Rtlsarings labykt,
storartat 18ge med vid
Norra Bjbrkfjarden. Det
nastan magiskt óverijus vid I q b f l ~
denna dag,
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Arkeologidagen samlade intresserade vid en av de fa kända
processionsvagarna i Skandinavien, Rösaring i Uppland.
av B I R G m A GUSTAFSON
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örje Sanden känner trakten
kring Upplands Bro som sin
egen ficka och han leder en
intresserad skara till Rösarine
under hets arkeologidag,en rnm&statio~
som äger rum i augusti varje år m m i
landet och da allmanheten inbjuds
del av den s e m m forskningen =h m&
sökningarna inom arkeologin.
PlatsenärkandsedanIange.Harlbtls
bronsaldersrösen, skärvstenshm janialdersgravar och en av våra sttirsa labyrintec Men det var när en familj h.an Bro var
ute i skogeni d m på 1970-raksom de
.

nug;p~ckbeatrcFetli*asen@&stenr a k 1979 Mrjade mm &&&r att
uppta nya arkeologska undws6-

tenledet. Man kan därför anm att vägp
som nu grBdes fram använts
cessionsväg. Reiigiösa
förmodligen funnits sedan bro
och upphörde här uppe i norr egeninte förrän reformationens intåg på 1500talet. Meo det är ytterst sallan som de har
påtraffats vid utgrävningar.
Peekhing av Jahn Kraft av den stora labyrinten.
Rrtome pA m-nde
sida visar Rösarings
stmtegiska Iage onh processionsvägen.

Och visst, det visade sig vara en 540 meter
lång stenkantad förhistorisk v& Anlagda
vägar föPe medeltiden &r&iqnsi i Nor
den, h
användes r~ppmmpade
stigar och halvagar, och fmmf6r a& vat- funderar han och uppmwef ~I'Ud&@

processionsdeltagare att själva använda
sin fantasi för att f4 svar på fragan. Redan
i de äldsta beskrivningarna av Rösaring
namns att "här har fordom varit ivrigt
offrande till avgudarna".
Börje Sandén tar ocksa den romerske historieskrivarenTacitus tiii hjäip när han försöker utröna om Nerthusmyten, fruktbarhetsmyten, kan vara den som förhärskat i
Rösaring. Tacitus ger nämligen en konkret
beskrivningav en processionsgångoch h u
avbilden av Nerthus av de utvalda prästema efter processionen förs tiiibaka till
en sjö där rituell tvagning äger rum. "En
sådan bi förhgnbgen av Rösarings

processionsvag, en dödisgrop vid Djupdal, som numera är landförhöjd, men som
s k d e kunna passa in", säger Börje Sandén. Vad som passar in på Nerthusmyten
är själva labyrinten, en av de äldsta i Sverige, processionsvägen, samt ortnamnen
Härnevi och Ullevi i närheten, vilka tyder
på att fniktbarhetsriterägt rum.
En av de mer spektakulära upptäckterna
kring Rösaring har koppling till himlakropparna, i detta fall månens gång. Astatt manen ?

ett magnifikt foto taget vid ett experiment

den 10-11 juli i år som visar detra sallsynta måntilifalle. Månen låg under några
minuter rakt över processionsvägen med
den stora gravhögen som fond.
Börje Sandkn ar drivande i det livaktiga
Upplands-Bro kulturhistoriska
forskningsinstitut, UKfi som tillsammans med
Stockholms l& rrmseum o& arkeologen Peter Bratt, Stockholms läm hembygdsförbunds
arkeologisektion och de lokala hembygdsföreningarna i Upplands-Bro sedan 1996
bedriver ett arkeologiskt forskningsprojekt om
Rösaring, dess betydeke, funktion och
sammanhang under forntiden.
En rapport, "Arkeologiska &sökningar
vid Rösaring", och mer info kan nås genom
UKF:s hemsida:

