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Fig. 18. Grav 68 från NV. Foto förf. Jfr. fig. 25. 
Grab 68, von NW gcsehcn. Vgl. Abb. 25. 

II 

Eftcrundcrsökning å Valloxsäby logbaeke, Uslnna sn. 

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

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

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

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

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

Då detta gravfälts topografi 
förut blivit utförligt skildrad,20 

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

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

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

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

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

27 Jfr Valloxsäby, fig. 11. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



110 GU NN AR EK II O LM 

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

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

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

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

1 Siehe diese Zeitschrift 1925, S. 335 ff. 




