 

Das freigelegte Grab Abb. 5: 37 und 6 Bautasteine von W gesehen. 

dock gravfältels gränser nämnvärt utvidgades. Vid en blick på för
delningen av dessa stenar faller i ögonen, att den väsentligen avviker 
från stenflakens. Största jämvikten de båda gravtyperna emellan rå
der på trekanten framför Fjäderfabriken (fig. 5). På de 16 bautaste
narna komma här ett 20-tal gravar av annat slag. På skoltomtcn. 
samhällets största, inskränker sig antalet bautastenar till 4 st., av 
vilka de 3 i rad stående (16—18) f. ö. ej markera gravar.5 Ej heller 
Beteltomtens bestånd av bautastenar har i förhållande till arealen 
varit betydande, även om till de nu befintliga få räknas några av de 
på granntomten Rosenhill 2 liggande (se ovan). I stark motsättning 
lill det sparsamma uppträdandet på de båda sistnämnda tomterna står 
bautastenarnas starka anhopning på en liten del av Gredelby log
backe (19—28) samt norra delen av Rosenhill 2 (fig. 6). Frågan, var
för just dessa platser så starkt tagits i anspråk för denna gravtyp 
låter sig väl ej helt besvara. Såsom en bidragande omständighet 
torde emellertid kunna hänvisas till att terrängförhållandena här ej 
lämpa sig för anläggning av andra slags gravar. 

5 Vilken uppgift dessa stenar haft låter sig ej avgöra. Möjligen äro de 

kenotaier. 
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Fig. 10. Bautasten 30 från SV. Jfr fig. 12. Foto förf. 
Bautastein 30 von SW gesehen. Vgl. Abb. 12. 

Bautastenarna på tomten Rosenhill 2 ha sitt intresse också därige
nom, att de av allt alt döma markera gravfältets sydgräns. Fullt tyd
ligt kan också gränsen mot NO urskiljas på trekanten vid Fjäderfab
riken. Där är det den blockrika moränsluttningen, som bildar den 
naturliga spärren för gravfältcls vidare utbredning åt detta håll. 
Mot NV torde den enstaka bautastenen i Gredelby gårdstomt, såsom 
ovan framhållits, beteckna gränsen. Mot väster är denna mera osä
ker, men sannolikt har den här i det närmaste sammanfallit med 
moränens gräns mot lermarkerna (skollomtens västgräns). Gravfäl
tet har sålunda utbrett sig över ett område, som i riktning N—S 
haft en längd av omkr. 300 m, och från V till O uppvisat ungefär 
samma utsträckning. Det ursprungliga antalet gravar är svårare att 
beräkna. Hade gravarna legat lika tätt som på området vid Fjäder-
fabriken — omkr. l / M av gravfältets areal — hade deras antal kun-
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Fig. 11. Bautasten 15 från SV. Jfr fig. 13. Foto förf. 
Ilautastein 15 von SW gesehen. Vgl. Abb. 13. 

nat anslås till omkr. 6—700. Såsom ovan framhållits, ha dock ter
rängförhållande lagt hinder i vägen för en så jämn förekomst. Något 
säkrare resultat torde ernås, om beräkningarna baseras på hittills 
vunna erfarenhet er angående baiilastensgravarnas och stenflakens 
inbördes förhållande. 

Å de hittills undersökta gravfälten växlar förhållandet mellan de 
nämnda gravgrupperna avsevärt. Vid Kvarnbo i Läby förhålla sig 
bautastenar och stenflak som 5 : 8, vid Valloxsäby äro siffrorna 
4 : 9, under det att vid Rönnängen antalet väger i stort sett jämnt 
med någon övervikt för bautastoiiarna.n Vad beträffar sistnämnda 
gravfält, måste dock hänsyn lagas dels till den mycket brutna ter
rängen, dels till den osedvanligt goda tillgången på sten av olika 
slag (rullstenar och flyttblock). Det gravfält, med vilket det vid Gre-

