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Fig. 1. 
Moränen (»Logbacken») med gravfältet från SAr. (Foto förf.) 

Abb. 1. Der Moränenriicken »LoRbacken» mit dera Gräberfeld von SW gesehen. 

VÅLLOXSÅBT LOGBACKE 

ETT UPPLÄNDSKT GRAVFÄLT FHÄ\ l:a Ami. E. KIL 

AV 

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

D
en inventering av de uppländska gravfälten, som igång
sattes 1926 och åsyftade att uppspåra dylika av Gödåkers-
typ, d. v. s. från 2:a och 3:e årh. e. Kr., måste trots de 
lovande resultaten snarl avbrytas.1 Sedan nu fynden vid 

Kvarnbo i Läby ådagalagt, att Uppland uppvisar gravfält redan Iran 
liden före Kr. f., har emellertid denna inventering från annat hall 
återupptagits, ehuru efter andra linjer. Arbetet har nu inriktats på 
all finna gravfält, som utfylla hickan mellan Kvarnbo och Gödåker 
eller med andra ord tillhöra tiden för Kr. f. och närmast följande 
århundrade. 

1 Se denna tidskr., arg. 1938, s. 69 f. 



G U N N A II B K II D L M 

Vad det yttre beträffar, kännetecknas det l:a århundradets grav
fält liksom Gödåker skedet a av de talrika bautastenarna. Om dessas 
förekomst lämna den Geologiska undersökningens kartblad värde
fulla om ock ytterst ofullständiga upplysningar. Enligt kartornas 
vittnesbörd är det trakterna öster och sydost om Uppsala, som äro 
rikast på bautastenar. Särskilt bladet »Lindholm» intar i detta hän
seende en framträdande plats. På detta blad ådrar sig särskilt det 
nordvästra hörnet, trakten väster om sjön Valloxen, Valloxsäby och 
Eggebyholms ägor, uppmärksamheten genom den här markerade an
hopningen av såväl resta stenar som andra gravtyper. Att inlägg
ningen av fornminnen här är vida fullständigare än på andra delar 
av bladet äger dock sin naturliga förklaring. Beskrivningen till 
berörda blad är nämligen författad av C. W. Paijkull. Att denne ägt 
särskilt god kännedom om förhållandena på stamgodset Valloxsäbys 
ägor och tillstötande områden är helt naturligt. 

Om sålunda vissa förhållanden varit gynnsamma för fornminnenas 
uppmärksammande i denna trakt, förklaras dock kartans språk icke 
uteslutande på detta sätt. Tydligt är även, att detta vackra stycke 
av uppsvensk natur med sina böljande åkerfält, björkklädda morän
backar och sina av mäktiga ekar överskuggade lövängar redan under 
förhistorisk tid övat en stark dragningskraft på bebyggelsen. All så 
varit förhållandet under senare tider framgår av de många herrgår
dar, som gruppera sig kring Valloxen. 

Sin uppmärksamhet riktad på fornminnen vid Valloxsäby fingo 
Uppsala-arkeologerna i samband med omläggningen av landsvägen 
Eggebyholm—Knivsta. Den nya sträckningen drogs fram över cit 
mindre gravfält, som ligger strax öster om avtagsvägen till herrgår
den och även ett större, omkr. 300 m. längre åt sydväst hotades av 
samma öde. Genom ingripande från arkeologiskt håll avvärjdes dock 
detta, oih Hyllningen av vägbanan inskränktes till ett par meter. 

De grävningar, som planerades vid Valloxsäby redan under 1920-
talets sista år, måste emellertid uppskjutas, i främsta rummet på 
grund av bristande medel. Genom det 1935 erhållna anslagcl nr 
Längmanska kulturfonden, blev detta hinder undanröjt. Under de 
närmast följande åren lade dock det krävande Kvarnbogravfältet 
beslag på både anslag och arbetskrafter. Först hösten 1937 saml 
försommaren och hösten följande år kunde de länge närda planerna 
på grävningar vid Valloxsäby sättas i verket. 
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1. GRAVFÄLTET. 

Det undersökta gravfältet ligger å den morän, som mod riktning 
från norr till söder sträcker sig ned mot Valloxen nordväst om 
Valloxsäby gård. Efter en här liggande, numera raserad loge, be
nämnes höjdryggen »Logbackon». Ruinerna av nämnda ekonomi
byggnad övertäcka nu partiet närmast söder om den moränen skä
rande vägen och försvåra i hög grad överblickandet av detta parti. 
Även vegetationen är här så stark, att de för en kartering nödvän
diga undersökningarna ej låta sig verkställa utan en föregående 
kraftig avröjning. Under sådana förhållanden har arbetet hittills 
måst begränsas till den del av gravfältet, som ligger norr om lands
vägen. Det upptar här i främsta rummet krönet och östra sluttningen 
av moränen upp förbi en fornväg, som tvärar höjdryggen, d. v. s. 
till en linje i öst-västlig riktning omkr. 150 m. norr om landsvägen 
(fig. 2). Denna linje markerade förr den ungefärliga gränsen mellan 
å ena sidan björkhagen med dess kraftiga gräs- och örtvegetation 
och moderat anhopning av flyttblock, å andra sidan den särdeles 
blockrika. på markvegetation fattiga barrskogen. Sedan ett par 
årtionden tillbaka är dock denna, företrädd särskilt av gran, stadd i 
framryckning. Till gravfältets insnårande bidrar också det nu myc
ket livskraftiga aspbeståndet. De med denna starka växtlighet för
bundna svårigheterna att komma till klarhet om gravfältets omfatt
ning ha dock i väsentlig grad underlättats genom markägarens, frih. 
G. H. von Paykulls, åtgärd att under vintern 1937—38 avverka ett 
30-tal barrträd. Likväl ha i samband med undersökningarna omfat
tande röjningar måst ske i och för klarläggande av gravfältets topo
grafi. Tack vare detta är emellertid Logbacken nu på god väg att 
återställas i sitt ursprungliga skick av björkhage med insprängda 
ekar. 

Den mycket tidsödande och kostnadskrävande karteringen gav till 
resultat, att området norr om landsvägen uppvisar 125 säkra gravar. 
Bland dem markeras 45 st. ovan jord av banta- eller klumpstenar, av 
vilka de senare dock utgöra endast ett halvt dussin (se nedan). På 
moränens östra sluttning förekomma rikligt med gravar även norr 
om det karterade området, men dessa gravar ha en annan karaktär 
och de förefalla icke äga, något direkt samband med det här behand
lade gravfältet. Den senare tidsställningen för dessa mot norr lig-
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gande gravar markeras av den här, såsom det förefaller, fullständiga 
frånvaron av bautastenar. 

Vad som kännetecknar gravfältct å Valloxsäby logbacke och före
faller att ge det en mellanställning till gravfälten vid Kvarnbo och 
Gödåker, framträdde ganska tydligt redan vid den första okulära 
besiktningen, ehuru då endast omkr. '/;i av gravarna voro skönj
bara. Vad först beträffar bautastenarna. äro de här större oeh bättre 
huggna än vid Kvarnbo utan att dock nå upp till de största Gödåkers-
stenarnas monumentalitet. Vidare uppträder nu en vid Kvarnbo ore
presenterad typ av rest sten, nämligen den helt obearbetade rullste
nen med rundad genomskärning och gärna även avrundad topp (en 
dylik synlig å fig. 4, t. v. bakom bautasten XL1II). Å Fridells 
ka ila (fig. 2) betecknas typen såsom »rest sten». — I fråga om de 
övriga gravarna märkes den fullständiga frånvaron av Gödåkers-
gravfältets platta högar, vanligen uppkomna därigenom, att de i sig 
själva tämligen låga stenflaken övertäckts med jord. Å andra sidan 
anknyter Valloxsäbygravfältct till Gödåker genom gravformcrn.-is 
större variation. Den kvadratiska graven (nedan benämnd »fyrkan
len»), som vid Kvarnbo endast förekommer i ett enstaka exemplar, har 
här 4 säkra representanter (nr 3, 5, 33, 58). Därtill uppträda vid Val
loxsäby 3 st. säkra trekanter (nr 14, 25, 27) och 2 rektanglar (17, 62) 
— de båda sistnämnda företräda en gravtyp, som saknas vid Kvarnbo 
och Gödåker. En för gruvfältet å Logbacken karakteristisk typ äro 
vidare »klumpstcnsgravarna». Dessa gravar markeras av rullstenar, 
mer eller mindre klotformiga och med genomskärning, som starkt 
växlar, men ej sällan överskrider 0,8 m. De kunna ligga fritt i Jord-
y la ii som bautastenar, från vilka de äro svåra att skilja (fig. 5). I 
regel markera do dock mittpunkten av en rundgrav, mer eller mindre 
välv och med kautkedja (fig. 16). Där detta är fallet, kunna ste
narna även vara 2 (nr 4) eller 3 (nr 8) till antalet. Klumpstensgra-
varna ha sina föregångare vid Kvarnbo, ehuru där de omgivande 
stenflaken äro helt små och klumpstcnarna själva av växlande form. 

Vad beträffar huvudmassan av Valloxsäbygravarna, de med rund 
grundplan, förefalla de liksom bautastenarna intaga en mellanställ
ning till gravtyperua vid Kvarnbo och Gödåker. A ena sidan höja 

Fig. 2 (bärinvid). 
Karta över den undersökta delen av gravfältct. Av A. Fridell. 
Abb. 2. Karte iiber den untersuchten Teil des (irilberleldes. 
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de sig ej så starkt över marken som å det senare gruvfältet, men äro 
å andra sidan vanligen ej helt Flacka såsom flertalet Kvarnbogravar, 
utan förete en svag välvning (t. ex. grav 44, synlig å fig. 3 och 4 
saml fig. 15: 1). De bestå ej heller, såsom å della gravfäll vanligen är 
fallet, av cd enkelt flak av stum stenar. I stället äro de uppförda av 
en inom en omsorgsfullt lagd kantkedja anhopad fyllning av jord 
blandad med stenar av växlande, dock i regel moderat storlek (fig. 
15:2). Gravens yla är omsorgsfull! avjämnad och dess mittpunkt mar
keras ofla av cn jordfast eller ditlagd sten. Tydligen äro dessa gra
var avsedda att ligga helt synliga i jordytan. Dol jordlager, som nu
mera läcker cn del av dem, överstiger sällan i mäktighet 1 dm. och 
utgöres tydligen av på platsen bildad mylla, framförallt atl tillskriva 
lövfällningen. För denna tolkning talar, att de gravar, som ligga 
nere på sluttningarna, där löven hopa sig, ofta äro helt dolda av mat
jord, under det att de, som ligga på krönet, vanligen, om ock svagt, 
skymta i jordytan. 

En annan struktur än huvudmassan av de runda gravarna visa de 
Fåtaliga tre- och fyrkanterna. Do förra äro — delta gäller dock ej 
grav 11 — byggda av stora, kantiga stenar (fig. 9) av samma karak
tär som i den kummelliknande graven (se nedan). Trekanterna nå 
ovan jord en böjd av upp lill omkr. 0,7 m och ha Icke varit jord-
betäckta. Fyrkanterna åter visade innanför den uppskjutande kant
kedjan en plan. liimligen vårdslös stenläggning, tydligen icke avsedd 
all synas (tig. 10—11). Matjorden, som på dem visade en mäktighet 
av upp till 30—40 cm, är säkerligen ursprunglig och avsiktligt 
påförd. 

En plats tör sig intaga etl par på backens krön liggande gravar — 
on mäktig, av stora, kantiga stenar uppbyggd kuminelartad grill med 
över 10 m:s diam, samt en jordtäckt rektangel, över l m i höjd och 
mc I grundplan av omkr. 7,50X13 m (nr 17). Med sin tydliga strävan 
dier monumentalitet synas dessa gravar företräda en annan tradi
tion än huvudmassan av gravarna. Detta behöver dock ej innebära, 
att de tillhöra något avlägset tidsskede. Rektangulära gravar av 
samma karaktär om ork av blygsamma ro dimensioner förekomma på 
andra, gruvfält från romersk järnålder. Vad beträffar den stora rund
graven, avviker den både genom sin relativa flackhet, stenarnas 
karaktär saml sin konstruktion med starkt markerad kantkedja Eran 
bronsålderns kummel. Även om denna grav tillhör gravfältets äldsta 
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Fig. 3. 
Södra delen av gravfältet fr. N. 1 mellanplanet t. h. den frilagda grav 44 

(fig. 15 : 1). (Foto förf.) 
Abb. 3. Der siidliche Teil des Gräberfeldes von N gesehen. — Im Mittelgrund rechts Has 

freigelegte Grab 44 {Abb. 16 ; 1). 

parti, är den sannolikt ej mycket äldre än tiden för Kr. f. För övrigt 
föreligger möjlighet, att den liksom den stora rektangeln tillhör de 
yngre gravarna. 

Ett kiimmclliknande utseende ha nämligen även några andra gra
var av mindre dimensioner. En rund dylik undersöktes (grav 66), 
men gav inga daterande fynd. Denna grav med sin strävan efter syn
lighet förefaller dock snarast såsom ett uttryck för de vid Gödåker 
framträdande tendenserna, ehuru medlen här äro av ansat slag. För 
en sen tidsställning talar vidare, att denna grav uppgivits till sitt 
yttre förete stor likhet med den genom sina guldsmycken märkliga 
graven vid Fullerö i Gamla Uppsala. Flera omständigheter tala så
lunda för att nr 66 tillhör gravfältets slutskede och måhända skall 
dateras till det 3:e eller 4:e århundradet. — Att gravarna av denna 
typ, helt synliga ovan jord och byggda av stora stenar, åtminstone 
delvis verkligen Ullhöra de yngre, bekräftas genom undersökningen 
av en trekant (grav 27) i gravfältets mittparti (se nedan, s. 31). 
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Fig- 4. 
Södra delen av gravfältet från S. — I mitten bautasten XLIII, t. v. om 

denna, i mellanplanet den frilagda grav 44 (fig. 15 : 1). (Foto förf.) 
Abb. i . Der siidliche Teil des GrftberJeldos von S gesehen. —• In der Mitte Bautastein XLIII, 

links davon, im Mittelgrund das freigelegte Grab 44 (Abb. 15 -A). 

Såsom framgår av denna översikt, låter sig gravfältet Valloxsäby 
logbacke inordna i den allmänna, utveckling av gravskicket, som vi 
förut kunnat iakttaga på uppländskt område. Med sina talrika bauta
stenar och mäktiga stenflak kan det betecknas såsom en direkt utlö
pare av den slutande La Tenetidens östsvenska gravfält av Halleby-
Kvarnbo-typ. I vad mån Valloxsäbygravarna företräda ett specifikt 
uppsvenskt eller uppländskt gravskick låter sig ännu icke avgöra. 
Sina närmaste motsvarigheter ha dessa uppländska gravar från l:a 
århundradet e. Kr. på Gotland, Öland och å en del norska gravfält. 
Visserligen avvika gravtyperna väsentligt från varandra, och infly
telserna från skelettgravskicket, Västgermaniens urnegravar och Öst-
genuaniens branclgropar göra sig gällande med skiftande styrka. Ett 
gemensamt drag hos dessa gravfält i skilda delar av Skandinavien är 
emellertid deras upprätthållande av de nationella traditionerna gent
emot den från kontinenten kommande sedvänjan att anlägga gra
varna under flat mark. 
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II. INDKKSÖKTA GHAVAH. 

Då dylika undersökningar åsyfta ett klargörande av gravfältets 
karaktär, tidsställning etc, ha grävningar anställts å olika delar av 
gravfältet och inriktats på gravar av olika typ. Med hänsyn till de 
fornminnesvårdande uppgifterna för en dylik undersökning har dess
utom vid Valloxsäby, såsom vid andra gravfält av denna typ ett bety
dande antal kullfallna bautastenar blivit resta och i samband därmed 
deras vid basen liggande gravar öppnade. Sammanlagt ha 14 st. av 
stenar markerade gravar blivit undersökta (IV, IX. XIII, XIV, 
XXIII, XXV, XXVI, XXXI, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII, XLIV. 
XLV). I flertalet fall voro dock gravgömmorna vid basen förstörda ge
nom stenarnas kullfallande, varför närmare iakttagelser om de ur
sprungliga anordningarna ej låtit sig göra. Till övervägande del in
skränkte sig även fyndon till brända ben, i cn del fall dock även kruk
skärvor (XIV, XXV, XXXVIII, XLI) eller hartstätningsstyck-Mi 
(IV, XLI). Verkliga undersökningar voro möjliga endast vid de tre 
gravarna XXXI, XLIII och XLIV. Invid förstnämnda sten (fig. 5) 
anträffades dock endast några kol och ett par skärvor brända ben. 
Den innehållsrikaste och samtidigt den mest givande av gravfältets 

hittills undersökta gravar var 
nr XLIII. 

Denna grav, som är den först 
undersökta på gravfältet, an
träffades invid basen av en 
kullfallen, 1,60 m hög bauta
sten. Sedan några stenar i den 
sedvanliga, till omfånget obe
tydliga stensamlingen vid ba
sen borttagits, visade sig den av 
brandrester svartfärgade jor
den koncentrera sig till stenens 
mot väster vettande hörn. Un
der en mindre, flat sten kom
mo lill synes några järnföre-

Fig. 5. 
Klnmpstensgrav XXXI från SO. (Foto 

förf.) 
Abb. 5. Blocksteingrab XXXI von SO gesehen. 

mal, som Eramknivades och fo-
tograferades in situ (fig. 6:1). 
Efter upptagande av dessa 9 
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Fig. 6. 
Bantastensgrav XLIII. 1. Gravgodset in situ. (Foto B. Almgren). 2. Grav 

gömman frilagd. (Foto förf.) 
Abb. 6. Bautastein XLIII. 1. Die Beigaben in sitn. 2. Die Grabmulde freigelegt, 

föremål (sax, pryl med delvis bevarat hornskaft, rak kniv med tånge, 
halvrunt kantbeelag med rännformig profil, rakt d:o, litet cylindriskt 
d:o, 4 ringar med rembeslag: fig. 17,19—23) fortsatte undersökningen, 
av vilken framgick, att föremålen legat ovanpå en samling brända 
ben, nedlagda i cn liten omsorgsfullt stensatt, brunnsliknamlc för
djupning med största diam. av omkr. 35 och djup av 15 cm (fig. 6: 2). 
På bottnen av denna, under benen, låg det 10:e föremålet, en halv
rund kniv. En del krukskärvor ingingo också i fyndet, och bland 
dessa anträffades vid eftergranskningen i museet ytterligare en helt 
liten järnring med fästenit. 

Liknande voro de förhållanden, som blottades vid basen av bauta-
stenen XLIV (fig. 8). Denna som ej var kullfallen, men kommit 
något på lut, hade utmed den mot söder vettande bredsidan en sten
samling, som utfyllde mellanrummet mellan Imutastenen och en större 
häll med eldskadad överyta. Vid borttagandet av en del di ti ägda ste
nar blottades mynningen av en brunnsliknande fördjupning av 
samma slag som i föregående grav (fig. 7). Formen på denna grav 
brunnsmynning var vid undersökningen oval, men antagligen är delta 
en följd av rubbningen i bautastenens ställning. Även här torde den 
ursprungligen ha varit rund och företett en diam. av omkr. 30 cm. 
Djupet uppgick till närmare 20 cm. På ett djup av 0,35 m under jord-
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ytan anträffades, instucken bland de brända benen, en väl bevarad 
(ångekniv av samma typ, som i föregående grav, ehuru av betydligt 
elegantare form (fig. 18). Ursprungligen hade benen varit nedlagda i 
cn spånask av det sedvanliga slaget, såsom framgick av de bland 
benen liggande samt mellan stenarna inkilade hartstätningsstyckena. 

Fig. 7. 
Gravgöinman vid bautasten XLIV. (Foto förf.) 

Abb. 7. Die Grabmulde an dem Bautastein XI.IV. 

Av en egenartad karaktär och avvikande från flertalet rundgravar 
var, såsom ovan framhålles, gravfältets fåtaliga trekanter. Av dessa 
undersöktes grav 27 (fig. 9). Dennas grundplan företer bilden av en 
tämligen regelbunden, liksidig triangel med sida av omkr. 7 m. Fynd-
lagret, som anträffades nära milton av den mot öster vettande sidan, 
utgjordes huvudsakligen av en myckenhet brända ben. Bland dessa 
anträffades hartstätningsstycken samt en jämförelsevis väl bibehål
len spjutspels (fig. 29). 

Tämligen fattig i fråga om gravgods men intressant genom sin 
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konstruktion var den vid gravfältets nordgräns liggande fyrkanten grav 
5 (fig. 10: 3—11). Tydligen avsedd att vara kvadratisk mätte denna 
å sin bäst bibehållna östsida en längd av omkr. 7,25 m. Kantkedjan 
var lagd av stora stenar med utåt riktad flatsida. och hörnen marke
rades av större stenar, i sydost av ett jordfast block. Även omedel-

Fig. 8. 
Bautasten XLIV från O. (Foto förf.) 

Abb. 8. Der Bautastein XLIV von O gesehen. 

bart utanför nordvästra hörnet låg ett mindre flyttblock, vars när
varo man utnyttjat utan att indraga det immi gravens ram. Då det 
täckande jordlagret, som i mittpartiet visade en mäktighet av omkr. 
0,30—0,40 m, avlägsnats, framträdde en tämligen ojämn stenläggning. 
Ovanpå denna lågo nära mitten ett par större stenar. Da den ena av 
dessa upplyftes, visade den sig ha en flat undersida och tjäna som 
täckhäll över en omsorgsfullt lagd stenbrunn (fig. 12) av samma slag 
som i gravarna invid bautastenarna XLIII och XLIV. I och invid 
denna anträffades skärvor av ett stort simpelt lerkärl, som vid bot-
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tenpartiet mätte en tjocklek av omkr. 2 cm, och som lät sig helt åter
ställas (fig. 27). På bottnen av brunnen under en fyrkantig sten lågo 
de påfallande svagt brända benen. Bland dessa anträffades en fyrkan
tig nyckelskylt (fig. 24:2) samt ett fragmentariskt snoddändebeslag 
av samma typ som i gravarna 58 (fig. 24: 1) och XLIII. 

_$S_& 
Fig. 9. 

Grav 27. Av H. Öberg och S. Magnusson. — I fyndlagret markeras läget av 
har ts tä tningar till spånask samt av spjutspetsen fig. 29. 

Abb. 9- — In der Fundschicht Markierung von Harzdlchtungéo zu Spanachachtel und von 
der I.anzenspitze Abb. 29. 

Fyrkantig till formen men av betydligt simplare konstruktion var 
sydpartiets grav 58 (fig. 10:1—2). Liggande på en tämligen stark 
sluttning höjde den sig över markytan endast med kantkedjan och 
några större stenar innanför denna. Mellan dessa större stenar ut
bredde sig en stenläggning av samma slag som i föregående grav. 
Öster och sydost om det största blocket innanför stenramen och på etl 
djup av omkr. 20 cm anträffades tyndlagret, som täckte cn yta av 
omkr. 1X0,5 m. Dd utgjordes huvudsakligen av krukskärvor av cen-
timetertjockt, dåligt gods samt sparsamma kolrester. Ku krukbotten 
med inre diam. av 18,5 cm kunde frainprepareras. Av järn tillvaratogs 
cn lilen rund ring eller sölja (fig. 26:2) och ett cylindriskt snodd
ändebeslag (fig. 24: 1) av samma typ som i grav 5 och XLIII. 
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1. 

A -fmm^wztm. 

3. 

Fig. 10 :1—2. 
Grav 58. Av S. Magnusson. 1. a—a. matjord, b . fyndlagret, c. fyllning, d. morän. 
2. De streckade s tenarna synliga ovan jord, rektangeln markerar undersök-

ningsachaktet. 
Fig. 1 0 : 3 . Profil V—Ö av grav 5. Av B, Almgren, a. fyllning av matjord, b. 

stenlager med sandjord, c. gravgömman. 
Abb, JO : 1—2. Grab 58. 1 n - a . Knune, b. Fundschiehf, c. Fullung, d. Moräne. 2. Die 
gestrichelten Steine erheben sich iiber den Boden, das Reehtcck'markiert den Untersuchung-
schacht. — Abb. 10:3, West Ostlichor Durchaehnitt des Grabes 6. a. Fullung von Krume, 

b, Steinpllaatcrung mit Sandboden, c. Grabmulde. 
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Fig. I L 
Grav 5 från V. (Foto förf.) 
Abb. 11. Grab 5 von W gesehen. 

Av stenflaken utgjorde de med rund grundplan det ojämförligt 
största antalet — sammanlagt över 70 st. I och för sig förefaller 
antagligt, att icko alla dessa gravar kunna uppvisa en fullt likartad 
typ. Delta antagande bekräftas av den omständigheten, att de två 

rundgravar, som innehöllo 
daterande fynd, visade sig 
tämligen olikartade såväl till 
konstruktion som med av
seende på gravgodset. 

Den första av de under
sökta rundgravarna (nr 44) 
ligger i gravfältets södra del 
på moränens rygg, där hu-
inusbildningen varit svag, 
varför gravens stenläggning 
skymtade i jordytan. Vid 
friläggandet visade den sig 
emellertid ha betydligt större 

Flgk *~ . r. ., x dimensioner än som förul 
Gravgömma i grav 5. ( l o to B. Almgren.) 

Abb. 12. Die Grahmulde des Grabes B. i a k t t a g i t s ( d i a m . Oltlkr, 9 m ) . 
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Fig. 13. 
Grav 65 från NO. (Foto förf.) 
AM,. 13. Grab 65 von NO gesehen. 

Graven, som visar en svag välvning (fig. 15:1), har bildats genom 
påförning av med smärre stenar blandad matjord, som till en mäk-
tighet av 20—30 cm övertäcker moränen. Mittpunkten markeras äv
en större, jordfast sten. Nästan runt om denna iattogs efter matjor
dens bortgrävande en svac
ka, tydligen åstadkommen 
genom bortplockandet av ste
narna i den påförda fyllnin
gen. Denna skadegörelse har 
antagligen skett redan under 
forntiden och sannolikt un
der gravfältets anläggnings-
lid. Att ingreppet icke varit 
förenat med plundring fram
gick därav, att det söder om 
mittstenen, på ett djup av 
5—20 cm under ytan av den 
påförda fyllningen anträf- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ ^ _ 

fade fyndlagret delvis upptog _, . . . I i g" 1.*- „, ,„ 
1 r 6 Gropen tör mittstenen i grav 65. (Foto fört.) 

bottnen av (len nämnda svac- A) )b 14. D i e Grube uuter dem Mlttelstein des Grabes 65. 
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Fig. 15. 
1. Plan och profil av grav 44. Av S. Magnusson. — a. fyllning av matjord 
med mindre, delvis synliga stenar. I fyndlagret markeras läget av lerkärl, 

spånask och skäran fig. 25. — 2, Profil av grav 65. Av S. Magnusson. 
Abb. 16: 1. l'lan und Profil des Grabes 44. a. Fullung von Krume mit kleinen, zum Tell 
sichtbaren Steinen. Iu der Fundsehieht. Markierung von Tongefäss, Spanschachtel und der 

Sichel Abb. 26. — 2. Profil des Grabes 85. 
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Fig 16. 
Grav 10 frän O. (Foto förf.) 
Abb. 16. Grab 10 von O gesehen. 

kan. Fyndlagret innehöll rikligt med brända lien, krukskärvor och 
hartstätningsstycken, men sparsamt med brandrester. Här tillvara
togs även en i tre delar sönderbruten nål med öga (fig. 28), fragment 
av en annan nål (sannolikt med något slag av nu förlorat huvud) 
och en nästan oskadad skära (fig. 25). 

