
Geologin skapade Rösaringsåsens historia 
 

Börje Sandén bläddrar i hembygdsarkivet – del 2 
 

Av Börje Sandén i februari 2019 
 

”Ytterst få områden i landet har ett så rikt uppbåd av fornminnen   
när det gäller antal och variation.” 

”Märkligt att Rösaringskomplexet inte prioriteras av 
Riksantikvarieämbetet. Det  har ju mycket mer än Birka att bjuda på.” 

 
Ovanstående sagt av två erfarna fornminnesforskare 

 
Trots ovannämnda två uttalanden finns det ännu inget organiserat forskningsprojekt kring 
denna mångskiftande fornminnesplats.  
 
Familjen Jernström i Bro hade år1978 hittat en märklig väganläggning uppe på 
Rösaringsåsen. Men det skulle dröja till 1981 innan riksantikvarieämbetet fick de 
arkeologiska spadarna i jorden. Det skedde då med hjälp av intresserade medlemmar i 
länets hembygds-föreningar som erbjöds att mot betalning delta i en arkeologisk grundkurs.  
 
Man fann så mycket intressant att man 1982 fortsatte en vecka till med hjälp av 
amatörarkeologerna. Undersökningarna avslutades dock sommaren 1982 trots att man inte 
undersökt den stora avplanade högen. Man ansåg med hänvisning till två kol-14-prov  (nr 4 
och 5) att såväl ”grav- högen” som vägen hade anlagts omkring år 800 e.Kr. (mer om detta 
längre fram). Den plana kullen kan vara en grav eller en scen för kult-handlingar. Inte 
förrän högen har undersökts vet vi vad den innehållit. 
 

     
   
Både vägen och kullen var täckta av hårdstampad lera, som man 
hämtat från åkrarna. Den naturliga leran på havsbottnen hade 
under 6000 år spolats bort under landhöjningen. Det 
hårdstampade lerlagret under högra foten på arkeologen hade 
skyddats när leran på högen under århundraden glidit ned och 
lagt sig på vägens lera. 
 

 

      
 
Varje lerpartikels diameter är 0,002 mm. 
Vägen anlades för 1200 år sedan. Vid 
varje ihållande regn för vattnet med sig 
leran ett mycket litet stycke. Profilen med 
leran ovanför raden kantstenar är 
’talande’ tycker jag. Bilden visar både hur 
det är nu och för 1200 år sedan. 
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1984 var samma amatörarkeologer och ledare på plats i Signhildsberg för att under en 
knapp veckas tid försöka finna svaret på frågan om . Det blev till slut fem somrars 
arkeologiska undersökningar med en sammanlagd grävtid på ett halvt år. Ingen gravhög -  
Det var troligen en tingshög. Vi hade i själva verket funnit att  Fornsigtuna låg i Upplands-
Bro – inte i Sigtuna.   
 
Som redan sagts – ännu vet vi inte med säkerhet vad Rösarings platta kulle innehåller.  
I arkeologernas rapporter kallar man den dock gravhög !!  Grävledaren har för mig flera 
gånger hävdat att vi inte kan avgöra den saken förrän den platta kullen undersökts. Den 
grävningen har ännu inte verkställts. 
 
Betydligt mer omfattande undersökningar gjordes vid Rösaring under senare häften av 1990-
talet. Senaste rapporten är från år 2000. Den här gången gällde det undersökningar 
nedanför åsen.  Man konstaterade att hela område hade synnerligen rika inslag av såväl 
bronsålderstid som järnålder. 
 
Jag som säger detta har tillgång till behövliga arkeologi-rapporter med foton och dessutom 
mina egna färgfotografier från grävplatserna. Jag var nämligen sedan 1968 Riksantikvarie-
ämbetets lokala ombud för Upplands-Bro. I den egenskapen arbetade jag för fortsatta 
undersökningar ända tills de lokala ombuden avskaffades och ersattes med avlönade 
tjänstepersoner med adekvat utbildning.  
 

Rösaringsundersökningarna under sista hälften av 1990-talet 
 
Denna gång handlar det om platsen nedanför åsen – således en del av det ovan nämnda 
Rösaringskomplexet.  
 
Citat ur slutrapporten år 2000 ! 
”År 1995 tog Hembygdsförbundet i Stockholms län kontakt med Stockholms läns 
Museum för att diskutera eventuella vidare undersökningar vid Rösaring”.  
 
