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Vandra på Vallbyåsen

Bautastenar 
Det finns många resta 
stenar på gravfätet som 
markerar gravar. På 
åsryggen står flera stenar 
på rad som också kan 
ha markerat gräns mellan 
bygder. Åsryggen utgör 
ännu i dag sockengräns 
mellan Husby-Långhund-
ra och Östuna socknar.

Gravfältet
Gravarna på Vallbyåsen 
är från järnåldern, då 
kremering var vanligast. 
Den döde brändes på bål 
sedan tvättades alla ben 
som lades i en kruka eller 
träask eller grävde man 
en enkel grop och lade 

ner resterna från bålet. Ovanpå lades en stenpackning. 
Dessa kan ha olika former, runda, fyrkantiga eller tre-
kantiga. Många har en kantstenar och en mittsten.

Följ markeringarna upp på 
åsen, vidare södreut och 
titta på gravarna.

Undersökningar
Det har inte gjorts några undersökningar på Vallbyå-
sen, men på Rönnängen, väster om Stora Vallby gård 
gjordes en undersökning på 1930-talet. Man fann 
gravar där den döde fått någon personlig ägodel med 
sig. T.ex. en kniv, ett smycke eller en kam. Fynden kan 
dateras till äldre järnåldern.

Fägatan
Mellan åkrarna går en väg 
som säkert har funnits 
under många generatio-
ner och använts för att 
föra korna från gården ut 
till beteshagarna. Kanske 
har fägatan funnits redan i 
förhistorisk tid. 

Härifrån kan man vandra 
västerut bort mot Stora 
Vallby. Eller så kan man  
gå öster ut åt mot Ulvesta 
och vidare till Hönsgärde 
som också är ett gravfält 
från järnåldern.

Detta material har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala av HereAndNow 2008.
Informationen finns utlagd på www.knivsta.se 

Hävd och skötsel
Många gravfält i odlingslandskapet har under århund-
raden, kanske under tusen år hävdats av traktens 
jordbrukare. 
Ängs- och hagmarksfloran är därför ett levande kul-
turminne som skapats under lång tid och som fordrar 
fortsatt hävd för att överleva. 
Slåtter och bete har gynnat de växter som klarat hårt 
betestryck eftersom de har bladrosetter vid marken 
som överlever. Om hävden upphör blir de lätt utkonkur-
rerade av högväxta gräs och örter.
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Backsippa - 

den är fridlyst

Om det är vår så kanske 
du får de många olika 
blommor.
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