Den med hänsyn till både innehåll och konstruktion intressantasto 
av de undersökta rundgravarna vid Valloxsäby är emellertid grav 65. 
Till det yttre avviker den från den ovan beskrivna genom sina mindre 
dimensioner (diam. omkr. 5—5,40 ni) och sin helt plana yta (fig. 
13). Innanför den omsorgsfullt lagda kantkedjan utgöres fyllningen 
av ett jordblandat stenlager. Mittstenen hade utseende av en flat 
häll men befanns vid närmare granskning utgöras av en kluven, av
långt halvklotformig klumpsten (fig. 15: 2). Under denna fortsatte 
atenflaket i form även omsorgsfullt stensatt, baljliknande fördjupning, 
vid mynningen med dimensionerna 0,80X0,40 m och med största djup 
av 0,40 m under stenflakets yta (fig. 14). På bottnen av denna för
djupning befann sig ett 10 cm tjockt lager av sandblandad jord, san
nolikt nedspolat av regn. På ett djup av 5—15 cm under fördjup
ningens bottenyta befann sig ett fyndlager av ungefär samma utbred-

2 — Fornvännen 1939. 

K. VITTERHETS H.STORIE 
OCH ANTlKVITETSAKADEMjEN3 

BIBLIOTEK 
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ning som gropens botten (omkr. 80X70 cm). 

Fyndlagrot bestod av rikligt med rengjorda ben, 

harts tätningsstycken samt 2 st. fibulor av järn 

(fig. 2 6 : 1 , 3) . 

Ett särdeles vackert fornminne utgjorde den 

svagt välvda, av klumpsten krönta rundgraven 

nr 10 (fig. 16). Inom en omsorgsfullt lagd kant

kedja var hä r hopförd en fyllning av jord oeh 

sten. E h u r u prakt iskt taget hela ytan inom kant-

kedjan genomgrävdes ned till den på ett djup av 

20—30 cm liggande moränen, upptäcktes ej rin-

gaste spår av gravgömma. Tydligen föreligger 

här en kenotaf. 

Fig. 17. 
Kniv och pryl ur grav 

XLIII. Ca 2/3. 
Abb. 17. Messer uud Pfrie-

me aus Grab XLIII. 

111. GRAVGODSET. 

Utsträckes den ovan gjorda jämförelsen mel

lan Kvarnbo och Valloxsäby till g rava rnas inre, 

träda även här motsät tningarna s tarkt i dagen. 

Vad först beträffar gravskicket, är alltjämt 

brandgraven den härskande. De brända benen 

äro emellertid ej alltid blandade med bålmörja. 

1 ett pa r Val loxsäbygravar äro de rengjorda från brandrester . 

Denna nyhet är ut tryck för s trömningar, som göra sig gällande 

även på andra håll av det germanska området vid denna tid. 

Fö rändr inga r uppträda nu även i fråga om gravgodset. Å Kvarnbo-

gravfältet voro vapnen väl företrädda — de utgjorde i själva verket 

den övervägande delen av gravinventar ierna. Vid Valloxsäby för

svinna däremot vapnen i do gravar , som enligt vad vi skola se, till

höra det l : a å rh . e. Kr. och dyka åter upp först under det nästa. 

Dessa förhållanden överensstämma väl med vad som iakttagits på 

Gotland2 och Öland.3 Även i vissa delar av Osttyskland (Hinter

pommern och Pommerelleu) upphöra vapnen under kejsartiden men 

med den skillnaden, att de där ej komma åter under tidevarvet; dock 

fortsätta de på i söder och sydost liggande gravtält , som tillskrivas 

' A l m g r e n u. N e r m a n , Die ältere Eisenzeit Gotlands (Stockh. 1914 
-23), s. 111. 

3 S t e n b e r g e r , Öland under äldre järnåldern (Stockh. 1933), s. 17. 
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vandalerna.4 Det gravgods, som upptagits ur flertalet av de hittills 
undersökta Valloxsäbygravarna, är att hänföra till arbetsredskapen 
och den personliga utrustningen. 

För svenska förhållanden ovanligt rik, särskilt med hänsyn till att 
det gäller en bautastensgrav, är utstyrseln i nr XLIII. Av de 11 st. 
järnföremål, som här upptogos, höra visserligen 8 st. så nära till
sammans, att de kunna sägas utgöra ett och samma redskap med till
behör, men 4 olika föremål låta sig dock särskiljas — ornerad sax. 
pryl med delvis bevarat benskaft, kniv med tånge 
samt halvrund kniv med beslag till ett hithörande 
etui — samtliga föremål tydligen utgörande ett gar
nityr av redskap för dagligt bruk.5 Om samtliga 
föremålen gäller, att de tack vare glödpatinan äro 
synnerligen väl bevarade. Prylen med sin i genom
skärning runda nederdel och sin fyrkantiga skaftten 
återgår på en förromersk typ, vanlig på östtyskt 
område.0 Även den raka kniven har där sina före
gångare, ehuru de äldre typerna förete en klinga 
med rygglinje, som utan avsats övergår i skafttung-
aus.7 Prylen äger sin största märklighet i det del
vis bevarade benskaftet. F. ö. påkallar den lika litet 
som kniven någon särskild uppmärksamhet. En 
mera ingående behandling förtjäna däremot de båda 
övriga i fyndet ingående föremålen. 

Saxen i Valloxsäbyfyndet (tig. 20) är framför allt 
betydelsefull genom sin ornering, nära överensstäm
mande med den å exemplaret från Tänglings på Got
land, av Almgren betecknad som ett unicum.8 Vad 
beträffar bygelryggens utsmyckning, gör den ott 
rent klassiskt intryck med sina vulster, inramade 

Fig. 18. 
Kniv nr grav 
XLIV. Ca 8/3. 

Abb. 18. Messer aus 
Grab XLIV. * E b e r t s Reallexikon, art. Rondsen, jämförd med 

kartan i Mannus 1930, s. 288. 
5 Om metoden för dylika garniiyrs anbringande vid bältet under en något 

senare tid, se A l m g r e n u. N e r m a n , s. 39, och F e t t i Bergens Museums 
Arb. 1937: 7, s. 10 f. 

6 K o s t r z e w s k i , Die ostgernianisehe Kultur der Spätlatönczeit (.Man
nus-Bibl., Nr 18, 1919) s. 169 ff. 

7 K o s t r z e w s k i , a. a., s. 159 ff. 
8 A l m g r e n u. N e r m a n , a. a., s. 21, Taf. 11: 171. 
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av hälkäler (fig. 19). De tvärstreckade åsarna . 

som kanta vulsterna. är ett på de romerska vin-

skoporna, ofta uppträdande ornament. Förekom

sten av denna »oäkta pärlstav» liksom hela 

formgivningen av detta part i väcker misstanken, 

att de båda svenska saxarna återgå på en ro

mersk förebild i brons. F r å n romersk järnålder 

föreligga också i tyska fynd bronssaxar med en 

l iknande ornering. dock av en något yngre 

£ prägel.9 

Ännu större intresse erbjuder emellertid den 

H rent l ineära orneringen å skänkla rna . Denna 

J | antyder nämligen genom sitt tydliga återgående 

på konstruktiva detaljer — ska rva r och nitfästen 

— att den enledade saxen nedstammar från en 

form med fem beståndsdelar: bygel, 2 skänklar . 

fastnitade vid bygeln, samt två knivar, vilka ur

sprungligen torde ha varit fastsurrade för att lät tare kunna löstagas 

och slipas. Detta antagande liestyrkes av den l ikartade l ineära orne

ringen på en del kontinentala exemplar, återgivna av Bezzcnberger 

i hans bidrag till saxens historia.1 0 Att den enledade saxen utveck

lats u r en äldre typ med självständigt bygelparti är även det vikti

gaste resultatet av Bezzenbergers sammanstäl lning. Den tyske 

forskarens slutsats, att den enledade saxen är en germansk och san

nolikt östgermansk uppfinning1 1 beror emellertid på bristande känne

dom om materialet. P å östgermanskt område uppträder saxen först 

under L a Téne-tidcns slutskede, på keltiskt däremot redan under La 

Téne I.12 Det faktum, att de äldsta fynden föreligga från keltiska 

gravfält i Italien pekar i den riktning, att det är från detta land, som 

Fig. 19. 
Detalj av saxen fig. 

