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Förord

På krönet av den markanta grusåsen på Låssahalvön i Upplands Bro kommun, med vid utsikt
över Mälaren, ligger det unika fornminnesmonumentet Rösaring. Den har sitt namn efter gra-
varna och labyrinten på platsen som varit kända sedan århundraden tillbaka. Den märkliga
”processionsvägen” som binder ihop gravarna med en husgrund upptäcktes dock så sent som i
slutet av 1970-talet av lokala hembygdsforskare. Åren 1981-82 undersöktes platsen av arkeo-
loger från riksantikvarieämbetet i samarbete med amatörer inom en arkeologikurs organiserad
av Stockholms läns hembygdsförbund. Undersökningarna visade att Rösaring troligen varit
skådeplatsen för en mycket speciell begravningsceremoni under vikingatid och att kultplatsen
kunde ha anor tillbaka till bronsåldern.

År 1995 tog hembygdsförbundet kontakt med Stockholms läns museum för att diskutera
eventuella vidare undersökningar på Rösaring. Diskussionerna resulterade i ett projektförslag
som istället hade som inriktning att försöka förstå i vilket sammanhang kultplatsen ingått i
under forntiden. Undersökningarna kom därför att koncentreras till fornlämningsmiljön kring
Rösaring. Projektet påbörjades 1996 och från detta år och fram till 1998 har det utförts olika
fältundersökningar av länsmuseet i samarbete med amatörarkeologer inom hembygdsförbundets
arkeologisektion. I samband med undersökningarna har deltagarna från hembygdsförbundet
fått möjlighet att lära sig olika arkeologiska undersökningsmetoder såsom gravfältskartering,
fosfatkartering, provrutegrävning och metalldetektering.

Följande rapport har sammanställts av Stockholms läns museum och behandlar alla under-
sökningar som utförts inom ramen för projektet fram till idag. Rapporten är författad av pro-
jektledare Peter Bratt, med undantag för avsnitten om metalldetekteringarna som skrivits av
antikvarie Kjell Andersson.

Slutligen vill projektgruppen och länsmuseet tacka alla som bidragit till att göra undersök-
ningarna vid Rösaring möjliga, både amatörarkeologer och ekonomiska bidragsgivare. Ett sär-
skilt tack till arrendatorn av Stora Ekeby, Anders Sjöö, för all praktisk hjälp och uppbackning
av projektet.

Peter Bratt
Stockholms läns museum



Fig1. Undersökningsorådets läge markerat på Blå kartan, skala 1:100 000.
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Projektets målsättning

Projektet påbörjades 1996 och drivs av Stockholms läns museum i samarbete
med Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion och de lokala hem-
bygdsföreningarna i Upplands-Bro kommun.

Projektets målsättning är att försöka förstå Rösarings betydelse, funktion
och sammanhang under forntiden. För att kunna närma sig detta mål krävs i
första hand att fornlämningslokalen sätts in ett större bebyggelsearkeologiskt
sammanhang. Som en lämplig avgränsning för undersökningsområdet har valts
de fastigheter som berör grusåsen med Rösaring, dvs Sanda, Ekeby, Tibble,
Ålbrunna och Säbyholm. Området motsvarar i stort sett hela Låssahalvön.

Projektet har ingen bestämd tidsbegränsning utan är tänkt att löpa så länge
det finns intresse och känns meningsfullt. Arbetet är upplagt enligt följande
modell:

1. Sammanställning av befintlig kunskap i en bebyggelsearkeologisk ana-
lys grundad på inventeringar, arkiv, kartor och litteratur. Formulering av fråge-
ställningar.

2. Fördjupning av inventeringsunderlaget genom specialinventering av
undersökningsområdet och kartering av tidigare icke kartlagda fornlämningar.

3. Prövning av frågeställningarna genom begränsade undersökningar så-
som fosfatkartering, avsökning med metalldetektor, grävning av provschakt och
provrutor.

4. Arkeologiska undersökningar för lösande av centrala frågeställningar.

Föreliggande rapport kommer att ligga som underlag för diskussioner om even-
tuella framtida undersökningar vid Rösaring.

Arbetsorganisation och finansiering

Peter Bratt, enhetschef för den arkeologiska verksamheten på Stockholms läns
museum har svarat för projektets uppläggning. Samma person har också varit
projektledare och i samråd med en projektgrupp bestående av Börje Sandén,
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF), Rolf Rydén,
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och Ingrid Karlmar, ordförande
i Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion, planerat fältundersök-
ningarna åren 1996-98.

Fältundersökningarna under 1996 leddes av Rolf Rydén och bestod av en
specialinventering av Låssahalvön. I arbetet som omfattade nio fältarbetsdagar
deltog vid varje rekognosceringstillfälle 2-5 amatörarkeologer från arkeologi-
sektionen.

1997-98 års fältundersökningar utfördes båda åren under veckan efter
midsommarhelgen. Arbetet leddes av projektledaren tillsammans med två ar-
keologer från Stockholms läns museum och Rolf Rydén. Varje år deltog 12 amatör-
arkeologer i fältarbetena.
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Kostnaderna för undersökningarna under åren 1996-97 har Stiftelsen för
Upplands-Bro Fornforskning vällovligt bistått med. 1998 års undersökningar
har finansierats med stöd av ett frikostigt bidrag från Birgit Wallenbergs Fond.

Landskapet

Rösaring är en unik fornlämningslokal på krönet av den 61 m höga grusåsen
som ligger centralt på Låssahalvön i Låssa socken, Upplands-Bro kommun,
Uppland. Förmodligen syftar namnet på de rösen och den labyrint, med ringar
av sten, som ingår i den forntida anläggningen. Platsen ligger på gården San-
das marker och omnämns på en arealavmätning från 1701 som ”Röra Backe”.
Därefter nämns platsen i de skriftliga källorna omväxlande som Rösaring eller
Rösa(Röra) Backe(n).

Den 800x1500 m stora grusåsen framträder mycket påtagligt i den i övrigt
relativt flacka omgivningen. Från den högsta punkten av åsen, där också gra-
varna och labyrinten är belägna, är utsikten storslagen över Mälaren. Åsens
påtagligt höga höjd i förhållande till omgivningen, möjlighet till vida utsikt
och dominanta inslag i landskapet har säkerligen fått de forntida människorna
att uppfatta platsen som särskilt betydelsefull. Det förefaller därför naturligt att
en av landets märkligaste fornlämningslokaler ligger här.

Krönet av grusåsen är idag bevuxen med gles tallskog med en mager under-
vegetation av ris och ljung. På sluttningarnas svämsand övergår tallskogen i en
delvis tät lövskog av bl a björk  och rönn. Spår efter strandförskjutningens för-
lopp under stenåldern finns i form av strandvallar utefter grusåsens sidor. Åsen
har ett tydligt slut mot de stora och flacka åkerytorna som omger större delen av
höjdsträckningen.

På Sanda och Stora Ekebys marker domineras de låglänta delarna av åk-
rarna av glaciallera som närmast mälarstranden (mellan 5- och 10-metersnivån)
övergår i postglacial finlera. De högre belägna åkerytorna vid bebyggelsen och
fornlämningarna i området ligger på sand, dels grövre svämsand närmast åsens
fot och fornlämningsområdena vid torpet Leran, dels finare sand sydväst om
Stora Ekeby, nordöst om gravfältet RAÄ 18 och sydväst om Leran.

Tidigare undersökningar vid Rösaring

Rösaring består av en 540 m lång vägbank (RAÄ 85:1) som löper i N-S rikt-
ning med ett gravfält (RAÄ 23) och en labyrint (RAÄ 24) i den södra änden och
en husgrund (RAÄ 85:2) i den norra (Prenzlau-Enander 1991:92). Gravfältet
utgörs av två rösen, 12-16 m i diameter, fyra stensättningar, varav tre är 2-9 m
och en är 22-23 m i diameter samt två större högar, 14 respektive 21 m i diame-
ter.

Upptäckten av vägbanken i slutet av 1970-talet ledde till att Riksantikva-
rieämbetet i samarbete med amatörarkeologer genomförde två mindre under-
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Fig 2. Utsnitt ekonomiska kartans blad 10I 9a, 11I 0a, 11H0j och 11H9j. Den långa vägbanken (RAÄ
85:1) är markerad med en pil. 500 m
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Fig 3. Karta över Rösa-
ring, upprättad 1981 av
L Löthman och
G Winberg.

A. Grop, troligen för äldre
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11. Hög

12. Grop

Ej övertorvad
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Plan över labyrinten (nr 4). Ur
”Upplands-Bro kulturhistoriska
miljöer” 1991.
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sökningar 1981-82, under ledning av David Damell (Rapport i ATA, Dnr 4515/
79, Damell & Östmark 1986). Gravfältet karterades för första gången samti-
digt som vägbanken och husgrunden undersöktes närmare. Undersökningarna
visade att vägbanken leder rakt in under den största av högarna. Själva väg-
banken består av två parallella rader av rullstenar med en grusfyllning emellan
och ett täckande ler-/mjälalager. Gruset antas ha skottats upp från sidorna, ef-
tersom västra sidan av vägbanken har spår efter ett dike och den östra sidan en
rad av grunda gropar på jämna avstånd från varandra utefter så gott som hela
vägsträckan. Vägbanken daterades med hjälp av ett C14-prov från markytan
under vägen till äldre vikingatid (BP 1135 +/- 80). Husgrunden som var 4,8x6,4
m stor innehöll inga fynd och kunde inte dateras. Sambandet mellan gravhögen,
vägen och husgrunden har lett Damell till tolkningen att den senare ”antingen
utgjort ett s k dödshus, dvs förvaringsplats för ett lik för längre eller kortare tid,
eller någon form av kultanläggning.” Vägbanken antas ha anlagts som en
processionsväg från kult-/dödshuset för att leda fram till platsen där senare den
största gravhögen uppfördes, den 22 m vida och 2,5 m höga storhögen. Lik-
nande paralleller till denna anläggning finns varken i övrigt i Norden eller un-
der andra delar av förhistorien.

Fig 4. C-14-provet från vägbanken (RAÄ 85:1) kalibrerat i OxCal v2, enligt
Radiocarbon 1993(1).
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Med ledning av C14-provet daterar Damell hela anläggningen till äldre
vikingatid, dock med förbehållet att gravfältet i övrigt med sina rösen och min-
dre stenkonstruktioner kan vara från bronsålder.

Genom en kalibrering av C14-värdet från vägbanken enligt 1993
Radiocarbon 35 (1), se fig 4, kan konstateras att provet knappast kan dateras
närmare än till vikingatid i allmänhet och att det snarare är mer sannolikt att
det är från yngre än äldre vikingatid. Två C14-prover från kult-/dödshuset, som
givit avvikande dateringar till tidig medeltid och nyare tid förklaras som kol
efter skogsbränder (Damell & Östmark 1986:208).