”Detta resulterade i en projektgrupp bestående av  
Börje Sandén, Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF),  
Rolf Rydén,  Riksantikvarie-ämbetets fornminnesinventering och 
Ingrid Karlmar, ordförande i Stockholms läns Hembygdsförbunds arkeologisektion, 
som planerat fältundersökningarna 1996-98”. 
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”Fyndet av ett bronsgjuteri på boplatsen är - som tidigare nämnts ovanligt - eftersom 
sådana sällan har påträffats utanför tidigare stadsmiljöer såsom Birka, Lund och 
Sigtuna. Att denna typ av verksamhet återfinns just vid Sanda styrker tolkningen av 
platsen som ett maktcentrum i Mälardalen. Fynden visar således att tillverkning av 
bronsföremål förekommit på stormannagårdar och inte bara i de av kungamakten 
kontrollerade vikingastäderna.” 
Ovanstående finns i Peter Bratts 54-sidiga rapport:  Rösaring 2000:11. 
 
Innan Peter Bratt kom in i bilden hade jag inom institutionen Raä:s Lokalombud drivit 
frågan om skyltar vid det nu mycket uppmärksammade Rösaring. Efter 6 år – 1988 - fick jag 
förslag till texter för ett flertal skyltar framtagna av Länsmuseet. De täckte en stor del av det 
nyss nämnda  ”komplexet”, således även Ekebyområdet.  
 
Jag minns att det en tid fanns några uppsatta skyltar i Riksantikvarieämbetets vanliga 
modell. De var daterade 1992, tio år efter utgrävningarna 1981-82. Troligen hade kommunen 
låtit tillverka några av skyltförslagen. Inga fel i texterna. Men de förstördes av väder och vind.  
 
I början av 2000-talet, just efter Peter Bratts mångåriga projekt, blev det angeläget att få upp 
nya skyltar. Kommunen hade då hand om ärendet. Jag överlämnade länsmuseets förslag på 
7-8 texter till kommunens representant. År 2004 fick jag av denne beskedet att skyltar var på 
gång. Man hade anlitat ett privat företag som gjort större och bättre skyltar som skulle kunna 
stå emot tidens tand och udd.  
 
I direkt strid mot arkeologernas rapport illustrerades en skylt med hundra 
stolpar/gudagestalter i dubbel manshöjd längs den 540 meter långa processionsvägen. De 
förstorade bildstoderna skulle locka folk till platsen! Kommunens representant lovade att 
detta skulle rättas till när det blev aktuellt med nya skyltar – om sådär 10 år.    
 
Bygden hade således vid sekelskiftet fått en synnerligen innehållsrik bronsålder och början 
på järnålder. Antalet gravar nedanför åsen överträffas bara av Birka i den här delen av 
Mälarområdet. Här fanns minst en bronsålderssmedja, som lämnat spår efter sig i form av 
bronssmältor som blivit kvar i jordgolvet. Till och med obearbetad brons hade blivit 
nertrampad i lergolvet. Säkrare argument för förekomsten av en smedja finns inte. 
Bratts rapporter de kommande åren visar bilder med delar av 9 brons-barrar, dvs 
råmaterialet. Där finns också ett antal bronssmältor i lergolvet. T.o.m. ett städ av järn har 
man funnit. 
 

 
  

 
Området nedanför rullstensåsen ”har haft en extremt stor befolkning”. Man har räknat till 
ca 215 gravar. Nedanför åsen finns bland alla dessa också 3 storhögar. Den ena är 
dessutom platt. En ny detaljerad karta med gravar togs också fram. 
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Lägg märke till färgen på gräset 
 

 
 

Rösaring ligger mellan STJÄRNAN och bokstaven R i Rösaring 
 

Min historia om Rösaring  
- och ett försök att förklara ett svårförklarat geologiskt fenomen 

 
Därmed är vi framme vid mitt försök till sammanfattning av min historia kring Rösaring, 
som faktiskt började veckan före skolstarten i slutet av augusti 1952.  Då tillträdde jag 
nämligen tjänsten som organist i Låssa kyrka och lärare i Säbyholms folkskola.  
 