20. Ca 2/3. 
Abb. 19. Detail der 

Schere Abb. 20. 

9 L i n d e n s c h m i t , Altertiimer unserer heidnischen Vorzeit, Bd 5 
(Mainz 1911), Tat. 64:1184, 1193; E g g e r s i Prähist. Zeitschr. Bd 33 
(1932), s. 252, fig. 3. 

10 Sitzungsberiehte der Altertumsgesellschaft Prussia, H. 25 (1924), fig. 
12—13. 

11 Såsom förnämsta stöd för denna uppfattning hänvisar Bozzenberger till 
saxens rikliga förekomst på östtyskt område. Denna omständighet får dock 
en enklare förklaring i de starka keltiska inflytelserna 1 dessa landsdelar 
il a b n i Mannus, Bd 5, 1913, s. 75 ff.). 

12 K o s t r z e w s k i , a. a., s. 166 med där ang. litteratur. 
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saxen spritt sig över Europa . Det kan antagas, att den av kelterna i 

likhet med så mycket annat — exempelvis fibulan och skelottgravskic-

ket — upptagits från e t ruskerna. Med hänsyn till de s ta rka orientali

ska, icke minst egyptiska inflytelser, som göra sig gällande i den etrus

kiska kulturen, kan dock förmodas, att saxen in

förts från detta håll . Härför talar bl. a., att den 

treledade prototyp, som Bezzenberger uppställer 

— av honom känd blott i ett enstaka exemplar 

från germanskt område — är den i Egypten för-

härskande. 1 3 I detta land förekommer dock även 

den enledade typen, varför denna enligt all san

nolikhet utvecklats i Orienten. De för frågan om 

saxens u r sp rung och spridningshistoria avgö

rande spörsmålen om dess äldsta uppträdande i 

nämnda land samt om dess förekomst i Etrur ien 

äro dock ännu outredda. Med hänsyn till textil-

konstens höga utveckling i Egypten förefaller 

dock sannolikt, att saxen konst ruera ts där eller 

bland något folk, som bedrivit fårskötsel jämväl 

för ullens s k u l l . " Hus såväl keller sum germaner 

ha r saxen i väsentlig grad varit elt toalettredskap, 

såsom framgår av dess utbredda förekomst även 

i mausgravarna. 1 5 F ö r fårskötseln har saxen än

nu på Pl in ius ' tid ej ens i Italien haft någon 

större betydelse på europeiskt område.1" Att i Fig. 20. 

varje fall den enledade saxens uppträdande inom XLIII. Ca •?»• 
Furopa är av jämförelsevis sent datum antyda Abb- 20- D ie schere 

r •• * aus Grab XLIII. 

" F l i n d e r s P e t r i e , Tools and weapons (London 1917), Pl. 
LIX: 14—16. 

u I Egypten höllos faren huvudsakligen för köttets skull: ylletyger upp
träda först i landets grekiska gravar ( M e i s s n e r i Orientalische Litera-
turzeltung, Bd 14, 1911). — M e i s s n e r s uppgift ( E b e r t s Reallexikon, 
art. Scheere), att i Babylonien saxen va tit känd sedan omkr. 1500 f. Kr. är 
obevisad. Av samme forskares anf. art. framgår endast, att i nämnda land 
seden att med fingrarna rycka ollen av fåren under tidsskedet 1300—600 
f. Kr. avlösts av metoden att därtill använda ett skärande redskap. 

'•'' I fyndel vid La Töne föreligga ej mindre än A saxar sammaurostade 
med rakknivar ( V o n g a , La Téne, Leipzig 1923, Pl. XXII: 4—6). 

"' M e i s s n e r , a. a. 
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de ovan berörda, i orneringen 

skönjbara spåren av en äldre 

konstruktion. 

Ojämförligt mycket sällsyn

tare än saxen ä r det samma 

gravfynd t i l lhörande beslaget 

av halvcirkelform (fig. 23). 

Konturens påfallande överens

stämmelse med den i fyndet in

gående halvmänformiga kniven 

väckte omedelbart tanken, att 

Fig. 21. 
Sadelmakarkniv. Nord. Mus. Ca 1/2. 

Abb. 21. Satllermesser. 

här kunde föreligga beslaget till ett 

clui för nämnda redskap. Ett sö

kande i l i t teraturen visade snart , att 

detta antagande var riktigt. F r å n 

Tyskland och Polen äro kända två 

l iknande beslag, det ena av brons 

(Harsefeld, Hannover) , 1 7 det andra 

av jä rn (Neugurth, Kreis Ku lm) . , s 

funna t i l lsammans med halvrunda 

knivar. Bronsbeslaget visar vidhäf

tande läderfragment, varav framgår, 

att själva etuiet varit av della ma

terial. F r å n Öland föreligger ett lik

nande beslag i järn.1 9 

Vid en jämförelse med de kända 

fyra exemplaren visar sig, att det 

öländska och det östtyska förete 

Fig. 22. Kniwlskan fig. 23 
återställd. Av A. Fridell. 

Abb. 22. Die Messertasche Abb. 
•2.'! wicderhergestellt. 

17 W e g o w i t z , Die langobardische Kultur der Kreis Moswidi (Die Ur
nenfriedhöfe in Niedersachsen, Bd 2:1—2, 1937), Taf. 18. 

18 L a B a u m e , Eine Messertasche aus einem ostgermanischen Grab des 
1. Jahrhunderts (Blättet för deutsche Vorgeschichte, H. 11, 1937) s. 24 ff. 

19 Långlöts by, St. H. M. inv.-nr 1304: 1834: 115 (sannolikt sammanhörande 
med en halvrund kniv med samma fyndort, St. H. M. 17985). Meddolal av 
kand. li. Almgren. 
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Fig. 23. 
Den halvrunda kniven ined fodralbeslag av järn nr grav XLIII. Ca 2/3 

Abb. 2;t. Das halbrunde Messer mit eiseruen Tasehenbeschlägen aus Grab XLIII. 

stor överensstämmelse, bl. a. däri, att beslaget i stället för ringar har 
bågen genomborrad med hål för upphängning. De båda andra visa i 
samma hänseende betydande frändskap — dock har Harsefeldsbcsl i-
get blott en enstaka bärring — men skilja sig i fråga om materialet 
samt genom anordningarna tör fastgörandet av det nedfällbara bot
tenpartiet. Å Valloxsäbyväskan har härtill använts on snodd, sanno
likt av läder — ändbeslaget ingår i fyndet —. vilket trätts igenom 
ett hål i kantbeslagets ena ända. Fyndet från Harsefeld uppvisar i 
si iii let ett fjäderlås. Onekligen förefaller detta som en teknisk full
ändning av de (ivrigas mera primitiva anordningar, och i samma rikt
ning pekar även det förnämligare materialet — brons. Jämföras åter 
de övriga beslagen, ter sig det från Valloxsäby med sina bärringar 
med tillhörande rembeslag (fig. 22) såsom ett framsteg i förhållande 
till dem från Neugurth och Öland. Ehuru såväl de båda lyska fyn
den som de svenska genom do åtföljande föremålen kunna dateras till 
det l :a årh. e. Kr., förefalla de sälunda markera en vise tidsskillnad. 
Fii dylik antyda även de dessa beslag åtföljande knivarna. 
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De halvrunda knivarnas typologiska utveckling förefaller ganska 

väl klargjord genom en rad skandinaviska och tyska fynd.20 Mycket 

nä ra den form (med djup nedskärning i överkanten), som Sophus 

Miiller21 hänför till förromersk järnålder , stå knivarna från Öland 

och Neugurth. Exemplaret från Valloxsäby har endast svagt insvängd 

överkant och intar därigenom en mellanställning till nämnda knivar 

å ena sidan och den från Harsefeld å den andra. Genom sin alldeles 

r aka överkant samt genom frånvaron av hål överensstämmer den se

nare i sin tur med exemplaret från Unsarve, Gotland, som genom 

fyndkombinationen daterats till det 2:a årh . e. Kr.22 

Resultatet av den anställda jämförelsen mellan de knivar, som åt

följa fodralen av Valloxsäbytyp, pekar så lunda i samma riktning som 

granskningen av dessa fodral själva — att exemplaret från Harse

feld ä r det yngsta. Emellertid skall den grav, vari denna fornsak 

ingår, enligt Wegewitz ' t idsbestämning för andra i den ingående 

fornsakstyper, exempelvis den koniska sköldbucklan, dateras till ti

den omkr. Kr. f. Vore detta riktigt, skulle således fynden från Neu

gurth, Öland och Valloxsäby få skjutas tillbaka till förromersk 

järnålder , en slutsats, som emellertid vederlägges av övriga i dessa 

gravar uppträdande föremål. En närmare g ranskn ing av andra in

ventarier i i frågavarande Harseteldgrav leder också till slutsatsen, att 

Wegewitz ' t idsbestämning är avsevärt för hög.2 3 Vad som fört den 

tyske forskaren på villospår ä r sannolikt framför allt de i graven 

ingående vapnen, som äro av ovedersäglig L a Ténetyp. Att gränsen 

mellan det keltiskt och det romerskt påverkade kulturskedet icke 

strikt får dragas vid vår t ideräknings början är emellertid en sedan 

länge gjord iakttagelse på skandinaviskt område.24 Wegewitz ' för-

20 Angående den förromorska tiden se K o s t r z e w s k i , a. a., s. 149 ff. 
21 Texten till Ordning II, fig. 125—127. 
22 A l m g r e n u. N e r m a n , a. a., s. 39. 
23 I ifrågavarande grav ingår bl. a. en sporre av typ, berörd av J a h n 

(Mannus-Bibl., Nr 21, s. 29 fig. 29) och enligt honom föreliggande i on grav 
från Körchow, Mecklenburg, datorad till slutet av det l:a årh. e. Kr. — Mot 
Wegewitz' kronologi opponerar även T a c k e n b e r g , som anser, att den 
ligger omkr. 50 år för högt (Bonner Jahrbiicher 1937, s. 361 f.). 

21 S o p h u s M u l l e r (Nord. Fortidsminder II, s. 37) förlägger gränsen 
till mitten av l:a,årh. e. Kr. vad beträffar Jyllandska halvön, till samma år
hundrades slut för det övriga Skandinavien, vilket dock torde innebära 
cn väsentlig överdrift. — I A l m g r e n u. N o r m a n a. a., s. 111 franibål-
les, att åtskilliga gotländska vapenfynd i trots av sin La Tcno-karakfär måste 
hänföras till romersk järnålder. 
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tjänstfulla arbete ger belägg på, att dessa slutsatser gälla även för 
Nordtyskland. 

Ett föremål, som även ingick bland inventarierna i den ovan In
handlade graven, var en liten, omkr. 30 mm lång, av en hopvikt 
rektangulär plåt åstadkommen cylinder med togskåra längs efter (fig. 
23, nedtill t. v.). Vid vardera ändan prydes den av 2 inristade, runt-
löpande parallella linjer. Om tolkningen av denna detalj rådde länge 
tvekan. Under fyndets behandling pa imiversitetsmuseets laborato
rium gjorde emellertid preparator H. Gelin iakttagelsen, att den lilla 
plåtcylindern ägde dimensioner, sum föreföllo avpassade för det fyr
kantiga hålet i beslagets ena hörn. Därav drogs slutsatsen, all här 
måste föreligga ett remändebeslag. Riktigheten av denna tolkning, som 
även gäller ett fragment från grav 5 och ett väl bevarat, stort (48 mm) 
exemplar från fyrkanten, grav 58 (fig. 24: 1), bestyrkes av iaklta-
gelser på andra håll. Det, som ingår bland fynden i gravfältet från 
Darzau, har visserligen betecknats-'' säsom »Gegenstand von unbe-
kannter Bestimmung». men av Wegewitz-0 angivas några liknande 
föremål såsom »takrännformade ändbeslag för läderremmar». 

Till bautastensgiaven XLIII knyta sig även andra problem än de 
ovan berörda. Ett av dem rör spörsmålet, om här föreligger en mans-
eller en kvinnograv. Frågan torde ej låta sig med bestämdhet be
svara. Frånvaron av vapen vid denna tid kan, såsom framgår av vad 
ovan framhållits, icko tillskrivas någon betydelse. Vad angår de före
trädda typerna, återfinnas de i båda könens gravar. Ett avgörande 
bevis för teorien om mansgrav skulle ligga i omständigheten, att den 
halvrunda kniven är all tolka såsom rakkniv. Denna fråga är dock 
synnerligen omtvistlig. 

Den nämnda tolkningen av berörda knivtyp är den allmänt omfat
tade både i Skandinavien och på kontinenten. Till de skäl, som pläga 
åberopas härför, hör hänvisningen lill Monlolius' påvisande av typens 
utveckling ur vissa italienska halvrunda rakknivar.2" Vid närmare 
ettersyn finner man emellertid, aii visserligen den svenske forskaren 
behandlar hela denna knivgrupp under rubriken »Rasiermesser», men 
samtidigt, att lian omedelbart i kapitlets början framhåller, all della 

25 H o s t m a n n, Der Umenfriedhof bei Darzau (Braunschweig 1874), B. 
118, Taf. XL 18. — Se Sven Mamma, lag.—lid VI, s. 13, tig. 11 (Rondsen), 

28 a. a., s, 36, Taf. 17: S. 
27 Dio vorclasaiache Chronologie Italiens (Stockh. 1912). Text, B. 202 ff. 
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är en vedertagen benämning, om vars 

riktighet han dock ej ut ta lar sig. Vad 

beträffar de halvrunda knivarna från 

Nordeuropa, betecknas de ingenstä

des av Montelius såsom rakkn iva r : 

samma försiktighet iakt tar Almgren.2 8 

Mot uppfattningen, att vi här ha att 

skaffa med en rakkniv, kunna även 

r iktas åtskilliga invändningar. Fö r 

det första synas pjäsens form och di

mensioner göra denna användning 

mindre sannolik. Vidare kan hänvi

sas till att samtidigt med det behand

lade redskapet t innes andra knivty

per, som bättre synas lämpa sig för berörda ändamål,2 0 och som av 

andra forskare3 0 delvis även ansetts tjäna detta syfte. Det förefaller 

då egendomligt, att man för samma ändamål haft två olika knivar av 

fullkomligt olikartad typ och konstruktion. P'j sällan förekomma 

dessa knivar i samma fynd. vilket skulle innebära, atl man nedlagt 

1 2 

Fig. 24. 
1. Snoddiindebe.slag nr grav 58. 
2. Nyckelskylt ur grav 5. 3 j t . 
Abb. 24. l. Bobnurendenbetchlag aus 

Orab 68. 2. Ilolzkästchenbeschlas 
aus Orab n. 

Fig. 25. 
Skära nr grav 44. */,. 

Abb. 25. Sicliel aus Grab M. 

M A I m g t e n u. N o r m a n, a. a., s. 39. 
29 Se exempelvis K o s t r z e w s k i , a. a., lig. I KS ff.; av dessa är tyd

ligen fig. 161 identisk med den saml Ida keltiska rakkniven ( V o u g a , a. a., 
Pl. 22:9—13); en dd av dessa knivar föreligga durk Iran kvinnogravar ocli 
torde haft en annan användning. 

"' Exempelvis T a c k e n b e r g , a. a., Taf. 26: 7. 
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Fig-. 26. 
1, 3. Järnfibnlor ur grav 65. 2. Järnring (sölja?) ur grav 58. Ca Vi-

Abb. 26. 1, 3. Eiserne Fibeln aus Orab 05. 2. Eiserncr Rinn (Schnalle?) aus lirab 58. 

två rakknivar åt den döde. 

Ivakknivsteorien d ra r vidare 

med sig konsekvensen, att 

redskapet i fråga uteslutan

de skall t i l lhöra mansgra

varna. Så ä r dock icke fal

let. En kvinnograv med dy

lik kniv ä r känd från Po

len.31 I det ovan berörda fyn

det från Unsarve på Gotland 

ingå vidare pärlor av bärn

sten och glas, vilka måste 

anses häntyda på kvinno

grav. Såsom en grav av sam

ma slag ä r vidare betecknad 

den rikt uts tyrda från Ham-

merum på Jylland.3 2 Förhå l 

landet, att den omdiskutera

de kniven, inlagd i fodral, varit fogad till den dagliga 

nes knappast heller stödja den berörda tolkningen. 

Fig. 27. 
Lerkärl ur grav 5. 
Abb. 27. Tongsläss aus 

Ca '/,. 
Grab 5. 

dräkten, sy-

Något lik-

31 K o s t r z e w s k i , a. a., s. 161. 
32 Aarbeger 1881, s. 170 f. 
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nande torde icke vara påvisbart från någon epok i förhistorisk eller 

historisk tid. 

Att den halvrunda kniven i en del fall kan påvisas ha varit inlagd 

i fodral3 3 måste emellertid otvivelaktigt visa, att den haft en synner

ligen skarp egg, som tarvat skydd både för dess egen 

och bä ra rens skull. Av samma skäl p lägar även en 

av våra dagars redskapsknivar förvaras på samma 

sätt, nämligen den i sadelmakaryrket brukade läder-

kniven. Överensstämmelsen med denna s t räcker sig 

emellertid även (ill formen — »halvmånkniven» eller 

»halvmånen» är än i dag det viktigaste verktyget 

vid lädrets sönderstyckning. Att hä r föreligger en 

urgammal typ antydes av de nä ra överensstämman

de redskap, som kunna påvisas exempelvis från det 

stora fyndet vid La T6ne34 samt från Egypten och 

andra orientaliska länder.35 Paral le l ler förete även 

åtskilliga naturfolks, t. ex. eskimåernas,3 0 till Häng

ning avsedda redskap. 