6 Se kartorna till förf:s uppsatser i Fornvännen 1938, 1939 och 1944. 
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delby i fråga om terrängförhållandena närmast bör likställas, är det 
vid Valloxsäby, och det är därför här, som de närmaste jämförelse
punkterna beträffande de berörda förhållandena få sökas. Approxi
mativt torde den ursprungliga proportionen mellan bautastenar och 
stenflak i Knivsta kunna uttryckas med siffrorna 1 :2. Vad beträf
far antalet bautastenar torde det 80-tal, som hittills uppspårats, få 
anses utgöra majoriteten av det ursprungliga beståndet. De, som 
återstå att upptäcka, torde ej vara många. Emellertid får man räkna 
med att ett betydande antal kullfallna stenar tagits i bruk för hus
grunderna eller inlagts i de överallt förekommande stenmurarna. Vid 
anläggningen av Gredelby gård samt upptagandet av sandgropen 
öster om denna ha säkerligen också åtskilliga gått förlorade. Om 
bautastenarnas ursprungliga antal anslås till ett 100-tal, får denna 
siffra otvivelaktigt betecknas såsom snarast liggande i underkant. 
Den därav dragna slutsatsen, att samtliga gravar här ursprung
ligen uppgått till omkr. 300, kan ej heller betecknas såsom för djärv. 
Såväl till arealen som i fråga om gravarnas antal var Gredelbygrav-
fältet i sitt ursprungliga skick med all sannolikhet det mest bety
dande av do hittills undersökta uppländska gravfälten från äldre 
järnåldern. 

2. Grävningar och fornminnesvård. 

Med hänsyn till att gravfältet, såsom framgår av ovanstående över
sikt, sönderfaller i flera smärre områden, inriktades den 1940 igång
satta undersökningen på att frilägga gravar på skilda håll för att få 
bekräftelse på den okulära besiktningens resultat, att här förelåg ett 
enda gravfält av i stort sett enhetlig karaktär. I fråga om detaljerna 
av dessa undersökningar hänvisas till det nedan återgivna utdraget 
ur den Riksantikvarien tillställda grävningsberättelsen. Över under
sökningens förlopp och av de väsentligaste resultaten lämnas här en 
kortfattad översikt. 

Undersökningarna, som igångsattes våren 1940, företogos med un
derstöd av det markägande bolaget, som genom framlidne disponen
ten Wilhelm Lundqvist ställde 150 kr. till förfogande för ändamålet. 
De första gravar, som öppnades, voro utmärkta av ännu upprätt-
stående bautastenar. Resultaten vid bautasten n:r 1 — den enstaka 
stenen N Gredelby gård — voro av förbryllande art genom frånvaron 
av brända ben och de här uppträdande medeltida föremålen: en järn-
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Fig. 12. 

Fig. 13. Fig. 14. 
Fig. 12. Bautastcnsgrav fig. 10. Teckning av fört. \- Bronsfibulan fig. 16: 5. 

Grab am Bautastein Abb. 10. Zeichnung des Verl. 
Fig. 13. Bautastcnsgrav fig. 11. Teckning av B. Ekholm. — Spjutspetsen avb. 

lig. 16:4, 
Grab am Bautastein Abb. 11. Zeichnung von R. Ekholm. — Lanzenspitzc abg. Abb. 16: 4. 
Fig. 14. Bautastcnsgrav fig. 6: 20. Teckning av förf. —• + Järnsöljan fig. 16: 1. 

Grab am Bautastein Abb. 6:20. Zeichnung des Verf. 

spjutspets och en statyett av vingad kvinnofigur.7 Redan de närmast 
undersökta gravarna å tomten Tallåsen (8—9) gåvo dock det sed
vanliga utbytet av brända ben, den ena dessutom skärvor av ett ler
kärl. Godset i detta var nägot tunnare än vanligen är fallet i bauta-
stensgravarna, dess tjocklek växlade mellan 1/2 och 1 cm, och färgen 
var rödbrun. Ingen av de nämnda bautastensgravama företedde nå-

7 Om andra medeltida fynd i omgivningarna och ett försök till tolkning, 
se förf. i Upsala Nya Tidning 2»/n 1940. 
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Fig. 15. Bautasten fin- 5: 1 Iran S. Foto förf. 
Bautastein Abb. 6; l TOO S gesehen. 