Pollenanalyser som genomfördes i samband med undersökningarna visade
att grusåsen under denna tid i princip hade samma vegetation som idag.

Kunskapsläget 1996
– bebyggelsearkeologisk analys

Stenålder  -1800 f Kr
Under stenåldern utgjordes Låssa socken av ett antal mindre öar i den skärgård
som då sträckte sig långt in i det nuvarande Uppland. I slutet av perioden låg
alltjämt så gott som all nuvarande åkermark under vatten. Sannolikt var dessa
öar för små och oskyddade för att kunna hysa någon fast bosättning vid denna
tid. Några spår från stenåldern är heller inte kända från Låssahalvön.

Bronsålder  1800-500 e Kr

Under loppet av bronsåldern övergick Låssahalvön genom strandförskjutningen
till en större sammanhängande ö. Under denna tid etablerades troligen en bo-
plats (RAÄ 19) på den nedre sandiga SO-sluttningen av grusåsen intill nuva-
rande Sanda gård. Boplatsen omfattar ett ca 75x40m stort område med 5
skärvstenshögar, 7 skärvstensvallar och 3 vallomgivna gropar. Till denna hör
eventuellt också en sk vallanläggning (RAÄ 84), ca 50 m längre åt sydväst.
Boplatsen har aldrig undersökts, utan dateringen grundas på förekomsten av
skärvstenshögar vilka generellt dateras till bronsålder.

Läget förefaller mycket strategiskt valt med hänsyn till de omfattande strand-
ängar som bör ha brett ut sig direkt söder och nordost om boplatsen och de två
grunda och skyddade vikar som skar in från väster och öster. Ett fynd av en
tidstypisk nackböjd stenyxa i åkermarken ca 400 m nordväst om kyrkan beläg-
ger aktivitet i området under denna tid (Stenberger 1971:194ff). Även en
skafthålsyxa av vanlig form och en flintpilspets med urnupen bas har påträffats
i området, dock inte med någon närmare angivelse av fyndplatsen än Säbyholms
marker (SHM inv nr 15121). Pilspetsen är karakteristisk för perioderna sen-
neolitisk tid och äldre bronsålder.

Till bronsålder kan också en grupp gravar (RAÄ 35, 36, 38, 62 och 63)
dateras som ligger kring inloppet till den dåvarande vik som skar in i ön från
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Fig 5. Låssahalvön under bronsåldern. Den inre strandlinjen (dagens 15 metersnivå) motsvarar stranden vid
slutet av perioden, ca 500 f Kr. Siffrorna betecknar RAÄ-nummer.
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väster mot boplatsen. Huvuddelen av gravarna tycks exponera mot det smala
inloppet till den grunda flad som viken utgjorde. De sex gravarna består av
ensamliggande runda stensättningar varav ett par är röseliknande, tidstypiskt
belägna på bergskrön (Petré 1984a:184ff). Bronsålderns gravar kan delas upp i
två huvudtyper dels de större kröngravarna vilka ligger enstaka eller i grupper
inom boplatsens resursområde som det är fråga om i detta fall, dels gravar som
bildar gravfält på eller i direkt anslutning till boplatserna. Det är sålunda möj-
ligt att det förekommer bronsåldersgravar på och/eller intill boplatsen RAÄ 19.
Bo Petré har tolkat kröngravarna som revirmarkerande gravar, möjligen för
hövdingar. De dateras generellt till bronsålder och äldsta järnålder.

Före Riksantikvarieämbetets undersökningar av Rösaring daterades
fornlämningskomplexet till bronsålder med hänsyn till dess monumentalitet och
rösen (ATA Rapport dnr 4515/79:4). Efter dateringen av processionsvägen till
vikingatid kan konstateras att det är möjligt att hela komplexet med samtliga
gravar och labyrint skall dateras till denna tid. Monumentala rösen i kombina-
tion med storhög och skeppssättningar från yngre järnålder finns i grann-
kommunen Upplands Väsby, vid Runsa (raä 5) i Eds socken (Bratt m fl 1988:80).
Samtidigt kvarstår dock möjligheten att en del av fornlämningarna skulle kunna
vara från bronsålder, i första hand rösena, och att platsen har fått förnyad aktua-
litet som grav- och kultplats under vikingatid.

Bronsåldersmiljön vid Rösaring har vad gäller både landskap och
fornlämningarnas karaktär stora likheter med förhållandena på södra Lovö som
studerats av Bo Petré sedan 1970-talet (Petré 1982, 1984a, 1984b, 1984 c).
Jämförelser mellan dessa två lokaler bör vara givande.

Äldre järnålder  500 f Kr - 500 e Kr

Under äldre järnålder var Låssahalvön alltjämt en ö som senare under yngre
järnåldern växte samman med fastlandet i nordost. Under perioden frilades hu-
vuddelen av de marker som så småningom skulle bli åker. Strandförskjutning-
ens effekter på landskapet har senare huvudsakligen varit begränsade till
Säbyholmsvikens inre del.

Fornlämningar med äldre järnålderskaraktär saknas helt på Låssahalvön.
Detta skall dock inte okritiskt tolkas som att bebyggelse saknades under denna
tid. Det är istället möjligt att denna tids gravar är anlagda i ett helt annat
område på s k bygdegravfält (Bratt 1997). Om så är fallet eller om ännu icke
upptäckta gravfält från denna tid finns på Låssahalvön, kanske överplöjda, lig-
ger det närmast till hands att söka bosättning från denna tid intill bronsålders-
boplatsen RAÄ 19, eventuellt under yngre järnåldersgravfältet RAÄ 18 något
längre ned i sluttningen. Detta läge var alltjämt centralt under denna tid och de
lämpligaste odlingsytorna bör med hänsyn till strandförskjutningen bl a legat
direkt öster och söder om denna plats. Ett annat läge, dock på en mindre skyd-
dad norrsluttning, kring platsen för Ekebys gamla bytomt (RAÄ 73), kan med
hänsyn till stora lämpliga odlingsytor vara ett annat tänkbart boplatsläge .
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Yngre järnålder  500-1100 e Kr

De äldsta gravfälten i undersökningsområdet började eventuellt att anläggas
redan i slutet av äldre järnåldern. Äldst förefaller det största gravfältet (RAÄ
20) vara, vilket har ett mindre inslag av äldre gravtyper såsom en rest sten
(numera kullfallen) samt en kvadratisk och en tresidig stensättning. De övriga
gravfälten är karakteristiska för yngre järnålder med närmast uteslutande hö-
gar och runda, övertorvade stensättningar. På gravfätet RAÄ 27, vid torpet
Leran, finns dock även en grupp märkligt sammanbyggda, rektangulära sten-
sättningar, möjligen senvikingatida skelettgravar av sk stavtyp (Damell & Modin
1989:57).

Gravfälten i undersökningsområdet kan knytas till de historiskt kända by-
arna och gårdarna beroende på hur de förhåller sig till de äldsta kända ägo-
gränserna och by-/gårdtomtslägena. Ett starkt rumsligt samband förelåg mel-
lan boplats och gravar under yngre järnåldern, dvs förekommer gravfält inom
en enhets gränser och i nära anslutning till bebyggelsen tyder detta på konti-
nuitet sedan förhistorisk tid (Ambrosiani 1964:190ff, Hyenstrand 1974:34ff).
Sannolikheten att bebyggelsenheten verkligen har ett förhistoriskt ursprung för-
stärks om den har skriftligt belägg under medeltiden och en namnform av forn-
tida karaktär, t ex osammansatt naturnamn, eller ett sk -by, -sta eller -inge-
namn (t ex Hyenstrand 1984:114ff med källhänvisningar). Gårdarna och by-
arna på Låssahalvön fyller i stort sett alla dessa kriterier på förhistoriskt ur-
sprung (se bilaga 2), med undantag för de numera försvunna enheterna Edeby
och Holm som låg sydost om Säbyholm (Ferm m fl 1992:omslaget) intill Säby-
holmsviken.

Antalet gravar som på detta sätt kan knytas till en by eller gård vittnar
också om bebyggelsens förhistoriska ålder, dock med förbehållet att senare års
undersökningar har styrkt den kulturgeografiska forskningens tes om att byar
eller enheter med flera hushåll har förekommit redan under förhistorisk tid, åt-
minstone under vikingatid (Broberg 1994:36). Det räcker sålunda inte att okri-
tiskt räkna gravar för att datera tillkomsten av bebyggelsen utan det är nöd-
vändigt att även ta hänsyn till gravarnas morfologi för att närma sig en bedöm-
ning av gravfältets anläggningstid.

Sandas centrala läge på Låssahalvön och att de stora gravfälten RAÄ 18
och 20 ligger i direkt anslutning till bytomten tyder på att bebyggelsen är den
äldsta i området. Eventuellt kan denna bosättning ha sitt ursprung i bronsålders-
boplatsen RAÄ 19 strax intill. Är så fallet förefaller det sannolikt att gravfälten,
åtminstone RAÄ 20 som har ett mindre inslag av äldre gravtyper, började att
anläggas under yngre romersk järnålder (200-400 e Kr). Det är från denna tid
som de äldsta by-/gårdsgravfälten i Mälardalen tycks ha sitt ursprung (Bratt
1996b). Några mindre undersökningar av skadade anläggningar på gravfält
RAÄ 20 (SHM inv nr 18769, 19263, 22670 och 27139), med fynd av bl a en
osammansatt kam och sotfria brända ben, visar att det åtminstone finns gravar
som kan dateras till tiden före 500 e Kr.

I stort sett har Sanda troligen haft samma läge under järnåldern som under
historisk tid. Eventuellt kan det tänkas att bosättningen tidigare låg längre
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Fig 6. Låssahalvön under yngre järnåldern. Den inre strandlinjen (dagens 5-metersnivå) motsvarar
stranden vid slutet av perioden, ca 1000 e. Kr. Siffrorna betecknar RAÄ-nummer.
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Fig 7. Gravfältskarta över RAÄ 20 och, längst ned till vänster, RAÄ 21, upprättad 1938 av N Tid-
mark.
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upp i backen mellan gravfälten RAÄ 18 och 20, vilket skulle förklara varför
dessa inte hänger ihop. Det kan dock även tänkas att det har funnits gravar i
detta område, men att de förstörs av hus och odling under historisk tid. Det
finns också en lämplig boplatsyta i åkermarken intill bytomten, direkt öster om
gravfältet RAÄ 18, som utgörs av en jämn platå som sträcker sig fram till de
små gravfältet RAÄ 17 och 30 längre österut.

De sistnämnda gravfälten bör också ha hört till Sanda vilket betyder att
sammanlagt 215 gravar kan knutas till enheten. De två gravfälten vid torpet
Leran (RAÄ 25 och 26), som också ligger inom Sandas äldsta kända ägogränser,
ligger så långt ifrån Sandas bytomt (RAÄ 104) att det förefaller troligare att
dessa har hört till en annan okänd bebyggelseenhet som försvunnit redan i slu-
tet av forntiden eller under medeltiden. Det stora antalet gravar vid Sanda tyder
på att bebyggelsen troligen utgjort betydligt mer än en gård under förhistorisk
tid. Med hänsyn till att det inventerade antalet gravar brukar fördubblas vid en
totalundersökning av ett järnåldersgravfält bör det verkliga antalet gravar vid
Sanda uppgå till drygt 400. Bo Petré har beräknat att en familj under yngre
järnålder på Lovö avsatt minst 10 gravar per århundrade (Petré 1993:102). Om
denna beräkningsgrund skulle tillämpas på Sanda kan gravfälten tillsammans
beräknas ha nyttjats av i medeltal 5 familjer eller en befolkning på 30-40 perso-
ner under en antagen anläggningsperiod på 800 år, dvs 300-1100 e Kr. Beräk-
ningen är naturligtvis starkt  hypotetisk, men visar ändå tydligt att Sanda måste
ha haft en ovanligt stor befolkning under förhistorisk tid.

En annan möjlighet är dock att gravfältet RAÄ 20 kan ha hört till Tibble
och att gränsen mot Sanda har flyttats västerut under historisk tid. Ett samband
mellan de två enheterna skulle ändå kunna tänkas med hänsyn till ortnamnet
Tibble som kan tolkas som ”den tätt bebyggda byn” (Calissendorff 1986:75f)
och därmed tyda på en omfattande bebyggelse på platsen redan under järnål-
dern.

De övriga gårdarna och byarna på Låssahalvön som bör ha förhistoriskt
ursprung - Bärby, Ekeby, Säby(holm), Tibble och Ålbrunna - har endast mellan
5 och 50 gravar från järnåldern vilket tyder på att de alla har tillkommit under
loppet av yngre järnåldern. Bärby och Säby har, liksom de tidigare nämnda
Edeby och Holm, försvunnit under loppet av 1600- och 1700-talet då de gick
upp i godset Säbyholm. Bärby låg norr om sockenkyrkan vid Säbyholm (Ferm
m fl 1992:omslaget), sannolikt strax norr om gravfältet RAÄ 64 där det bl a
finns en grundlämning (RAÄ 76) som kan vara en rest efter byn. Läget för Säby
är inte känt, men eftersom gården troligen är att betrakta som Säbyholms di-
rekta föregångare har den sannolikt legat på det äldsta kända platsen för
Säbyholms säteri, vilket var strax söder om sockenkyrkan (Ferm m fl 1992:om-
slaget) där det idag finns spår efter bebyggelse i åkern (RAÄ 4b). (Se tabell 1.)

För att sammanfatta tolkningen av bebyggelseutvecklingen under järnålder
i området så förefaller det som att bebyggelsen vid Sanda har varit den ursprung-
liga på Låssahalvön som under loppet av yngre järnåldern tycks knoppa av de
övriga järnåldersenheterna i området. I vilken ordning detta skett är svårt att
säga eftersom flera av gravfälten sannolikt decimerats genom bortodling. Detta
gäller sannolikt främst vid Tibble och Ålbrunna där gravfälten till större delen
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omges av åkermark. Om hänsyn tas både till järnåldersenheternas läge i förhål-
lande till Sanda och deras antal gravar så förefaller följande ordning möjlig:
först tillkom Ekeby, Säby och Ålbrunna som alla ligger på ungefär samma av-
stånd från Sanda, ca 800m, därefter förtätades bebyggelsen genom att Bärby,
Tibble och ”Leran” etableras. Strax norr om gravfälten vid Säbyholm och intill
Låssa kyrka upptäcktes dock en boplatsrest (RAÄ 100) bestående av ett grop-
hus och några enstaka boplatsanläggningar 1988. Grophuset kunde C14-date-
ras till perioden yngre romersk järnålder-äldre vendeltid, vilket antyder att be-
byggelsen vid Säby kan vara samtida med Sanda (Sander 1996).

Det förefaller möjligt att Sanda utvecklades till en extremt stor enhet under
järnåldern, kanske en by, som under yngre järnåldern splittrades upp på flera
enheter som anläggs i det omgivande landskapet. Hur kommer då processions-
vägen och de många storhögarna på Sandas gravfält in i sammanhanget? Utö-
ver storhögen vid Rösaring finns ytterligare tre storhögar på Sandas marker.
Alla tre ligger på gravfältet RAÄ 18, nordöst om Sanda (se fig 10). Högarna,
som är 23-29 m i diameter (enligt fornminnesregistret), ligger på rad i NV-SO-
riktning. Den mellersta och största av dessa är mycket flack och avplanad. Även
den norra storhögen, som dock är betydligt högre, har en plan topp och kan

Gård/by och RAÄ nr   Antal registrerade gravar

   300-tal  1000-tal
Sanda 17-18a-20b-30   -----------------------------215 --------------------------------

Ekeby 27-72 --- 50 ---

(Leran) 25-26    -- 40 --

Säby(holm) 1-3-4    -- 33 --

Bärby 5-6-7-8-64         15 -

Tibble 21           6

Ålbrunna 22           5

Tabell 1. Järnåldersenheter vid Rösaring
a. En hög, ca 9-10 m i diam och  0,75 m hög, undersöktes av Stockholms läns museum 1994
(Andersson 1996). I graven påträffades ett brandlager med gravurna och fynd av likarmat spänne,
örhänge eventuellt av silver, hängsmycken av brons, ca 40 glaspärlor, kam och ett 50-tal nitar. Fynden
tyder på att det är en kvinna som begravts, troligen under 800-talet e Kr med ledning av det likarmade
spännet.  b. Flera mindre undersökningar har gjorts på gravfält 20, på 1920-talet, 1938 och 1962
(SHM inv nr 15121, 18769, 19263, 22670 och 27139). Med anledning av att gravfältet nr 20 skadats
av grustäkt undersöktes 1938 (SHM inv nr 22670) två gravar (nr 9 respektive 17 enligt gravfältskarta
från samma år upprättad av N P Tidmark). Nr 9 var ett sk jordblandat röse 7 m i diam och 0,6 m högt,
som endast innehöll brända ben, nitar och spikar. Nr 17 som var en hög, vilken troligen är från
vikingatid eftersom dem innehåller ett brandlager med brända ben, spikar och nitar, som sannolikt
överlagrar två eller tre äldre gravar som kan vara från romersk järnålder-folkvandringstid. Fynd av
osammansatt kam, troligen med halvrunt överstycke, och hartstätning tyder på en sådan datering.
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karaktäriseras som en sk platåhög att jämföra med en liknande anläggning vid
Signhildsberg (Fornsigtuna), i grannsocknen Håtuna. Högen vid Signhildsberg,
av tradition kallad Signhilds kulle, som undersöktes under ledning av David
Damell i slutet av 1980-talet innehöll ingen grav och har tolkats som en tings-
hög p g a att den påminner om Tingshögen vid Gamla Uppsala och andra s k
tingshögar (Prenzlau-Enander 1991:21f, 71f). Strukturen med flera storhögar
liggande på rad känns igen i de mest monumentala storhögsgrupperna såsom t
ex vid Bertnem i Nord-Tröndelag, Högom i Medelpad, Gamla Uppsala och
Hovgården på Adelsö (Ramqvist 1987:115, Bratt 1996:33) och många andra
platser med flera storhögar på samma gravfält.

Storhögarna kan huvudsakligen dateras till perioden 500-900-tal (Bratt
1996). Från och med 500-talet tycks varannat sekel framstå som en storhögs-
period medan traditionen går starkt tillbaka under de mellanliggande århund-
radena. I storhögarna förekommer ofta högstatusföremål/maktsymboler i form
av vapen, guldföremål, glaskärl, spelutensilier och jakt-/rovfåglar.
Gravinventariet vittnar om en aristokratisk livsstil, åtminstone delvis av konti-
nentalt ursprung. Även i mellanstora högar (10-19 m i diameter) förekommer
högstatusföremål av samma typ som i storhögarna, dock inte guldföremål. Ge-
nerellt förefaller de två perioderna 500-/600-talen och 900-talet uppvisa en stark
vapensymbolik över huvudtaget i de större högarna (10 m i diameter och större),
medan den är mycket svag under den mellanliggande perioden.

Att storhögen var den gängse gravformen för eliten i samhället under yngre
järnålder omvittnas, utöver gravinventariet, av det begränsade antalet - drygt
250 stycken i Mälardalen - och jämna geografiska fördelning. Det tydliga sam-
bandet mellan gravfält och boplats i Mälardalen, främst under yngre järnålder
som påvisats av Björn Ambrosiani (Ambrosiani 1964), bör vad gäller storhögarna
betyda att dessa indikerar någon form av maktcentra, troligen stormannagårdar.

Storhögarna skiljer sig från andra högstatusgravar från samma tid, kam-
mar- och båtgravar,  genom att de är brandgravar och monumentala. Deras
volymer uttrycker tillgång till stora resuser, men samtidigt ett behov att demon-
strera makt som är satt ifråga. Att monumentalisera kan tänkas vara aktuell
såväl för en utmanad maktstruktur som en ny under etablering.

Rösaringsmonumentet och storhögsgruppen på gravfältet RAÄ 18 bör så-
lunda tas som intäkt för att Sanda var en stormannaenhet under yngre järn-
ålder. Är detta förklaringen till den extremt stora befolkningen vid Sanda under
järnåldern? Eller är det istället på det sättet att etableringen av stormanna-
enheten ledde till att den eventuella byn splittrades upp på flera enheter under
vikingatid? C14-dateringen av processionsvägen till vikingatid tyder på att
stormannaenheten etablerades vid denna tid. Styckningen av byns mark skulle
kunna vara ett sätt för stormannen att belöna sitt följe och samtidigt skapa ett
skydd för stormannaenheten. Mellanstora högar förekommer vid Säby (RAÄ 3:
en hög 18 m i diameter), Bärby (raä 5: en hög 17 m i diameter) och ”Leran”
(RAÄ 26: minst en hög 16 m i diameter) som skulle kunna tolkas som gravar
för sådana följeskrigare. Tre mellanstora högar finns även på Sandas stora grav-
fält i sydväst (RAÄ 20:en hög 17 m i diameter och två 15 m). Hur det kan ha
gått till när mark har fördelats framgår av de isländska sagornas berättelser om



23

drottning Auds och Egil Skallagrimssons landnam på Island där Aud och Egil
delar upp marken mellan sina betrodda män (Herschend 1994:163ff). Eventu-
ellt kan styckningen av enheten föregåtts av ett övertagande med våld. En av de
gravar som grävdes 1938 i samband med att gravfältet RAÄ 20 skadats av en
grustäkt är troligen en vikingatida hög som överlagrar två eller tre gravar från
romersk järnålder-äldre folkvandringstid. Överlagrande av äldre gravar, främst
från romersk järnålder och folkvandringstid, hör vikingatiden till (Zachrisson
1994:228ff). Enligt Torun Zachrisson skall överlagrandet av gravar under vi-
kingatid uppfattas som ett sätt att markera samhörigheten med förfäderna för
att på så sätt synliggöra odalrätten , d v s familjens ärftliga rätt till jorden.
Behovet av att visualisera odalrätten under just denna tid förklaras med att den
då blev utsatt för yttre hot. Vikingatiden var ju en tid av konflikt och expan-
sion, såväl inom Norden som i Nordeuropa i övrigt.