På kyrkogården - intill de två forntida gravarna !  - mötte jag denna dag en klasskamrat från 
gymnasietiden vid Kungsholmens läroverk i Stockholm. Sist vi sågs var på examensdagen 
1949, vid det muntliga förhöret inför studentexamen, där vi grillades i grupper om 4 elever 
inför ett antal censorer.  
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Jag visste att klasskamraten hade bott långt ut landet någonstans. Nu hade hon redan en 
lärartjänst. Jag hade haft lång obligatorisk militärutbildning - Koreakriget pågick ännu.  
 
Innan min klasskamrat åkte till sin skola hann hon visa mig och min nyblivna hustru den 
återupptäckta labyrinten vid Rösaring. Det hör faktiskt också till saken att i den skolform 
som gällde 1952 stod det hembygdskunskap på schemat för årskurserna 3-4. En rivstart för 
mina kommande lokalhistoriska studier.  
 
Jag finner det nu angeläget att berätta om de erfarenheter och lärdomar som jag fått vid 
mina studier om rullstensåsens uppstigande ur havet och den efterföljande 
historieskrivningen. 
 
Men jag vill också berätta om vad människor i när och fjärran har haft att säga om det som 
finns på vår mäktiga ås. I början var det framför allt labyrinten man talade om, men efter de 
arkeologiska undersökningarna är det också processionsvägen som lockar besökare.  
 
 
Där finns teorier och spekulationer om 
vad som hänt här - och som lockar 
människor hit.  
 
Varför finns det ett ’savolax´ här på åsen?  
Ordet betyder ’lerviken’ 
 
Jag hittade det på en geologisk karta? 
Hur hamnade sedan namnet på 
ekonomiska kartan?  
Det skall jag berätta vid en vandring i maj.
 

 

 
Varför har jag fått guida en forskargrupp som hämtat med sig två shamaner från Peru? 
Varför har jag fått guida kung och drottning längs processionsvägen?  
Varför ville en landshövding och en finsk ambassadör besöka vår rullstensås?  
Svaret är naturligtvis: Vi har något intressant att erbjuda besökaren.  
 
Men - historien ju är alltid ”författad” med hänsyn till allmän kunskap, varierande erfarenhet 
och logiskt tänkande - hos dem som berättar historien. Ha alltid det i minnet! Felaktiga 
slutsatser kan det lätt bli. Det finns det i det nu aktuella exemplet. Men en diskussion om 
tolkningen av det arkeologiska materialet brukar kunna reda ut uppkomna problem.  
 
Det faktum att den s.k. ”labyrinten” endast har en enda gångväg in till centrum är ett 
förbryllande faktum för besökarna. Upptäckten att det går att skapa en enda gångväg har 
varit känd hos många folk sedan mer än tusen år före vår tidräknings början. Mer finns att 
läsa på UKF:s hemsida.  
 
När jag för många år sedan besökte Leire i Danmark – ett slags Skansen  - hade de lagt ut 
en lika stor stensättning som den här vid Rösaring, Jag beslöt att räkna hur många steg det 
skulle bli om jag gick i vanlig promenadtakt genom alla de 16 vindlingarna. Jag blev allt mer 
häpen när det såg ut som att kanske skulle bli lika många steg som dagarna på året. Nu blev 
det inte så. Hade avståndet mellan de ringlande stenarna varit något större, och kanske även 
stenarna varit större, så hade det kanske blivit fulla året. 
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Det är naturligtvis förvirrande att dessa stensättningar kallas labyrinter. Det finns ju bara  en 
gångväg genom hela labyrinten. Men labyrintsymbolen var så väsentlig för befolkningen i det 
gamla Grekland att labyrinten fanns med på mynten. 
 
  

Ett försök att kortfattat beskriva åsens uppkomst 
och det geologiska skeendet som skapat förutsättningarna 

för de historiska aktiviteter som ägt rum på platsen 
 

Åsen har skapats under havsytan. Inlandsisen har varit upp till ca 3,5 kilometer tjock i norra 
Uppland, där Uppsalaåsen i vår tid så sakteliga stiger upp ur havet.  
 
För ca 6000 år sedan blev Upplands-Bro synligt i form av ett ”stentorg ” som var på väg upp 
ur havet. Det är där labyrinten och bronsåldersgravarna nu ligger. Av stenarna på 
stentorget skapades gravrösen under bronsåldern. De kvarvarande stenarna blev sedan 
fyllnadsmaterial när man på 800-talet e.Kr. anlade den stora avplanade kullen, drygt 20 m 
i diameter. Den skapades med det moränmaterial – grus och småstenar - som hämtats i 
några bevarade stora täktgropar i närheten av högen.  
 