gon egentlig gravgömma, ulan de brända benen lågo i eller under en 
mindre stensamling vid basen av stenens mot S och SV voltande flat
sida. En omsorgsfullt byggd, trekantig gravgömma blottades däremot 
invid den å Logbacken stående sten nr 15 (fig. 11. 13). Denna grav 
var även av Btorl intresse genom den här runna, väl bibehållna spjut
spetsen (fig. 16:4). Gravgömma av annan karaktär, närmast brunns-
liknande som vid ett par av Valloxsäbystenariia och läckt av en flat 
större sten, företedde den nära Logbackens krön liggande bantastens-
graven nr 90 (fig- 10, 12), Bland ds här ovanligt talrika, iienen lä,!,' en 
vacker och väl bibehållen bronsfibula — nålen fattades dock — av en 
i Skandinavien ytterst sällsynt form (fig. 16: 5). De tre övriga gra
varna invid upprättslåendo stenar, den å fältet invid Fjäderfabriken 
(fig. 5:1, 15) samt do på Rosenhill 2 befintliga stenarna nr ].!. 20 
(fig. 6, 14) visade samma enkla stenlager vid basen, som gravarna 
å tomten Tallåsen. Den senare av Rosenhillgravarna innehöll en 
järnsölja med en rak sida (fig. 16: 1), den andra ett profilerat rem
ändebeslag (fig. 16: 3). En liknande enkel anordning var den van
liga på de merendels betydligt skadade gravarna invid de många kull-
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Fig. in. Gravgoda Iran Knlvsta-gravfaltet. i 2. JArnsöljor från gravarna fig. 
14 och 2:61 (storl.: 34 resp. 27 mm). S. Remändebeslag av järn från graven 
fig. (i: 13 (liingtl: 73 mm). I. Järnspjutspets från graven fig. 11 (längd: 196 inni). 

.'). Bronsfibula från graven fig. 10 (längd: 31 mm). 
Beigaben aus den lurtenucbten Gräbern iui Knivsta. 

fallna stenarna. Etl undantag härifrån utgör dock stenen nr 61. tom 
len Kunhäll. Här hade ursprungligen vid basen funnits cn lilen fyr
kantig, av flata stenar uppförd och av en dylik övertäckt kista. Bland 
benen låg en rektangulär järnsölja (fig. 16: 2). — Endast i 2 fall 
ha benen, såsom framgår av det till föreliggande uppsats fogade ut
draget ur grävningsberättelsen (s. 213 f.), varit inneslutna i lerkärl 

14—Fornuönnen 19<6 
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(utdraget, n r 3, 4) . Har ts tä tn ingar till l indbarksaskar hittades där

emot i systematiskt undersökta gravar (nr 2, 5, 6, 13) samt vid basen 

av 3 resta bautastenar.8 Vanligen voro benen rensköljda. Bålmörja 

iakttogs dock i g rava rna n r 3, 6, 10, 12. 

De ovan framlagda iakttagelserna om gravfältets topografi och 

bau ta s t eng rava r ä ro resul ta t av undersökn ingar 1940, 41, 43. Tack 

vare ytterl igare ett understöd från bolaget av 300 kr., förmedlat av 

dess disponent, kapten Gunna r Lundqvist , kunde dessutom under 

loppet av sommaren 1942 n å g r a veckors ingående undersökning 

ägnas åt det ovan berörda t rekan t iga fältet invid F jäder fabr iken 

(fig. 3, 5). Här t i l l förelåg en särski ld anledning 1 förhållandet, att 

detta va r den enda del av gravfäl te t , som förblivit obebyggt. 

Den första åtgärd, som här måste vidtagas, var undersökning av 

de små högar med diam. av 2—3 m, som i ett 10-tal lågo strödda 

över området. De befunnos bestå av fin mylla, något uppblandad med 

sten och t rädgrenar . Förk la r ingen till deras förekomst är tydligen 

att hä r — sannolikt endast för några årtionden sedan — varit av

stjälpningsplats för löv och annat avfall, hopsamlat från några när

liggande tomter. Varje hög kan antagas beteckna ett avstjälpt kä r r 

lass. P å ett håll hade tydligen etl flertal lass avstjälpts intill var

andra, ty hä r bildade denna mylla lager av några kvadratmeters yta 

och mäktighet av c:a 0;5 m. Genom avgrävning och bortförande av 

detta lager frilades den mot väster vettande delen av kantkedjan till 

den nämnda högliknande graven (fig. 5: 25). Det befanns då, att här 

förelåg ytterl igare en fyrkant, s törre än de båda först iakttagna och 

i motsats till dessa jordbetäckt (fig. 4. 7). 

Efter dessa fornminnesvårdande åtgärder påbörjades med tillhjälp 

av jordborr och spade ett meter för meter fortgående systematiskt 

8 Bland det 30-tal bautastenar, som blivit resta, märkas alla å fig. 3 ( = 
alla å fig. 5 utom nr 1), vidare 19—29, 36, 37, -16, 49 och 61. Av dessa restes 
de mindre av deltagarna i grävningarna, de större av intresserade på platsen 
under ledning av socknens fornniinnesvårdaro, länsskogvaktare S. Särnholm. 
Innan dessa åtgärder vidtogos, undersöktes givetvis varje stens omgivning 
så gott sig göra lät. I regel hade dock gravgömmorna förvandlats till ett 
gytter av stenar. Vad beträffar området invid Fjäderfabriken, försvårades 
dessa undersökningar därtill av den här förekommande lergrunden. Genom 
den vid tiden för undersökningen osedvanligt torra och varma sommaren 
hade donna grund förvandlats till en cementhård massa, som omöjliggjorde 
noggrannare iakttagelser. 
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genomsökande av hela området. Detta förde till resultatet, att utom 
do ovan omnämnda trenne fyrkanterna funnos ej mindre än 19 sten
flak (av dem 12 och 23 dock osäkra), av vilka det stora flertalet voro 
helt oskönjbara ovan jord. På ett undantag när (3) utgjordes de av 
rundgravar med eller utan mittsten. I två säkra (18, 29) och ett nå
got ovisst (23) fall upptogs gravens centrum av två stenar av unge
färligen samma storlek, en från Valloxsäby känd gravtyp. Utom den 
enstaka, på moränens sluttning stående bautastenen (fig. 5:1) upp
spårades vidare 15 st. kullfallna stenar. Vid tre av dessa (11, 20, 28) 
saknades alla spår av grav, vilket antyder, att de rubbats från sir 
ursprungliga plats. Stenarnas läge i närheten av vägar talar för att 
rubbningen skett i samband med dessas byggande. Såsom framgår av 
den nedan lämnade beskrivningen på de här systematiskt undersökta 
4 st. gravarna — bautasten 1, fyrkant 25 och de tre rundgravarna 
29, 37, 38 — var gravgodset sparsamt och ej närmare daterande, 
ehuru hartstätningen i grav 25 får anses hänvisa till äldre järn
åldern.9 Gravarnas former överensstämma emellertid nära med dem 
vid Valloxsäby, vilket tyder på samtidighet med detta gravfält. Detta 
antagande får sin bekräftelse genom ett fynd på platsen. Vid res
ningen av den kullfallna bautastenen 36 fanns nämligen utom brända 
ben några sammanmultna järnklumpar. En företagen röntgenfoto
grafering av några bland de största klumparna visade, att här före
ligger en fragmentarisk tångekniv av Valloxsäby-Rönnängen-typ 
samt en oval sölja som den från Bönnängen (se nedan). Gravens 
samtidighet med de nämnda gravfälten är därmed fastställd, och an
tagligen gäller denna tidsbestämning alla eller större delen av gra
varna i denna grupp. 

3. Gravgodset. — Datering. 
Av de fornsaker, som upptogos ur Gredelbygravarna, får den ovan 

berörda spjutspetsen (fig. 16: 4) betraktas såsom den typologiskt 
äldsta. Med sin stukade spets överensstämmer den helt med exempla
ren från Åsby i Edsbro och Kvarnbo i Läby och utgör en typ, som 
kännetecknar slutet av La Téne-tiden. Sannolikt fortlever den dock 
liksom andra samtida vapenformer ännu i början av romersk järn-

9 G r a n l u n d , Hartstätningar till svepta kärl under äldre järnåldern. 
Fornvännen 1939. 

10 Fornvännen 1938, s. 75 f. med där angiven litteratur. 
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ålder. Ein antydan om att bautastensgraveo nr 15, varur spjutspetsen 
upptogs, i varje fall lillhör gravfältets äldsta skikt ha vi möjligen atl 

se däri , att denna grav tillhör dem, som innehöllo bålmörja. Snarast 

till slutet av det 1. å rh . e. Kr. eller tidig del av det följande få hän

föras det svagt profilerade remändebeslaget och söljan1 1 från bauta-

s tensgravarna och å tomten Rosenhill 2 (fig. 1 6 : 1 , 3). Den rektangu

lära söljan fig. 16:2 kan däremot ej sä t tas l ängre t i l lbaka än till 

mer f ramskr iden del av det 2. årh.1-' 