Det skulle sålunda kunna vara tänkbart att Sandaborna överlagrat sina
äldsta gravar på gravfält RAÄ 20 inför ett hot om övertagande av byn och att
den sedan också tagits över och styckats upp i flera enheter. Stormannen själv
har slagit sig ned på det centralt belägna Sanda där han och hans efterföljare
manifesterat sig och sin nyvunna maktställning i bygden genom att anlägga
storhögarna på gravfält RAÄ 18 och Rösaring. Gravfält RAÄ 18 skulle i så fall
först ha tillkommit vid denna tid samtidigt som gravfält RAÄ 20 övergivits
eftersom det tillhört den övertagna byn.

En annan möjlig hypotes är att Sanda har en lång tradition som stor-
mannaenhet/maktcentra under järnåldern p g a sitt strategiska läge i förhål-
lande till Mälaren och att det är detta som förklarar Sandas extremt stora befolk-
ning. I så fall är det tänkbart att orsaken till klyvningen av enheten under
vikingatiden är det motsatta än vad som framförts ovan, d v s att den skett p g
a att Sanda förlorat sin centrala maktställning i bygden. De dubbla gravfälten
vid Sanda skulle i detta scenario kunna representera två olika sociala skikt på
boplatsen, d v s gravfältet 18 med storhögarna var stormannafamiljens ätte-
backe och RAÄ 20 den underlydande befolkningens begravningsplats.

Anmärkningsvärt är att inga runstenar är kända från Låssa socken.
Runstenen (U625), vid Säbyholm, är flyttad hit från Spånga i grannsocknen
Bro (Wessén & Jansson 1940:50). Även om runstenar inte bara restes av stor-
män och deras familjer så bör detta ända tyda på att området sjunkit i betydelse
under 1000-talet, vilket kanske talar för att stormannaenheten var borta vid
denna tid.

Medeltid och nyare tid

Omkring 1200 byggdes Låssa kyrka, sannolikt på Säbys mark. Sockenkyrkan
hade ursprungligen en tidstypisk romansk plan, utan torn, med långhus, sma-
lare och lägre kor samt absid. Sockennamnet Låssa (Lasza 1299) har inte kun-
nat ges någon trovärdig tolkning av ortnamnsforskningen (Calissendorff
1986:40).
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Under medeltiden tillkom Edeby, Holm och torpet Lund. Den sistnämnda
bebyggelsen har eventuellt sitt namn efter en kultplats som kan ha legat på
samma plats under förhistorisk tid. Lund låg på 1700-talet (1782) ca 500 m
nordväst om Låssa kyrka vid den s k Brasbacken. Kopplingen mellan storm-
annagård, förkristen kultplats och kyrka har uppmärksammats av Charlotte
Fabech (1991). Lund låg dock förhållandevis långt från Sanda, nästan 1 km.
Däremot är närheten till kyrkan mer påfallande, vilket kan betyda att det är
fråga om kultplatskontinuitet, d v s kyrkan har avlöst den hedniska kultplatsen

Fig 8. Låssa socken under 1540-talet (ur Ferm m. fl. 1992:62).
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på i stort samma plats. Att Låssa kyrka saknar närmare koppling till stor-
mannaenheten vid Sanda talar för att den inte längre existerade vid kyrkans
tillkomsttid.

Säby var troligen sätesgård för den s k Låssaätten från slutet av 1300-talet
och under 1400-talet (Ferm m fl 1992:64). Om sätesgården har traditon längre
tillbaka i tiden, till tidig medeltid, förefaller det naturligt att sockenkyrkan
ligger på Säbys mark, dvs den kan ursprungligen ha anlagts som gårdskyrka
till Säby. Under 1600- och 1700-talen bildades godset Säbyholm genom att
Säby sammanslogs med de omgivande byarna Holm, Edeby och Bärby, varvid
bebyggelsen på dessa platser försvann. Eventuellt är lämningarna RAÄ 32 och
67 rester efter Edeby respektive Holm.

Under 1500-talet utgjordes bebyggelsen på Låssahalvön huvudsakligen av
ensamgårdar och mindre byar om 2-3 gårdar (Ferm m fl 1992:59ff). Huvudde-
len av gårdarna var frälseägda och bebodda av landbobönder. Tre gårdar ägdes
av kyrkan, bl a prästgården som låg i Sanda by. Bärby var den största byn med
5 gårdar. Under 1800- och 1900-talet har bebyggelsen koncentrerats till att
idag i stort sett enbart bestå av större ensamgårdar. Ekeby bytomt (RAÄ 73)
övergavs under 1800-talet och jordbruksfastigheten fick senare en ny gård, Stora
Ekeby, som uppfördes i början av 1900-talet mellan Tibble och Sanda (Prenzlau-
Enander 1991:98).

Projektets frågeställningar

Det kan naturligtvis ställas ett otal frågor om de förhistoriska förhållandena vid
Rösaring. Målet med forskningsprojektet är att försöka förstå Rösarings bety-
delse, funktion och sammanhang under forntiden varför frågorna kommer att
koncentreras på bakgrunden till varför ett maktcentrum/stormannagård eta-
bleras just på denna plats under järnåldern och bebyggelsens fysiska struktur
under denna tid. Andra viktiga övergripande frågor är: Vilken betydelse och
varaktighet kan detta maktcentrum ha haft?

Följande preciserade frågeställningar känns relevanta och möjliga att lösa
inom projektet:

1.När byggs storhögarna vid Sanda? Är de gravar eller platåhögar av samma
typ som vid Signhildsberg? Frågorna skulle kunna lösas med smala schakt in i
högen från sidan enligt den modell som Björn Myhre arbetat efter vid Borre-
gravfältet i Vestfold (Myhre 1992). Målet är att komma åt brandlagrets kol för
C14-datering.

2.Hur förhåller sig gravfälten 18 och 20 kronologiskt och socio-ekonomiskt
till varandra? Är de samtida eller oliktidiga? Finns det skillnader mellan grav-
fälten vad gäller mängd, typ och kvalitet på gravgåvorna? Dels kräver frågorna
en analys av gravfältens morfologi genom kartering, dels undersökning av en-
staka strategiskt belägna gravar.

3.Var har Sandas bebyggelse legat under yngre järnålder? Här kan olika
tekniker kombineras; avsökning av aktuella ytor med metalldetektor, provrute-
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grävning med sållning och sökschaktgrävning med maskin. Den sistnämnda
metoden bör endast användas i åkermark eller fd åkermark.

4.Finns boplatsanläggningar vid Sanda typiska för yngre järnålderns storm-
annaenheter/maktcentra, t ex extremt stora husgrundsterrasser och husgrunds-
platåer? Frågan kan besvaras genom en noggrann specialinventering av omgiv-
ningarna kring gården.

5.Hur förhåller sig gravfälten vid torpet Leran till stormannaenheten vid
Sanda? Från vilken tid är de? Den förra frågan är naturligtvis mycket svår att
besvara utan omfattande undersökningar. En kartering av gravfälten kan kan-
ske ge vissa ledtrådar.

Projektets undersökningar 1996-98

Specialinventering 1996

Första årets fältundersökningar begränsades till en specialinventering av
undersökningsområdet som omfattade fastigheterna Sanda, Stora Ekeby,
Ålbrunna och Säbyholm. Arbetet leddes av Rolf Rydén, Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventering, som också svarat för rapporten från inventeringen (arki-
verad på länsmuseet). Syftet med inventeringen var dels att skapa en så god
kunskap om de synliga fornlämningarna i området som möjligt, dels att särskilt
söka efter gravfält från äldre järnålder som saknas i revideringsinventeringen
från 1979 och husgrundsterrasser/-platåer som kan förväntas  förekomma i yngre
järnålderns högstatusmiljöer.

Inventeringen utfördes under perioden 18 juni – 12 september 1996. Un-
der fältarbetet avsöktes terrängen på och över 10 metersnivån med särskild upp-
märksamhet mot vikar med presumtivt attraktiva grav- och bebyggelselägen.
Den inventerade ytan uppgick till 10 km2, varav ca 1 km2 genomgicks per
fältarbetsdag. Inga tidigare okända fornlämningar påträffades vid inventeringen,
varför revideringsinventeringen kan konstateras ha god kvalité inom under-
sökningsområdet.

Undersökningar 1997

Huvudmålet med 1997 års undersökningar var att försöka lokalisera den förhis-
toriska boplats som avsatt de monumentala fornlämningarna vid Sanda, dels i
form av proccessionsvägen på Rösaring, dels i form av de tre storhögarna på
gravfält RAÄ 18. Inför undersökningarna hade vi indicier på att boplatsen skulle
kunna ligga på den relativt jämna platån direkt sydöst om gravfältet RAÄ 18.
Dels tycktes platsen idealisk för en dåtida boplats med ett läge i en svag sydöst-
sluttning intill ett yngre järnåldersgravfält, dels hade vi uppgifter från arrenda-
torn av Stora Ekeby, Anders Sjö, att det tidigare, när den numera i vall liggande
åkern brukades, framkommit mörk och sotig mylla vid plöjning på platån. Vår
hypotes prövades genom metalldetektering av den del av platån som låg när-
mast gravfältet. Parallellt genomfördes en fosfatkartering av ett större område
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kring platån, dels för att även på detta sätt försöka att bekräfta vår hypotes, dels
för att försöka kartlägga den eventuella boplatsens utsträckning. Möjligheten
att lokalisera boplatser genom fosfatkartering beror på att stadigvarande eller
upprepade vistelser på samma plats bör avsätta stora mängder organiskt avfall
(t ex matavfall i form av ben, mänsklig urin, aska och kol från härdar m m) som
i sin tur ger upphov till permanenta fosfatkoncentrationer i marken (Hedman
1992:8). För att metoden skall fungera tillfredsställande förutsätts att man har
en god kunskap om områdets markanvändningshistoria. Helt andra aktiviteter
under tidernas lopp kan ha gett upphov till förhöjda fosfatvärden. Detta är en
risk som man aldrig helt kommer ifrån eftersom det är omöjligt att skaffa sig en
total bild av markanvändningshistorien i ett givet område. Avsaknad av fosfat-
förhöjningar behöver inte heller betyda att det inte förekommit mänsklig akti-
vitet på platsen. Åkrar som brukats utan gödsling ger t ex lägre fosfathalter än
obrukad terräng. Fosfatkartering är därför en metod som måste användas med
stor försiktighet och urskiljning.

Samtidigt som vi sökte efter boplatsen önskade vi en godare kunskap om
gravfältet RAÄ 18 som inte var kartlagt sedan tidigare. Av särskilt intresse var
att få klarhet i storhögarnas storlek, form och läge i förhållande till varandra
och övriga gravar på gravfältet. Under ledning av Rolf Rydén kartlades därför
gravfält RAÄ 18 under perioden 7 maj – 8 juli samma år (rapport i länsmuseets
arkiv).

Fosfatkarteringen

Undersökningsområdet kring platån sydväst om gravfält RAÄ 18 omfattade en
yta på ca 291 000 m2. Totalt togs 112 prover med 50 m:s avstånd mellan
provtagningspunkterna i ett rutnät orienterat i huvudväderstrecken.
Provtagningsområdet utgjordes huvudsakligen av åkermark i vall och trädgår-
dar. I övrigt inbegreps den betade skogsterrängen på och mellan fornlämninga-
rna RAÄ18-20. I åkern och i trädgårdarna togs proverna i regel ned till 0,2-0,4
m:s djup och i skogsterrängen ned till 0,15-0,2 m:s djup. Fosfathalterna i pro-
verna (angivet i fosfatgrader: Pho) har mätts av Fosfatlaboratoriet i Visby, Got-
lands Fornsal, enligt citronsyrametoden.

Resultatet av fosfatkarteringen framgår av fig 9. Fosfatvärderna varierar
mellan 12 och 562 Pho, dock vanligen mellan 40 och 200 Pho. Fosfatförhöjninga-
rna tolkas mot markanvändningshistorien i området, lämpligen genom
lantmäterikartorna över de berörda gårdarna. Provtagningsområdet ligger i stort
sett helt inom Sanda gårds ägofigur. Provtagningsresultatet har jämfört mot de
äldsta lantmäterikartorna över Sanda, en arealavmätning från 1701 (LMV B43-
13:1) och en storskifterskarta från 1787 (LMV B43-13:2). På den senare kartan
är redovisningen av de olika markslagen noggrannare. Det stora området med
fosfatvärden över 160 Pho i provtagningsområdets sydvästra del motsvaras väl
av gårdstomernas utsträckning i Sanda enligt storskifteskartan. En liknande
förhöjning i sydvästra hörnet ansluter till Tibbles bytomt enligt storskifteskartan
från 1767 (LMV B43-6:2). Större ytor med förhöjningar på över 135 Pho finns
dels mellan nämnda bytomter anslutande till gravfält RAÄ 20, dels i ett stråk
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som sträcker sig från norra delen av Sanda bytomt över södra delen av gravfält
RAÄ 18 och norrut. Dessa ytor skulle kunna motsvara boplatser eftersom de
också ansluter väl till gravfälten i området. Fosfatförhöjningarna i södra delen
av gravfält 18 antyder att en eventuell boplats här är överlagrad av gravfältet.
Detta presumtiva boplatsområde berör sydvästra delen av den platå som vi tidi-

Fig 9. Fosfatkarta över Sanda gård med närmaste omgivningar. Fet linje avgränsar
Sandas bytomt enligt 1787 års karta. De tre nedersta grå ytorna inom bytomten motsva-
rar gårdstomterna enligt samma karta. Streckade ytor betecknar dagens byggnader.
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gare misstänkt skulle kunna vara den förhistoriska bosättningen vid Sanda. I
övrigt har i stort sett hela platån förhöjningar på som lägst 85 Pho.

Fosfatkarteringen gav sålunda ett visst stöd åt vår tolkning av platån vid
gravfält RAÄ 18 som boplatsyta. Det räcker dock inte för att bekräfta hypote-
sen, utan för detta krävs grävningar i området för att påvisa boplatsanläggningar.

Karteringen av gravfält RAÄ 18

Enligt revideringsinventeringen bestod gravfältet RAÄ 18 av 60 anläggningar
varav 20 högar och 40 runda, övertorvade stensättningar. Fornlämningen betas
idag av får och den är idag glest beväxt med tall, björk och rönn. Vidare är
gravfältet beläget på mosand mellan nivåerna 20 och 25 m ö h. Genom karte-
ringen 1997 förändrades antal gravar och sammansättningen av gravtyper nå-
got. Enligt karteringen består gravfältet av 66 synliga anläggningar varav 14
högar, 49 runda, övertorvade stensättningar, 1 rektangulär, övertorvad sten-
sättning, 1 härd och en rest av en hålväg (dock något osäker). Högarna är i
regel 7 – 11 m i diameter, med undantag för fyra större högar som är 16 (A24),
26 (A50) och 30 m (A26 och A38) i diameter. De två största högarna är, som
tidigare framgått av den bebyggelsearkeologiska analysen, s k platåhögar, med
höjder på 0,8 (A38) respektive 1,8 m (A26).

Gravfältets dominans av högar och runda, övertorvade stensättningar är
typisk för yngre järnåldern. Tre av gravarna i norra delen av gravfältet (A2, A5
och A15) har dock enligt Rolf Rydén äldre järnålderskaraktär. Stensättninga-
rna A5 och A15 har tidstypiska kantkedjor av små väl utvalda runda stenar.
Iakttagelserna tyder på att även gravfält RAÄ 18 likväl som gravfält RAÄ 20
skulle kunna ha sitt ursprung i slutet av äldre järnåldern.

Karteringen visar också att gravarna som gränsar mot åkermarken i öster
har skadats av jordbruket. Ett par är kantskadade och en grav (A60) är till
hälften bortplöjd. De skadade gravarna antyder tillsammans med den raka grän-
sen mot åkermarken att gravfältet tidigare kan ha sträckt längre österut, vilket
skulle innebära att hela gravar kan ha odlats bort. Ett långsträckt sotlager som
var synligt i åkerhaket vid gravfältets norra gräns mot åkermarken skulle kunna
tolkas som ett kulturlager avsatt av den eventuella boplatsen i området.

Metalldetekteringen

I syfte att klargöra om förhistoriska boplatslämningar förekom inom den höjd-
platå som är belägen sydöst om gravfältet RAÄ 18, metalldetekterades den del
av platån som ligger inom Sandas ägor. Undersökningsområdet som utgjordes
av gammal åkermark i vall omfattade en ca 17 500 m2 stor yta vilken begrän-
sades av gravfältet i nordväst, av en grusväg i sydväst, av ägogränsen mellan
Sanda 3:1 och Leran 1:4 i sydöst samt av impedimenten i anslutning till
höjdplatåns brant i nordöst  (fig. 11). Totalt hann knappt 2/3 av undersökning-
sområdet avsökas under den avsatta tiden.
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Fig 10. Karta över gravfältet RAÄ 18 vid Sanda. Upprättad av Rolf Rydén 1997.
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 Inför undersökningen beslutades att föremål av järn skulle uteslutas vid
detekteringen. Den främsta orsaken till beslutet var att området utgjordes av
gammal åkermark som vanligen innehåller mängder av järnföremål som spikar,
hästskosömmar, hästskor m m. Föremål av järn är också ofta svårdaterade då
många föremålstyper har sett likadana ut från förhistorisk tid fram till idag.
Järnföremål är dessutom ofta kraftigt korroderade och därmed svåridentifierade.
Det tar därför många gånger orimligt lång tid att söka efter järn i förhållande
till det resultat som normalt kan utvinnas. Urvalsmetoden utesluter dock inte
att större järnföremål trots allt ger tydliga utslag.

Urvalet innebär en nackdel då signaler från föremål av järn i närheten av
guldföremål slår ut signalerna från de senare (Hans Alm, muntl.), varför mar-
ken först borde tömmas på järn. Guldföremål är dock så pass ovanliga fynd på
förhistoriska boplatser att metodvalet betraktades som rimligt utifrån under-
sökningens målsättning, undersökningsytans storlek samt den tid som avsatts
för undersökningen. Avgörande för metodvalet var att vi genom urvalet snab-
bare skulle kunna avgränsa mindre ytor med förmodade boplatslämningar uti-
från förhistoriska föremål av främst kopparlegeringar. Planerna var att eventu-
ella boplatsytor senare skulle avsökas även efter järnföremål. På grund av tids-
brist kom dock en sådan avsökning inte till stånd.

Ytan avsöktes metodiskt från nordöst till sydväst med början i undersökning-
sområdets norra del genom att ca 40 m långa snören spändes upp parallellt så
att en ca 1,5 m bred korridor bildades mellan dessa. Korridoren avsöktes varef-
ter det ena snöret flyttades över det andra så att en ny ca 1,5 m bred korridor
bildades. Undersökningen fortsatte på detta sätt tills vi i slutet av den utsatta
tiden hade sökt av en knappt 11 000 m2 stor yta (Yta A-E). Ytterligare ca 400
m2 i områdets sydöstra del (yta F) avsöktes slumpmässigt under den sista projekt-
dagen i syfte att erhålla en uppfattning om ploglagrens innehåll även i detta
område.

Inga fynd kom att mätas in p.g.a. en kombination av bristande resurser och
oförutsedda händelser. Då länsmuseets totalstation behövdes i den ordinarie verk-
samheten planerades alla fynd att mätas in i ett sammanhang i slutet av projekt-
veckan. Planen föll dock på att en flock får som betade området fattade tycke
för de gula fyndpinnar som använts till att markera fyndplatserna, vilket resul-
terade i att dessa spreds ut över området. Tyvärr upptäcktes problemet inte för-
rän i ett sent skede av undersökningen och var då oreparerbart. Fynden hade
dock tilldelats en löpande numrering och kopplats till de olika sökkorridorerna
så att de i efterhand kunde grupperas till större ytor (A-F). Ytindelningen är
delvis subjektiv då den också har styrts av fyndmaterialets omfattning och ka-
raktär.

Fynd
Totalt registrerades 135 fynd varav ett senare har avfärdats. Samtliga fynd på-
träffades på mindre än 0,2 meters djup, dvs i ploglagret. Utöver de registrerade
fynden påträffades också ett antal klart recenta föremål (kapsyler, folie etc.) som
inte tillvaratogs. Samtliga fynd, även de få järnföremål som trots allt påträffa-
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des, var mycket välbevarade. Det tyder på att jordens kemiska sammansättning
är idealisk för metallföremål ur bevarandesynpunkt, men tyvärr råder då också
ofta ett motsatt förhållande vad gäller organiskt material.

Fynden fördelades på fem ytor (Yta A, C-F, fig 11). Inom ett område (Yta
B) om ca 800 m2 påträffades inga fynd vilket möjligen kan ha berott på ett
tekniskt fel eller en felprogramering.

Huvuddelen av fynden utgjordes av sentida föremål vilka inte tas upp i
detta sammanhang.

Fig 11. Metalldetekterad yta söder om gravfält RAÄ 18. Yta A-F avsökt 1997. Streckad
yta även avsökt 1998. Skala 1:5000.
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Förhistoriska fynd och dateringar
Förhistoriska fynd påträffades inom tre av ytorna (Yta C-E) och uppgick till
totalt 25 stycken (Tabell 2) eller drygt 18 % av det totala fyndmaterialet. Till
de säkert förhistoriska fynden (15 st) har ett antal fynd som var för sig normalt
är mycket svåra att datera närmare (smältor och barrar) också förts. Fyndens
förhistoriska datering bygger i detta sammanhang på fyndens kontextuella sam-
hörighet med andra föremål av säkert förhistoriskt ursprung och som utgör
ledartefakter vid förhistoriskt metallhantverk (viktlod och smycke- och/eller me-
tallskrot).

Det äldsta fyndet utgjordes av en del av en dräktnål från yngre bronsålder
(F62), vilken påträffades i undersökningsområdets nordvästra del (Yta D). Fyndet
utgörs av huvudet till en skivhuvudnål vilken har varit försedd med en nål med
rektangulärt tvärsnitt. Nålen som kan dateras till bronsålderns period V är av
liknande typ som Montelius 1917:88, figur 1329-1331 och Damell 1985:45,
fiig 35 (de två i mitten). Dessa nålar är dock försedda med nålar med runt
tvärsnitt, men dräktnålar med rektangulärt/kvadratiskt tvärsnitt förekommer
under perioden (Damell 1985:43).

Sju fynd, varav fyra remdelarringar (F27, F52, F86 och F107), ett bältes-
beslag (F48), en gjuten bronspärla (F70) och en agraffknapp? (F89), kan san-
nolikt dateras till folkvandringstid (K. Äije, UV Mitt, muntl.).

Övriga fynd utgjordes av tre viktlod, varav ett cylindriskt (F82), ett segment-
format (F108) och ett kulformigt (F116), en amulett? (F78), två beslag (F84
och F97), ett halsringsfragment (F110), tre barrar (F79, F87 och F125), fyra

Fig 12 a. Remdelarringar av brons (F 27, 52, 86 och 107). Agraffknapp (F 89).
Remändebeslag av brons (F 48). Huvud till skivhuvudnål av brons (F62). Foto:
Elisabeth Boogh.
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Fig 12 b.
Städ av järn,
troligen
vikingatid.
Foto:  Elisa-
beth Boogh.

Fig 12 c. Delar
av bronsbarrar
(F 87,125, 246
och 264). Barr av
bly (F 79).
Smältor av brons
(F 128, 207,
225 och 282),
alla troligen
vikingatid. Foto:
Elisabeth Boogh.

Fig 12 d. Viktlod
av bly (F 108 och
116)och av brons
(F 82). ”Smycke-
skrot”, fragment
av bronsbeslag (F
84, 97och 110).
Del av vikinga-
tida bronsamulett
(F 78)? Foto:
Elisabeth Boogh.
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bronssmältor (F103, F104, F112 och F128) samt tre blysmältor (F56, F61 och
F66).

Av föremålen kan viktloden dateras till vikingatid (K: Svensson, UV Mitt,
muntl.). Sannolikt kan också den eventuella amuletten (F78) föras till samma
tid. Föremålet är mycket likt en amulett som påträffades vid undersökningen av
PK-bankens tomt i Lund (Mårtensson 1976:planch VIII längst ned till höger)
och som har daterats till 1000-talets första hälft (Stenholm 1976:293). Amuletten
är närmast identiskt till form, storlek och ornamentik med det nu påträffade
föremålet, men skiljer sig i fråga om material då denna är gjord av horn.

Beslagen och halsringsfragmentet uppvisar tydliga klipp- och brytspår och
är att betrakta som smycke- och metallskrot. Inget av föremålen kan dateras
närmare än till förhistorisk tid, men dessa kan liksom barrarna och smältorna
sannolikt dateras till vikingatid (se vidare nedan).

Tolkning
De folkvandringstida fynden påträffades huvudsakligen i anslutning till grav-
fältet RAÄ 18:s södra del och utgjordes av föremålstyper som är vanligt före-
kommande i tidens gravar. Området som ännu 1787 var ouppodlat enligt

Tabell 2. Sammanställning av de förhistoriska fynd som framkom vid
metalldetekteringen 1997.
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storskifteskartan över Sanda (LMV B43-13:2), har sannolikt rymt en vidare
utsträckning av gravfältet som har förstörts genom senare tiders uppodling.

Hur fyndet av skivhuvudnålen ska tolkas är mera osäkert, men även denna
skulle möjligen kunna härröra från en sönderplöjd grav. Senare års undersök-
ningar har visat att flatmarksgravar och gravfält förekom redan under yngre
bronsålder och att dessa kan vara betydligt vanligare än vi hittills har trott
(Stålbom 1992:8, jfr även Äije 1994:27f).

Det intressantaste resultatet från metalldetekteringen är dock de vikinga-
tida föremålen från yta E och de slutsatser som kan dras utifrån dessa. Fyndens
sammansättning med viktlod, smycke- och metallskrot, barrar och smältor är
typisk för tidigt metallhantverk och överensstämmer helt med de fynd som gjor-
des vid undersökningen av bronsgjuteriverkstaden i Birka (T. Jakobsson & K.
Svensson, UV Mitt, muntl,). Till materialet kan möjligen också tre blysmältor
från Yta D föras.

Fynden indikerar alltså att ett vikingatida bronsgjuteri har funnits i åker-
marken nordöst om Sanda bytomt. Om slutsatsen är riktig får upptäckten be-
traktas som närmast sensationell då ett vikingatida bronsgjuteri aldrig tidigare
har påträffats utanför tidiga stadsmiljöer som t.ex. Birka, Lund och Sigtuna.

Undersökningar 1998

Målsättningen med detta års undersökningar var dels att närmare studera gjuteri-
verksamheten i det förmodade boplatsområdet öster om gravfält RAÄ 18, dels
att kartera bronsåldersboplatsen RAÄ 19. Framför allt ville vi skaffa ytterligare
belägg på att det verkligen funnits ett gjuteri på platsen genom att söka efter
rester av deglar och gjutformar i ploglagret. Vidare ville vi lokalisera verksam-
heten noggrannare och samtidigt skaffa kunskap om vad som tillverkats och
under vilken tid det eventuella gjuteriet varit i funktion. De arbetsmetoder som
valdes var provrutegrävning i ploglagret för att leta efter deglar och gjutformar
samt utvidgad metalldetektering för att lokalisera gjuteriet och söka svar på de
övriga frågorna, d v s funktion och datering.

Provrutegrävningen

Rutorna lades ut i två omgångar, först 11 stycken glest fördelade över de ytor
som hade metalldetekterats under 1997 (se fig 13) med en koncentration av tre
rutor i det område (D) vilket givit metallföremål som eventuellt kunde knytas
till överplöjda gravar. Den andra omgången rutor (16 stycken) lades ut för att
förtäta provrutegrävningen främst i de områden som tidtagare hade givit förhis-
toriska metallföremål och spår efter gjuteriverksamhet. Sammanlagt grävdes
sålunda 27 provrutor, 1x1 m stora, i ett ploglager som i regel var 0,2-0,4 m
tjockt. Rutorna grävdes i ett enda stick tills ploglagret tog slut. Fyllningsmassorna
från rutgrävningen vattensållades i såll med 3 mm vida maskor.

Fyllningen eller åkermyllan i rutorna var oftast mörkbrun och sandig, men
i området intill impedimentet i nordöst var den lerig. I samma område framkom
lera i botten på rutorna, medan det i övrigt var sand under åkermyllan. Skärvig
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Fig 13. Karta över grävda provrutor i boplatsytan söder om gravfält RAÄ 18.Skala 1:2000.
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och skörbränd sten som skulle kunna härröra från härdar påträffades i rutorna i
hela undersökningsområdet utom i den nordöstra delen av platån (rutorna 1, 9,
14, 24 och 28 saknade sådan sten). Särskilt mycket skörbränd sten påträffades
i de tätare lagda rutorna i sydväst, ett område som ligger i anslutning till 1700-
talets gårdstomter på Sanda bytomt.

Resultatet från provrutegrävningen blev mycket magert (se tabell 3). Inga
rester efter deglar eller gjutformar hittades. Fynd av förhistorisk karaktär var
överhuvudtaget mycket fåtaliga och begränsade sig till fyra skärvor av odekore-
rad keramik (ruta 1, 4 och 12) av allmän karaktär (tot vikt 5,4 g) och ett litet
bränt kamfragment (ruta 14). Dock påträffades i ruta 2 ett järnföremål (reg nr
268) som eventuellt kan identifieras som ett städ av förhistorisk typ. I övrigt
bestod fynden främst av små skärvor av rödgods (inget kunde identifieras som
äldre rödgods), fajans, tegel recent glas, järnföremål (vanligen spik), tegel, bränd
lera och slagg. Några enstaka keramikskärvor från ruta 5 och 8 kan eventuellt
identifieras som yngre svartgods, vilka i så fall bör vara medeltida. Däremot
hade vi turen att råka på sammanlagt minst 10 anläggningar i form av 4 här-
dar, 2 stolphål (varav en osäker) och i övrigt gropar. I tre fall påträffades kultur-
lager i botten på rutorna (5 och 28). Härdar framkom i tre av rutorna (ruta 8,
15 och 22) som låg väl spridda över undersökningsområdet. I härdarna kunde
dessutom kol tas tillvara för C14-analys. Kolet från alla tre rutorna kunde date-
ras till perioden yngre romersk järnålder-folkvandringstid (se bilaga 4 och fig
14). Spridningen av de få förhistoriska fynden och de anläggningar som fram-
kom i rutorna visar att i stort sett hela undersökningsytan bör betraktas som
boplats.

Fig 14. C-14-dateringarna från provrutegrävningen i boplatsområdet söder om gravfält
RAÄ 18.



39 Tabell 3. Resultatet av provrutegrävningren i boplatsytan söder om gravfält RAÄ 18. Fynd i rutor i vikt (g). Förkortningar: F ker=förhistorisk keramik,
Ysvart=yngre svartgods, Steng=stengods, Rödg=Yngre rödgods, Br lera=bränd lera, Br ben=brända ben.
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Fig 15. Karta över RAÄ
19 vid Sanda. Upprät-
tad av Rolf Rydén 1998.
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Karteringen av RAÄ 19

Fornlämning RAÄ 19 redovisas i revideringsinventeringen från 1979 som ett
boplats med 5 skärvstenshögar, 7 skärvstensvallar och 3 vallomgivna gropar.
Boplatsområdet är ca 75x100 m stort och ligger i en flack magert beväxt ter-
räng som domineras av gles tallskog. Karteringen 1998 utfördes under ledning
av Rolf Rydén (rapport i länsmuseets arkiv).