I jämförelse ined del rika innehållet i den ovan 

behandlade bautastensgraven är inventariet i öv

riga undersökta gravar sparsamt. Beträffande den 

först undersökta fyrkanten (grav 5), där metallfyn-

den utgjordes av ett fragmentariskt remändebeslag 
r Ig. lo. 

Järnnäl ur grav ( s e ovan, s. 11 f.) och en nyckelskylt, förtjänar dock 
44. Ca /„. lerkärlet en viss uppmärksamhet . Det är tjockväggigt 

Abb. 28. Eiserne . . . . . , ,,, . • _.. • « . 
Nähuadei aus som i de övriga g ravarna men betydligt bättre bräm. 

av gulbrunt gods och ha r låtit sig helt återställa (fig. 

27). Den simpla, blomkriikliknande formen visar, att lerkärlen vid 

Valloxsäby liksom vid Kvarnbo stå på helt inhemsk grund, och att de 

främmande strömningar, som redan mot slutet av förromersk järn

ålder nådde Gotland och Öland samt även i någon mån andra delar 

av det svenska fastlandet, ännu icke hunnit fram till Uppland. 83 Kniven i Hainraerumfyndet visar spår av träbeläggning, vilket möjligen 
antyder träfodral; vid Unsarve låg kniven inom en hartstälningsring och har 
således där förvarats i cn spånask. 

-1» V o u g a, a. a., Pl. NLVI 46: 18, 28; se även D é c h e l e t t e , Manuel, II, 
fig. 602. 

» F l i n d e r s P e t r i e , a. a., Pl. LNII—LNIII. 
:l" B i r k e t - S m i t h , Eskimoerne (Kobenh. 1927), fig. å s. 132. 
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Den pi metallföremål rikaste graven näst bautastensgraven XLIII 
vm- randgraven n r 44. Av de tre här förekommande j ä r n s a k e m a lu

den väl bibehållna skäran (fig. 25) av det största intresset. Donna 

visar ingen anknytn ing till flertalet mera lie-artade redskap i La 

Tene-fyndet37 utan synes företräda en mera ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

självständig germansk utveckling ur andra 

keltiska former.38 Vid jämförelse med 

andra skandinaviska fynd framgår, att den 

genom sin långa tånge avviker från en del 

typer från förromersk jä rnå lder med få, 

vid kl ingans bas placerade nitar.3 9 Dess 

form med bladets rygglinje nästan ra kl 

fortlöpande ut i tången visar emellertid 

nära överensstämmelse med ett par excm-

plar från gravfältet vid Jä rnsyss la i Vä

stergötland.40 Dessa ska ro r s många fäste

nilar, av Arne tolkade såsom bevis för atl 

de tillhöra La Téne-tiden, saknas sånär 

som på en enda å Valloxsäby-exemplaret, 

vilket ta lar för dess hänförande lill tidig 

kejsartid. Denna datering bestyrkes av den 

omständigheten, att Valloxsäby-exemplai"! 

bestämt avviker från de starkt krumböjda, 

med lång skafttånge försedda skarorna 

från framskriden kejsartid.4 1 E n viss be

kräftelse får denna tidsbestämning av de 

båda i fyndet ingående nålarna . 

Av de två sönderbrutna jä rnnå la r , som 

här förekomma, torde den ena ha varit en 

smyckenål, att döma av dess på överändan 

uppskjutande pigg, antagligen avsedd all 

tjäna till fäste för ett nålhuvud av något annat ämne, ben, horn eller 

Fig. 29. 
Spjutspets ur grav 

27. Ca 3/6. 
Abb. 29. I.anzenspitze 

aus Grab 27. 

37 V o u g a, a. a., Pl. 24—25. 
* V o ii g a, a. a., Pl. 25:5; jfr även D é c h e l e t t e i I/Antbropologie 

1903, s. 397, fig. 25. 
39 S t e n b e r g e r , a. a., fig. 8. 
,0 A r n e i Sv. Fornm. tidskr. XII. s. 243, fig. 22—23. 
" A r n e , a. a., s. 238, fig. 7. — R y g h , Norske oldsager, fig. 111. 
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brons. Den andra nålen däremot, som är försedd med öga (tig. 28), 

ä r ett otvivelaktigt nyltoredskap av den art, som återfinnes i gra

varna från tiden närmas t före och efter Kr. f. Dess ansenliga längd 

— dryga 13 cm — hänvisar den till äldre kejsartid.42 

F ö r Norden mera säl lsynta voro de båda metallföremål — järnfibu-

lor — som jämte harts tätningsstycken utgjorde inventariet i grav 65 

(fig. 26: 1, 3). Den parvisa förekomsten av dessa föremål plägar 

anses häntyda på kvinnograv. Fibulorna, som varit med på bålet och 

blivit tämligen förböjda och i någon mån utsatta för smältning och 

annan skadegörelse, voro av samma slag och ursprungl igen sannolikt 

även av samma dimensioner — från nålhuvud till fot omkr. 48 mm 

och med spiral av ungefär samma längd. Typologiskt t i l lhöra de 

L a Téne I I och er inra s tarkt om exemplaret från Jä rnsyss l a med den 

skillnad, att detta ä r av brons.4 3 Liksom Järnsyss laf ibulan ha 

exemplaren från Valloxsäby haft spiralen upplindad kr ing en tvär

axel med ändarna prydda av bronsknoppar , av vilka nu endast åter

s tår en enstaka smältklump. A föreningspunkten mellan fot och 

bygel ha fibulorna från grav 65 en prydnad, vars ursprungl iga form 

nu är svår att avgöra. Tydligen ha r det dock varit något slags 

kamartad förhöjning, ställd på tvären av bygeln och där med halv

rund kontur. Bredden av denna kam tycks ha varit 10—12 och höjden 

6 mm. Den långa spiralen och även den höga kammen äro sena drag 

och hänföra typen till slutet av förromersk järnålder . Denna grav 

skulle således vara något äldre än de förut beskrivna från Vallox-

säbygravfältet. Dateringen synes även låta sig väl förena med gra

vens yttre form med dess plana yta och dess från övriga undersökta 

Val loxsäbygravar avvikande byggnad (fig. 15: 2) . Den egendomliga 

baljliknande underbyggnaden till mittstenen med det därunder lig

gande fyndlagret torde vara något hittills okänt. Dock erbjuder denna 

konstruktion en viss likhet med Läbygraven nr 3,4 4 ehu ru där »bal

jan» icke befann sig under mittstenen utan snett under denna och 

med en särskild täckhäll. Såväl fynden i grav 65 som dess byggnad 

synas tyda på att Valloxsäbygravfältet uppåt i tiden nä ra anknyter 

till det vid Kvarnbo. 

Såsom framgår av den ovan givna framställningen, tillhöra av hit-

42 K o s t r z e w s k i , a. a., s. 168. 
43 A r n e , a. a., fig. 18—19. 
44 Fornvännen 1938, s. 83, fig. 10—11. 
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tills behandlade gravar , som låta sig tidsbestämmas, alla utom den 

sist behandlade del t:a årh . e. Kr. Dateringen av den återstående 

graven nr 27 ( trekant) , till sin konstruktion, såsom vi ovan sett, i 

mycket avvikande från de övriga, måste väsentligen grunda sig på 

en ana lys av den här funna spjutspetsen (fig. 29). Denna, som har 

en längd av 16 cm och över bladet visar en största bredd av 2,5 cm, at

tack vare glödpart inan i stort sett väl bibehållen, ehuru spetsen är 

anträt t och mynningen av holken blivit tilltryckt. Särskil t framträ

dande är holkens s ta rka ryggning. Denna s tannar ej, såsom i regel 

sker, då den uppträder på vissa förromerska spjutspetsar, vid basen 

av den egentliga spetsen utan fortsätter helt ned över holken — ett 

drag. som är u tmärkande för spjutspetsarna från framskriden del av 

äldre kejsartiden.1 ' ' Etl annat karakter is t iskt drag är metoden för 

eggbladens ulhamring. Denna avviker från den, vilken återfinnes å 

en stor del av L a Téne-tidens spetsar. Å dessa har uthamringen 

skett på ett tidigt stadium av vapnets t i l lverkning och uts t räckts till 

hela bladet. Här däremot utgör eggarnas l i l lhamring ett sekundärt 

moment, öve r eggbladet ha r genomskärningen från början varil 

rombisk, och spetsens bredd har endast obetydligt överskridit hol

kens. Till omkr. *jt av sin längd har bladet emellertid på nedre par

tiet fått eggarna u thamrade till segmentfonnade fäll, vilket gör, alt 

de där blivit något utbuktande. P å spetsens överdel ä r genomskär

ningen fortfarande rombisk, nederpartiet däremot bildar en platta 

med starkt markerad mittås å såväl över- som undersida. Denna 

spjutspetstyp får sin förklaring såsom en kompromiss mellan den 

begynnande kejsartidens s t rävan efter massivitet oeh den från La 

Téne-tiden nedärvda och nu återupplivade t i innhamringen. Enligt 

J ahn 4 6 uppträder denna typ sporadiskt under det l : a å rh . e. Kr., men 

blir allmänna re först under det nästföljande seklet för att fortleva 

såsom typisk för yngre kejsartiden. Då Valloxsäbyspetsen med sina 

svagt utsvängda eggblad gör intryck av en begynnelsetyp, torde den 

dock ej kunna sät tas längre fram än till det 2:a årh . Den tre

kantiga grav, vari spetsen ä r funnen, får således dateras till nämnda 

lid. Denna tidsbestämning utgör en bekräftelse på, vad som ovan 

(s. 6) antagils, nämligen att den s trävan efter synlighet och nionu-

45 J a h n , Die Bewatfnung der Germanen (Mannus-Bibl., Nr 16.1916), s. 81. 
46 a. a., s. 81 ff. 
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mentalitet, som kan spåras hos denna och några andra gravar och 
närmar dem till Gödåkersfolkets gravskick, är ett sent drag. 