Ett bevis för att Gredelby-gravfältet går ytterl igare ett å rhundrade 

ned i tiden ger bronsfibulan fig. 16: 5. Utan tvivel ä r denna att sam

manställa med Almgren, Fibelformen fig. 214, ehuru denna ha r en 

alldeles slät, oornerad bygel. Typen tillhör gruppen med hög nålhål

lare och ä r enligt Almgren blott i ett enstaka exemplar känd från 

Skandinavien (Öland). Den tillhör huvudsakligen Ellieområdet, så

som även bekräftas av den senare tyska lit teraturen.1 3 Till den r ika 

beläggningen med pressbleck å Gredelby exemplaret finner man dock 

ingen motsvarighet å något av de i l i t teraturen återgivna fibulorna 

av denna grupp. Om detta skall betyda, att hä r föreligger en lokal 

utformning av den främmande typen, är dock en fråga, som tills 

vidare måste lämnas därhän. Typen dateras genom ett tyskt fynd till 

mitten av 3. årh.1 4 

Av den ovan givna översikten framgår, att gravfältet vid Gredelby 

överspänner en tidrymd av minst 150 år. Här i är sannolikt att finna 

en av orsakerna till dess betydande omfattning. Att h ä r skulle före

ligga ett bygdegiavfält är mindre antagligt. Sannolikt ha r det tillhört 

en mer begränsad menighet, som haft s ina bostäder på moränen i 

gravfältets närhet och sina å k r a r å dalgångens östsluttning ned mot 

11 Nästan identisk med Knivsta-beslaget är A l m g r e n o. N e r m a n , Die 
ältere Eisenzeit Gotlands, Textfig. 61, daterad till 2. årh. Jfr även beslagen 
S t e n b e r g e r , Öland under äldre järnåldern, fig. 16, 27 och 30, alla hän
förda till det 2. årh. — Söljan, med rak bassida, tydligen något senare än 
exemplaret från Rönnängen (Fornvännen 1944, s. 92, fig. 13) från 1. årh. 

12 Jfr söljan från Valloxsäby, Fornvännen 1944, s. 105 med där anf. litt. 
" K ö r n e r, Der Urnen-Friedhof von Rebensdorf (Urnenfriedhöfe in 

Niedersachsen), 2:3—4 (1939), Ab 2, 27:6; M a t t h e s , Die nördlichen 
Elbgermanen in spätrömischer Zeit, Mannus-Bibl, 48, Taf. 48 (1931) och s. 
111: Karte 3; K u c h e n b u c h , Die altmärkisch-osthannoverschen Schalen-
urnenfelder der spätrömischen Zeit (Jahresschr. f. die Vorgesch. der 
sächs.-thuring. Länder, Bd 27, 1938), Taf. V:12, XXVI: 10, 11. 

" K u c h e n b u c h , a. a., s. 28. 
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vattendraget på dess botten. De samtida hydrografiska förhållandena 
ha något avvikit från de nuvarande. Vid tiden för gravtältets anlägg
ning torde nämligen havsnivån i denna trakt ha legat omkr. 8—9 
m. över den nuvarande.15 Från Garnsviken sköt därför en havsvik 
upp mot norr åtminstone till den punkt i dalgången, där kyrkan nu 
ligger. Knivstabygden har sålunda vid denna tid haft goda förbin
delser med yttervärlden, vilket kan lämna förklaringen till de infly
telser från kontinenten, varom en del av materialet (fibulan) 
vittnar. 

UNDERSÖKTA GRAVAR 

(Utdrag ur grävningsberättelsen av den 15 febr. 1944.) 

G r e d e l b y g å r d s t o m t . 
1. Bautasten 1. Total höjd 1,80 m, ovan jord 1,30 m. Vid basen å 

stenens sydsida en stor och två små stenar. Under dessa mörkfärgat 
jordlager, dock utan brända ben men med åtskilligt metallskrot av 
recent ålder. Å ett djup av 0,3 m anträffades en medeltida pilspets av 
järn. Den stenen omgivande marken företer ett kulturlager med mäk
tighet av 15—30 cm. En del där förekommande tegelflisor tala dock 
för att det ej härrör från förhistorisk tid. 