Karteringen visade att fornlämningen omfattade 11 skärvstensvallar, en
skärvstenshög, tre vallomgivna gropar (se fig 15), ett kol- och sotflak och en
kolbotten. Parallellt med inmätningen gjordes provstick i anläggningarna för
att underlätta typbestämningen. Sticken utfördes dels med kniv och skärslev till
0,15-0,2 m djupt, dels med geologkäpp ned till 0,3-0,35 m djup. Resultaten av
provsticken överraskade. I endast åtta av anläggningarna framkom skörbränd
sten och då endast som enstaka eller sporadisk förekomst. Övriga anläggningar
innehöll endast mer eller mindre sotig eller kolfärgad sand och i två av dessa fall
enbart sand.

Hur skall detta resultat tolkas? Avsaknaden av större mängder av skör-
bränd sten gör att det ligger närmare till hands att uppfatta fornlämningen som
ett område med spår efter kolning i form av kolbottnar och kolningsgropar. Det
enda som idag stödjer tolkningen av fornlämningen som boplats är läget (jfr
den bebyggelsearkeologiska analysens avsnitt om bronsåldern). Den enstaka
förekomsten av skärvsten skulle mycket väl kunna ha uppstått i samband med
kolningen på platsen. För att kontrollera förekomst av kulturlager och ett even-
tuellt samband mellan fornlämning 19 och boplatsen vid gravfält RAÄ 18
provstacks området däremellan med geologkäpp. Något spår av kulturlager
kunde inte påvisas.

Anläggning 1 har den karakteristiska formen och storleken (12 m i diame-
ter) för resterna efter en sentida resmila. Denna typ av kolmila började användas
vid mitten av 1600-talet (Nationalencyklopedien 1993, artikel om kolning).
Kolbottnarna efter resmilorna har normalt en diameter på 10-14 m (Lars
Löthman, Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, muntligt). De s k
skärvstensvallarna är dock mindre än vad som är normalt för kolbottnar och
saknar dessutom de karakteristiska begränsningarna i form av kantrännor. De-
ras ringform är dock typisk för kolbottnar. De s k vallomgärdade groparna kan
tolkas som kolningsgropar. Kolning i gropar har förekommit redan under äldre
järnålder (500 f Kr), men den ålderdomliga metoden tillämpades i vissa områ-
den långt in på 1800-talet (Skogsstyrelsen 1992:150, Lidner 1935).

Slutsatsen av karteringen och provsticken blir att fornlämning 19 troligen
inte är någon boplats, utan ett område med lämningar efter kolning. Detta gör
dock inte lämningarna ointressanta för projektet, utan tvärtom. De ålderdom-
liga lämningarna efter kolning på platsen antyder att verksamheten kan ha en
oväntat gammal tradition på platsen. Kan t ex kolningsgroparna (om tolkningen
är riktig) vara samtida med bronsgjuteriverksamheten på boplatsen vid gravfält
RAÄ 18?

För att försöka få svar på våra frågor ansökte vi om medel till fem C14-
analyser från Riksantikvarieämbetets C14-kvot, vilket beviljades. För analys
utvaldes, efter vedartsbestämning (bilaga 3), lämpliga kolprover från stickprovs-
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tagningen och karteringen av RAÄ 19 1998. Proverna kom från A1 som hade
karaktär av sentida kolbotten, en intilliggande sot- och kolfläck A5 och från tre
s k skärvstensvallar spridda över fornlämningsområdet; A8, A10 och A15. Pro-
verna analyserades av Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Resultatet visade två
kronologiska faser, dels vendel-/ vikingatid, dels senmedeltid (se fig 14). RAÄ
19 bör därmed inte uppfattas som en bronsåldersboplats, utan snarare ett om-
råde där kolning bedrivits åtminstone under senmedeltid. Om de s k skärvsten-
svallarna också skall tolkas som kolningsgropar, kan dock inte klargöras utan
utgrävningar i området. Det bör dock vara rimligt att tänka sig ett samband
mellan dessa lämningar och bronsgjuteriet på boplatsen vid RAÄ 18.

Fig 16. C 14-dateringarna från provstick i anläggningarna på RAÄ 19.

Metalldetekteringen

Vid årets fortsatta metalldetektering av åkermarken söder om gravfältet RAÄ
18 användes samma urvalsprincip och metod som vid föregående års undersök-
ning. Målet var dels att Yta E skulle avsökas ytterligare en gång i syfte att
säkrare kunna ringa in platsen för det förmodade bronsgjuteriet, dels skulle den
del av undersökningsområdet som vi inte hann detektera under 1997 års fält-
vecka nu avsökas.

De får som normalt betade ytan hade inför årets undersökning flyttats till
en annan hage och fynden från undersökningen kunde därför mätas in som
planerat.
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Då drygt halva
Yta E hade genom-
sökts hade inga nya
vare sig förhistoriska
eller sentida fynd
framkommit. Förra
årets metalldetek-
tering  bedömdes
därför ha varit av god
kvalitet och avsök-
ningen av ytan av-
bröts för att resur-
serna istället skulle
kunna koncentrera-
des till den ounder-
sökta delen av åker-
marken.

Fynd

Den avsökta ytan uppgick till ca 6 200 m2 och totalt påträffades 79 fynd. Hu-
vuddelen av fynden utgjordes precis som föregående år av sentida fynd vilka
inte tas upp i detta sammanhang. Totalt påträffades elva förmodat förhistoriska
föremål (13,9% av den totala fyndmängden). Av de senare fynden är det inget
som med säkerhet kan sägas vara förhistoriskt. Fynden utgörs av åtta smältor
varav fem av brons och tre av bly, samt delar av tre bronsbarrar (se fig12 a-d).
Smältorna och barrarna hör sannolikt samman med den vikingatida gjuteri-
verksamhet som tycks ha förekommit i området. Några fynd som ytterligare
styrker hypotesen påträffades dock inte.

Platsen för det förmodade gjuteriet har inte säkert kunnat bestämmas uti-
från fyndens spridningsbild. Spridningsbilden med fynd inom en ca 10 000 m2

stor yta, tyder troligen på att gjuteriverkstaden har förstörts genom odling och
andra markarbeten. Det är trots detta sannolikt möjligt att finna platsen för
gjuteriet genom en förtätning av fynd vid omdetekteringar av området. Innan
eventuella omdetekteringar genomförs måste dock åkermarken plöjas upp och
harvas för att de föremål som nu ligger i de djupare delarna av ploglagret ska
komma upp i ytan.

Projektresultat 2000

Projektets första år, fältarbetena under perioden 1996-98, har i första hand varit
inriktade på att finna och ringa in den boplats som bör ha avsatt de monumen-
tala fornlämningarna vid och intill Rösaring. Vidare har vi försökt undersöka

Tabell 4. Sammanställning av de förhistoriska fynd som
framkom vid metalldetekteringen 1998.

rn-F rn-F rn-F rn-F rn-F drokaS drokaS drokaS drokaS drokaS lairetaM lairetaM lairetaM lairetaM lairetaM latnA latnA latnA latnA latnA tkiV tkiV tkiV tkiV tkiV

702 atläms .gel-uC 1 7,81

612 rrab .gel-uC 1 5,88

522 atläms .gel-uC 1 4,02

132 atläms .bP 1 7,72

042 atläms .gel-uC 1 2,6

642 rrab gel-uC 1 6,3

062 atläms .bP 1 5,27

462 rrab .gel-uC 1 7,63

072 atläms .bP 1 9,01

282 atläms .gel-uC 1 1,13
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Fig 17. Karta med  boplatsens hypotetiska utsträckning gråmarkerad. Inom den centrala streckade ytan
påträffades de föremål som kan knytas till bronsgjutning. 100 m
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boplatsens karaktär så långt det varit möjligt utan större ytavtäckande grävning-
sinsatser. Det är sålunda främst projektets frågeställning nr 3 som studerats (se
sid 25), men även till en del nr 2 och 4.

I viss mån genom fosfatkartering, men främst genom metalldetektering och
provrutegrävning har vi kunnat påvisa en stor boplats i åkermarken sydöst om
gravfält RAÄ 18. Att denna skall knytas till nämnda gravfält med sina stor-
högar och därmed till den bebyggelse som avsatt de monumentala fornlämninga-
rna på platsen framstår som klart genom att boplatsen ansluter väl till grav-
fältet.

Även om boplatsen inte har avgränsats inom undersökningarna så finns det
flera olika indikationer som antyder dess omfattning (se fig 16). Sammanlagt
tyder de på att boplatsen i huvudsak ligger på den platåliknande åkerytan syd-
ost om gravfält RAÄ 18 och att dess begränsning åt nordöst och sydöst sanno-
likt följer 15-metersnivån. Flera tecken finns på att gravfält RAÄ 18 överlagrar
boplatsen i nordväst. Den tycks dock inte sträcka sig längre bort åt detta håll.
Boplatsens utsträckning mot sydväst är svårare att uttala sig om och får tills
vidare förbli oklar. Den inbegriper dock sannolikt större delen av den historiskt
kända bytomten för Sanda.

Boplatsen kan dateras dels på grundval av C14-dateringarna av kol från
tre härdar som påträffades vid provrutegrävningen, dels genom spåren av gjuteri-
verksamhet som framkom vid metalldetekteringen. Härdarna tillhör perioden
yngre romersk järnålder-folkvandringstid (ca 200-550 e Kr) och gjuteri-
verksamheten vikingatiden (ca 800-1100 e Kr). Dateringarna är för få för att
man skall kunna uttala sig om hur gammal boplatsen är, men rent teoretiskt är
det möjligt att den går tillbaka till yngre bronsålder (se vidare nedan). Däremot
förefaller det högst sannolikt att den varit bebodd åtminstone från romersk järn-
ålder och fram till vikingatiden. I slutet av vikingatiden eller i början av medel-
tiden har den stora boplatsen förmodligen begränsats till den historiskt kända
bytomten. Boplatsens totala utsträckning ligger sannolikt kring minst 30 000
kvm.

Fyndet av ett vikingatida bronsgjuteri på boplatsen är som tidigare nämnts
ovanligt eftersom sådana sällan har påträffats utanför tidiga stadsmiljöer såsom
Birka, Lund och Sigtuna. Att denna typ av verksamhet återfinns just vid Sanda
styrker tolkningen av platsen som ett betydande maktcentrum i Mälardalen.
Fyndet visar också att tillverkning av bronsföremål även förekommit på storm-
annagårdar och inte bara i de av kungamakten kontrollerade vikingatida stä-
derna.