Den ovan givna kortfattade framställningen av de hittills bedrivna 
undersökningarna vid Valloxsäby torde visa, att dessa grävningar 
möjliggöra en del slutsatser. Liksom vi om gravarnas yttre kunde 
uttala, att det företräder en inhemsk tradition, vittna gravskick och 
gravgods om inflytelser från kontinenten. Dessa inflytelser synas 
komma från såväl västgermanskt område — de i en del gravar ren
gjorda benen — som östgermanskt — den allmänna sammansättningen 
av gravgodset. Bland detta märkas ett par sällsynta, på skandina
viskt område, såsom det förefaller, hittills orepresenterade fornsaks
former. Vad beträffar gravtyperna, ha en del nya detaljer kommit 
i dagen, t. ex. de brunnsliknande gravgöinmorna. Likväl kan detta 
gravfält ännu icke betraktas såsom slutgiltigt undersökt. Område! sö
der om landsvägen ligger ännu helt orört, vilket gör. all de krono
logiska förhållandena ej kunna sägas vara, fullt utredda. För övrigt 
kan knappast heller det norra partiet med dess 130 gravar anses helt 
klarlagt efter endast ett dussintal gravöppningar. Att märka är exem
pelvis, att invid den hillills äldsta graven (nr 65) finnas flera andra 
av tydligen samma flacka karaktär och därför antagligen också av 
samma höga ålder. 

Att märka är vidare, att detta gravfält är långt ifrån ensamstående 
i sitt slag. De under det sista årtiondet bedrivna undersökningarna 
och inventeringarna ha skänkt oss en så pass ingående kännedom 
om dessa gravfält och deras utveckling, att det nu är möjligt att ur
skilja olika tidsgrupper. Enbart inom det område, som återfinnes å 
Geologiska undersökningens kartblad »Lindholm», ha uppspårats ett 
flertal gravfält, som med största sannolikhet kunna hänföras till det 
l:a årh. e. Kr. Beträffande gravfältet vid Lunda i Östuna sn har 
denna tidsställning redan fått sin bekräftelse genom förberedande 
grävningar under den förflutna sommaren. 

Möjlighet föreligger således att särskilt i trakterna öster och syd
ost om Uppsala uppspåra gravfält från Tacitus' tidevarv och därför 
otvivelaktigt härrörande från de av honom omnämnda svionerna. Det 
'örefaller nu vara en viktig uppgift för svensk arkeologi att i största 
möjliga utsträckning undersöka dessa fornminnen och att klarlägga 
deras utbredning. Ä de platser, där de hopa sig som starkast såsom 
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a Valloxsäby ägor och där flerstädes i nära förening med spar a\ 

gamla odlingar, bör även sökas efter boplatser. Det torde föreligga 

vissa möjligheter all uppspåra ej blott svionernas gravar utan även 

deras boningar. H ä r öppnar sig ett perspektiv, där både arkeo

logiska och historiska landvinningar skynda. 

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

G U N N A R E K H O L M : Valloxsäby loghacke (Der »Scheunenriicken» 

bei Valloxsäby). Ein uppländisches Gräberfe ld aus d e m 1. J a h r b . 

n. Chr. 

Mit Riicksicht darauf, dass dio Ergebnisse von Kvarnbo1 bewiesen haben, 
dass auf dem uppländischen Gebiet auch Gräberfelder aus dor Laténe 
zeit vorliegen, haben sich die Hcmuhungon des letzten Jahres darauf 
gerichtet, die chronologische Liicke zwischen Kvarnbo und Gödåker 
(2. Jahrb.) auszufullen. Der erste Versuch, oin Gräberfeld aus dem 1. 
Jahrh. durch Studium der Gräberformen aiifznspilren, fiihrte znr Unter
suchung des Gräberfeldes bei Valloxsäby, etwa 20 km s o von Uppsala 
im Ksp. östuna. 

Das Gräberfeld liegt auf einem Moränenrucken mit Richtung N—S. 
Der bisher kartierte Teil nordwärts der uberquerenden Strasse umfasst 
etwa 130 Gräber, von denen 45 durch Bautasteine markiert sind (Abb. 
1—4). Im iibrigen bestehen die Gräber aus meistens runden, bisweilen 
auch drei- und vierockigen Pflasterungon. Lie Rundgräber haben ohne 
Zweifel urspriinglich anf der Erdoberfläche ganz unbedeckt gelegen, jetzt 
sind sie nur wenig öder gar nicht sichtbar. Die viereckigen Gräber erheben 
iich dagegen im allgemeinen stärker iiber die Erde und haben von Anfang 
an eine Erdbedeckung getragen (Abb. 10—11). Von den Dreiecken gilt, dass 
auch sie sich durch eine kraftige Markierung auszeichnen. Sie sind aber 
aus grossen, eckigen Steinen gebanl und haben keine Ausfiillung (Abb. 9). 
Einige runde Gräber haben ein mehr steinhiigelähnliches Aussehen, aber 
sie scheinen jtinger zn sein. Lic Ergebnisse der bisher untersuchten 11 
Gräber datieren das Gräberfeld hauptsächlich ins 1. Jahrb. I Mc 2 Fibeln 
des Grabes 65 (Abb. 26:1) vom Typ Laténe II (späte Form) weisen aber 
anl die späte vorrömische Zeit hin. Die Frage der unteren Zeitgrenze 
muss noch offengelassen werden, wahrscheinlich gehört aber die Lanzen-
spitze Abb. 29, aus dem Dreieckgrab 27 (Abb. 9), dem 2. Jahrh. an. — 
Im allgemeinen sind dio verbrannten Knochen gereinigl und in Tonge-
fässen öder Spanschachteln niedergelegt worden. 

Das zuerst untersuchte Bautastcingrab XLIII ontheilt 11 gut crlialtcne 
eiserne Gegenstiinde, darunter eine schön verzierte Schere (Abb. 19—20) 

:; Fomudnncn 1939. 
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und 7 Beschläge ZU einer Messertasche vom I lar/.cfcld-Ncugurlli-Typ (Abb. 
6, 17, 22—23). Eine ahnliche brunnenartige Grabmulde zeigten auch 
das liautasteingrab XLIV (Abb. 7—8, 18) und das viereckige Grab 5 
(Abb. 10:3—12). Das letztgenannte Grab enthielt das einzige Tongefäss. das 
sich wiederherstcllen liess (Abb. 27), eine scldiclilc cinheiraische Ware. 
In dem Rundgrab 44 fanden sich nebst Tongefässscberbon und Harzdichtun-
gen 2 eiseme Nadeln, davon die eine mit Öse (Abb. 28), und eine gul 
erhaltene Sichel (Abb. 25). Das Grab 65, von den anderen bisher unter
suchten Gräbern durch seine Flaclihoit und Konstruktion abwoichend 
(Abb. 13, 15:2), ist wegen der Fibeln (siehe oben) als das älteste des 
Gräberfeldes zu bezeichnen. Die in den Gräbern 5, 58 und XLIII auf
tretenden >dachrinnenförmigen> Riemenbeschläge (Abb. 23, 24: 1) haben 
ihre Gegenstllcke anf den Gräberfeldern von Darzau, Harsefeld und Rondsen. 

Ein vergloichcndcs Studium der halbrunden Messer und ihrer Taschen-
beschläge fiihrt dazu, dass das aus Valloxsäby eine chronologische Zwischen-
ätellung zwischen den beiden ans Xengnrlli und Öland einerseits und dem aus 
Harsefeld anderseits einnimmt. Da aber alle vier dem 1. Jahrb. n. Clir. 
nngehören, känn das Harsefelder Messer nicht so frtthzeitig sein wie bisher 
angenommen ist. Der Verf. sprichl weiter dio Mcinung aus. dass cs sich hier 
kaum um Rasier-, sondern eber um Ledermesser handelt 

Gräberfelder von Valloxsäbytyp und älinliclier Art finden sich zu Hun
dorten O und SO von Uppsala. Es känn angenommen werden, dass sie 
den Taciteischen Suioncn zuzuschreiben sind. 

1 Siehe diese Zeitschr. 1938, S. 69 fl. 