T o m t e n T a l l å s e n . 
2. Bautasten 8. Total höjd 1,66 m, ovan jord 1,20 m. Vid basen å 

stenens sydsida ett vårdslöst lagt stenlager. Under detta, på ett djup 
av 40—50 cm brända ben och hartstätning. 

3. Bautasten 9. Total höjd 1,75 m, ovan jord 1,15 m. Omedelbart 
under grästorven å stenens sydsida några större stenar. Under dessa, 
å ett djup av 15—20 cm, krukskärvor av rödaktigt gods jämte brända 
lien och bålmörja. 

V ä g s k ä l e t v i d F j ä d e r f a b r i k e n ( f ig . 5). 
4. Bautasten 1. Total höjd 1 m, ovan jord 0,48 m. Vid det mot SV 

vettande hörnet av den i genomskärning nästan trekantiga stenen 
brunnsliknande gravgömraa av sammanställda stenar. I denna delvis 
bevarat lerkärl av illa bränt gods, som vid upptagandet föll sönder. 
Kärlet fyllt med rengjorda, brända ben. Kärlets höjd 24 cm, dess bot-

15 I Läbyområdet gick strandlinjen vid denna tid enligt G i a n 1 u n d 
omkr, 11 ni högre än nu (Fornvännen 1938, s. 91 med där anf. litt.). 



214 G U N N A R E K H O L M 

ten på ett djup av 0,59 m, dess överkant 0,35 m under markytan. — 
Fig. 5: 1, 15. 

5. Fyrkant 25. Oregelbunden kvadrat med sida av c:a 10 m. Höjd 
c:a 0,80 m. Inom kantkedja av stenar i växlande storlek fyllning av 
stenar och jord. Något O gravens mittpunkt, i höjd med den natur
liga markytan samling rengjorda brända ben och hartstätningsring. 
allt övertäckt av en flat sten. — Fig. 4, 5: 25, 7. 

6. Runt stenflak 29. Diam. 7,5 m. Nära mitten 2 st. oregelbundet 
halvklotformiga klumpstenar med total höjd av resp. 0,55 och 0,35 m. 
Framskjutande under den östligaste av dessa stenar flat sten; under 
denna hartstätningsring, inom vilken lågo väl samlade de brända, 
med kol och bålmörja blandade benen. — Fig. 5: 29, 8. 

7. Runt stenflak 37. Diam. c:a 7 m. Kanten mot V något skadad. 
Dolt av jordtäcke om c:a 0,3 m:s djup, över vilket endast mittstenen 
skymtade. Under denna liten grop med rengjorda brända ben. — Fig. 
5:37, 9. 

8. Runt stenflak 38. Starkt skadat. Torde haft en diam. av 7—8 m. 
Dolt av jordtäcke liksom föreg. grav. Mittstenen rubbad ur sitt ur
sprungliga läge, men i närheten anträffades gravgömman med ren
gjorda, brända ben å ett djup av 0,35 m under torvytan. — Fig. 5: 38. 

G r e d e l b y l o g b a c k e . 
9. Bautasten 30. Total höjd 1,50 m, ovan jord 1,05 m. Stående på 

lut med islägen grov krämpa för fästning av stag till invidstående 
kraftledningsstolpe. Vid basen å sydsidan å ett djup av 30—60 cm 
något skadad, av smärre stenar uppbyggd brunnsliknande grav
gömma med överliggande stenplatla. I gravgömman rengjorda ben, 
bland vilka en bronsfibula. — Fig. 10, 16: 5, 16. 

10. Bautasten 15. Total höjd 1,70 m, ovan jord 1.'20 m. Vid ba
sen å sydsidan triangulär gravgömma, bildad av en sida på en större 
jordfast sten samt några hoplagda smärre stenar. I sydöstra delen 
av denna gravgömma bålmörja och brända lien. Ovanpå dessa en väl 
bibehållen spjutspets ined slukad udd. — Fig. 11. 16: 4. 

T o m t e n R o s e n h i l l 2. 
11. Bautasten 13. Total höjd 1,65 m. Starkt på lut. nästan liggande. 