Tolkningen av Sanda som en stormannagård kan idag sålunda grundas
både på förekomsten av monumentala gravanläggningar (storhögar och
processionsväg med dödshus) och ett vikingatida bronsgjuteri. Spår efter monu-
mentala hallbyggnader i form av husgrundsplatåer eller husgrundsterrasser kunde
dock inte påvisas vid specialinventeringen 1996. Hallbyggnader behöver emel-
lertid inte nödvändigtvis ha någon bevarad synlig grundläggning, vilket t ex
visade sig saknas i den hall som undersöktes vid Skrävsta i Botkyrka socken,
Södermanland 1997 (Bratt & Werthwein 1999). Eventuella hallbyggnader vid
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Sanda kan därför mycket väl förekomma på boplatsen utan, ovan mark, synliga
lämningar.

I övrigt innebär resultaten att den bild av bebyggelseutvecklingen under
forntiden som skissades i kunskapsläget 1996 måste justeras en del.

RAÄ 19 är ingen bronsåldersboplats, utan istället ett område med kol-
bottnar och eventuellt kolningsgropar. Detta innebär dock troligen inte att den
första fasta bosättningen på Låssahalvön skall skjutas fram i tiden. Den
skivhuvudnål från bronsålderns period V som påträffades vid metalldetekteringen
1997 sydöst om gravfält RAÄ 18 tyder på att vi alltjämt får räkna med en
boplats från denna tid, men att den kanske är att söka på annan plats än RAÄ
19. Att fyndet av skivhuvudnålen gjordes på den nyupptäckta boplatsen vid
RAÄ 18, med C14-dateringar till perioden romersk järnålder-folkvandringstid,
kanske skall tas som ett indicium på att denna boplats i själva verket har kon-
tinuitet tillbaka till yngre bronsålder.

Metalldetekteringen invid gravfält RAÄ 18 visar att delar av gravfältet är
bortodlat. Strax intill gravfältets begränsning i sydöst påträffades flera föremål
som med stor sannolikhet kommer från förstörda gravar. Fynden dateras hu-
vudsakligen till folkvandringstid. Detta förhållande tillsammans med upptäck-
ten av gravformer karakteristiska för äldre järnålder på gravfält RAÄ 18 visar
att det åtminstone går tillbaka till folkvandringstid. Därmed är det möjligt att
gravfälten RAÄ 18 och 20 är anlagda samtidigt som två separata gravfält, det
förra för Sanda och det senare för Tibble. Hypotetiskt kan man vidare tänka sig
att Tibble hamnar under Sandas överhöghet när stormannagården etableras
under vikingatid och att detta maktövertagande markeras genom att en rad
mellanstora högar (A1-3, A13 och A17), möjligen krigargravar, anläggs på ett
monumentalt läge på övre delen av gravfält RAÄ 20. Intressant i samman-
hanget är att den grävda vikingatida gravhögen A17 överlagrar en betydligt
äldre grav som kan dateras tillbaka till åtminstone äldre folkvandringstid. Att
överlagra äldre gravar på detta sätt brukar tolkas som ett sätt att markera odalen,
d v s den ärftliga rätten till marken (Zachrisson 1994), i tider av oro. Kanske är
det istället så, eller åtminstone i detta fall, att man överlagrar för att markera att
en ny familj tagit över egendomen och att man på detta sätt maskerar sin avsak-
nad av odalrätt genom att upprätthålla traditionen att begrava på detta grav-
fält.
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Bilaga 1.

Bebyggelsehistoriskt register för Låssahalvön

Bilaga 2. Fornlämningar på Låssahalvön

1. Gravgrupp bestående av 2 högar, 5 och 6 m i diameter.

2. Runsten, U625, flyttad från Valla i grannsocknen Bro.

3. Gravfält med 15 anläggningar varav 1 hög, 18 m i diameter, och 14
runda, övertorvade stensättningar.

4a. Gravfält med 15 runda, övertorvade stensättningar.

4b. Område med mörk jord, enl uppgift läget för gamla Säby.

5. Gravgrupp bestående av 1 hög, 17 m i diameter, och 1 rund stensättning.

6. Hög, 12 m i diameter.

7. Gravfält med 5 anläggningar varav 1 hög och 4 runda, övertorvade sten-
sättningar.

8. Stensättning, rund och övertorvad samt 1 terrasskant.

17. Gravfält med 10? anläggningar. Endast 5 st registrerade vid
nyinventeringen.

18. Gravfält med 60 anläggningar varav 20 högar, vanligen 5-10 m i diame-
ter, och 40 runda, övertorvade stensättningar. De 3 största högarna är
23-29 m i diameter.
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19. Boplats med 5 skärvstenshögar, 7 skärvstensvallar och 3 vallomgivna
gropar.

20. Gravfält med 140 anläggningar varav 33 högar, vanligen 7-12 m i
diameter, 105 runda, övertorvade stensättningar, 1 treudd (enligt
gravfältkartan från 1938 och förstagångsinventeringen bedömd som
tresidig) och en rest sten. De tre största högarna är 15 m (2 st) och 17 m i
diameter.

21. Gravfält med 6 anläggningar varav 2 högar och 4 runda, övertorvade
stensättningar.

22. Gravfält med 5 anläggningar varav 2 högar och 3 runda, övertorvade
stensättningar.

23. Gravfält med 6 anläggningar varav 4 rösen, 10-18 m i diameter, och 2
högar, 14 respektive 21 m i diameter.

24. Labyrint, 17 m i diameter, bestående av 15 ringar.

25. Gravfält med 10 runda, övertorvade stensättningar.

26. Gravfält med 30 anläggningar varav 5 högar, 6 rektangulära stensätt-
ningar, 17 runda, övertorvade stensättningar och 2 resta stenar (varav
åtminstone en står på krönet av en hög).

27. Gravfält, ursprungligen 50 högar och runda stensättningar (enligt första-
gångsinventeringen 1951) delvis bortschaktat utan undersökning under
1970-talet. Vid Riksantikvarieämbetets efterundersökning 1981 återstod
endast 21 synliga anläggningar, samtliga högar. De fynd som kunde
tillvaratas vid undersökningen utgjordes av en bronsring, del av en
järnsölja, nitar, spikar, krukskärvor och brända ben. Fynden daterade
gravarna till yngre järnålder.

30. Gravfält, rester av, med 5 anläggningar varav 1 hög och 4 runda,
övertorvade stensättningar.

32. Stensättningar, 2 osäkra.

39. Tegelbruksruin.

59. Röseliknande stensättning.

60. Uppgift om byggnad, enligt uppgift av Karl Eriksson, Sjö herrgård, har
drottning Kristina haft ett jaktslott på den plats, där boningshuset på Sjö
herrgård nu ligger. Man har hittat tegelstenar med sexkantig form.
(Kommentar av Peter Bratt 1996: På storskifteskartan över Ålbrunna
från 1762 finns på platsen en hussymbol med torn på taket och benäm-
ningen ”Sätesgården”. Enligt Börje Sandén (1984:84) lät Magnus Ga-
briel de la Gardie uppföra ett säteri på detta ställe ”för sin bekvämlighet
(eventuellt för övernattning) vid sina resor mellan Ekholmen och andra
platser”).

62. Stensättning, rund.
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63. Gravgrupp bestående av 2 runda stensättningar.

64. Gravfält med 7 runda, övertorvade stensättningar.

65. Röjningsrösen, 2 st.

67. Gårdstomt, kallad ”Borgen”, enligt ortstraditionen platsen för den äldre
huvudbyggnaden för Säby gård. (Kommentar av Peter Bratt 1996:
Platsen stämmer bättre med läget för Holm enligt karta från 1684-86).
Eventuella spår efter äldre bebyggelse på platsen begränsar sig till ett
40x5-25 m stort, avlångt dike som ligger i N-S riktning.

69. Bebyggelselämningar efter torpet Lövåker.

70. Väg, med hålvägskaraktär.

72. Stensättning, rund och övertorvad.

73. Bebyggelselämningar (Kommentar av Peter Bratt 1996: läget för Ekeby
bytomt).

74. Vägbank.

75. Uppgift om bebyggelselämningar efter torpet Savolax.

76. Grundlämning och osäker stensättning. (Kommentar av Peter Bratt
1996: skulle kunna vara läget för Bärby, stämmer i stort med läget enligt
karta från 1684-86).

77. Uppgift om bebyggelselämningar efter torpet Marielund.

78. Brobank.

83. Uppgift om fynd av stenyxa.

84. Vallanläggning, ringformig, 12-13 m i diameter, 0,1-0,4 m hög.

85. Vägbank och stensättning.

86. Kvarnstenar och fyndplats för femstenarör. Eventuellt bebyggelse-
lämningar efter torpet Snytan.

91. Uppgift om ångbåtsbrygga.

99. Gravgrupp bestående av fyra runda stensättningar varav en röseliknande.

100. Boplatslämning. 7x8 m stor yta, med grophus, ett stolphål, tre gropar
och en härdrest, undersökt 1988 (Riksantikvarieämbetet, UV Stock-
holm Rapport 1996:124).

101. Fyndplats för nackböjd stenyxa.

102. Stensättning, rund och övertorvad.

104. Bytomt för Sanda by, numera övergiven (Kommentar av Peter Bratt år
2000: Felaktigt angiven som Tibbles bytomt i fornminnesregistret).

Förteckningen grundar sig på Riksantikvarieämbetets nyinventering av Låssa
socken som utfördes 1979 av Ulf Svensson och granskades av Lars Löthman.
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Bilaga 3.
Vedartsbestämning av kolprover från boplats vid RAÄ 18 och RAÄ 19

Kolprover tillvaratogs dels vid provrutegrävningen på boplatsen vid RAÄ 18, dels vid stickprovstagning
i anläggningarna på RAÄ 19 i samband med kartering av fornlämningsområdet 1998. Vedarts-
bestämningarna är utförda av Laboratoriet for Radiologisk datering, Trondheim, Norge(T13958-
T13960) och Ulf Struck, UV-Mitt Rikaantikvarieämbetet. Syftet med bestämningarna var i första
hand att klargöra vilka kolprover som var lämpligast för C14-analys.

Bilaga 4. C14-dateringar från boplats vid RAÄ 18 och RAÄ 19.

Av de totalt 8 C14-analyserna utfördes tre på träkol från boplatsen vid RAÄ 18 och fem på träkol från
RAÄ 19, Låssa socken, Uppland. Analyserna på proverna från boplatsen vid RAÄ 18 gjordes av
Laboratoriet for Radiologisk datering, Trondheim, Norge (T-) och på proverna från RAÄ 19 av
Ångströmslaboratoriet i Uppsala (Ua-). Inför C14-analyserna vedartsbestämdes samtliga tillvaratagna
träkolsprover från nämnda fornlämningar för att kunna göra ett lämpligt urval (se bilaga 3).

Kalibreringarna är gjorda enligt M Stuvier & R S Kra (red) 1993 Radiocarbon 35(1) i PC-pro-
grammet Oxcal v2.18.