Vid basen å sydsidan några stenar av växlande slorlek. bildande en 
primitiv gravgömma. I denna, under en vittrad, tunn häll rengjorda, 
brända ben. bland vilka ett remändebeslag av järn. — Fig. 6:13,16: 3. 
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12. Bautasten 20. Total höjd 0,95 m, ovan jord 0,46 m. Vid basen 

å sydsidan ett glest stenlager. Under mittstenen, som var något 

större än de övriga, bålmörja och brända ben. Nära stenens kant en 

järnsölja. — Fig. 6: 20, 14, 16: 1. 

T o m t e n R u n h ä l l . 

13. Bautasten 58. Total höjd 1,30 m, ovan jord 0,91 ni. Omkr. 0,2 m 

under markytan stenlager. Under den största stenen rengjorda, 

brända ben och hartstätningsring. Denna vid fyndlagrets botten, å ett 

djup av c:a 0,45 m under markytan. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

GUNNAR EKHOLM: Uppländische Gräberfelder der älteren Eisen
zeit. I I I Ortschaft Knivsta, Ksp. Knivsta. 
Im Gegensatz zu den bisher untersuchten uppländischen Gräberfäldern 

mit Bautasteinen1 ist dies schlecht erhalten. Die erste Beschädigung fand 
schon gelegcntlich bei der vielleicht mittelalterlichen Anlegung des Bauern-
hofes Gredelby statt, die letzte und kräftigste boi dem Aufbau der Ort
schaft während der Jahre nach 1915 (Abb. 1—2). Zu bemerken ist jedoch, 
dass das Fehlen der Gräber nicht immer seinen Grund in Zerstörung hat. 
Oft spielen auch topographische Verhältnisse mithinein. Ein zusammen-
hängendes Gräberfeld hat hier nicmals existiert. Gleich den meisten der 
iibrigen Gräberfelder dieser Art ist auch dies auf einem Moränenriicken 
angelegt. An Grosse nimmt es den ersten Platz ein. Durch die Untersuch
ungen 1940—43 ist festgestellt worden, dass es sowohl in Länge wie Breite 
eine Ausdehnung von etwa 300 ra gehabt hat (Abb. 2). Urspriinglich diirftcn 
die Gräber etwa 300 gewesen sein, alle wahrscheinlich mit Leichenbrand, 
davon ein Drittel durch Bautasteine markiert. Die iibrigen sind alle 
Pllasterungen, im allgemeinen von runder Form und auf der Erdober
fläche unsichtbar, oft mit einem, bisweilen mit zwei Mittelsteinen (Abb. 
8—9). Die spärlich vorkommenden Vierecke sind dagegen mit Ausnahmc 
von Grab Abb. 5: 3 durch kraftige, steinerne Randketten gekennzeich.net 
(Abb. 2: 56; 4; 5: 2, 9, 25; 6: 1, 2; 7). — Von den 13 untersuchten Gräbern 
waren drei runde Pflastcrungen, eins ein Viereck, die ubrigen Bautastein-
gräber. Die im allgemeinen gereinigten Knochen waren vereinzelt in einem 
schlichten, schlechgebrannten Tongefäss ingeschlossen (Abb. 15); Harz
dichtung kam dagegen dreimal vor (Gräber 2, 5, 13). Die Bautasteingräber 
bestanden aus einer brunnenähnlichen Grube mit Deckplatte (Abb. 10, 12), 
klcincr Steinkiste (Abb. 11, 13) oder einer einfachen Schicht ziemlich kleiner 
Steine (Abb. 14). Bei der Auf richtung der viclfach umgefallenen Steine 
(z. B. alle der Abb. 3) waren die Gräber im allgemeinen bereits so stark 
zerstört, dass ihre urspriingliche Form sich nicht mehr feststeilen liess. 
— Wie in den iibrigen Gräberfeldorn dieser Art mit Ausnahme dessen von 
Gödåker waren die Beigaben spärlich und im allgemeinen ziemlich ein
fach. Diojenigen aus Eisen (Abb. 16: 1—4) sind ftir die Zeit um Chr. Geb. 
und die ältere Kaiserzeit bezeichnend. Etwas später ist dagegon die schöno 
und seltene Bronzefibel (Abb. 16: 5) des Grabes 9. Nach deutschen Funden 
zu schliessen ist sie in dio Mitte des 3. Jhs. anzusetzen. Das Gräberfeld 
ist also während eines Zeitraums von wenigstens 150 Jahren in Gebrnuch 
gewesen. 

1 Siehe diese Zeitschrift 1925, 1938, 1939, 1944. 
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