Själva högen är inte arkeologiskt utgrävd. I processionsvägen, där den möter kullen, har 
man tagit ett två kol-4-prov som daterar vägen och kullen till 800-talet e.Kr. Proven, nr 4 och 
5, togs i ett av arkeologerna upptaget schakt (se bilden) där vägen med sin vägbeläggning 
av stampad lera möter den plana kullen.  
 
I väster har en kraftig strandvall byggts upp av kraften i vågorna. Det är öppet vatten ända 
bort till bergslagen-området. 
 
Ett par mil norr om Uppsala finns ett uppmärksammat ”oförstört” stentorg, en märklig syn 
mitt uppe i skogen. Vårt stentorg bör ha haft en liknande karaktär innan kullen byggdes.  
 
När man skapade den stora platta kullen använde man naturligtvis ”stentorgets” stenar. Och 
inte nog med det. Två stora täktgropar inte långt från kullen vittnar om var morän-material 
(grus och sten) togs för kullens uppbyggnad. Högen täcktes därefter med lera som måste 
hämtas upp från åkerfälten nedanför åsen. Ny lera måste ständigt läggas på allteftersom den 
sjunker ner i kullen när det regnar och sedan glider ut över såväl vägen som närmaste 
omgivningen. Detta pågick så länge kullen ”var i bruk”. Se bilden av det öppnade schaktet i 
början av artikeln. Man ser tydligt hur högen utvidgats och täckt över vägens kantstenar. 
 
Vad hade egentligen hänt så snart åsen kommit upp ur havet?  
Det som låg överst på havets botten var lera. När jag genom åren berättat för såväl skolbarn 
som vuxna har jag sagt att lerans minsta beståndsdelar är ungefär som vetemjöl.  Ler-
partiklarna driver iväg åt olika håll beroende på vågor och vind. Därför finns det i vår tid 
stora åkerfält öster ut, rakt i söder och västerut.  
 
Idag vet vi att diametern på en lerpartikel är 0,002 mm. Till förståelsen av det som geologiskt 
hände med åsen hör det faktum att dessa lerpartiklar hade förmågan att behålla vattnet. Det 
förklarar vad som sedan hände med leran, som man hämtat upp från åkerfälten och lagt på 
både processionsvägen och över den 20 meter stora platta kullen. Den hade byggts upp 
med stenar och grus som fanns på det s.k. ’stentorget’ som geologin har placerat här och var 
på Uppsala åsen.  
 
Vi kan än idag se att många gånger - kanske de flesta - har vinden och vågorna kommit 
väster ifrån. Det är nämligen på östra sidan vi i dag hittar torpet ”Leran”.  
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När all bottenlera är bortspolad kommer den ”fina” sanden fram. Den kan inte som leran 
flyta iväg. Den hamnar nedanför åsen. Där ligger den stora gården Sanda. Det namnet finns 
nära åsar också på andra ställen i landet. 

 
 

Bilden visar kvarliggande stenar, som inte är någon 
bronsåldersgrav 

 
När de arkeologiska undersökningarna ägde rum 1981 var jag med vid undersökningen av 
en av de grunda skålformiga groparna (ca 100 stycken). Efter 1200 år (från 800-talet då 
processionsvägen byggdes) har det bildats ett förvånadsvärt tunt lager av mylla från 
växtligheten under hela denna tid. Förmultnade växer skapar inte lera.  
 
Under detta lager finns det s.k. svallgruset. Det gruset är så grovt  att de ännu ligger kvar i 
groparna. Ca 10 gropar kontrollerades av de ca 100 mycket grunda groparna. 
 
Ännu en märklig iakttagelse bekräftar att det inte varit rik växtlighet längst upp på åsen:  
Det har inte varit många generationer tallar uppe på åsen. De tallar som i dag finns uppe 
på själva ”stentorget” ser likadana ut som när jag såg dem första gången 1952. Denna 
iakttagelse skall ställas mot min då gjorda iakttagelse av en samtida verkställd  nyplantering 
av tallar nedanför åsen. Där växer idag nästan avverkningsklara tallar. Dessa är nu 67 år 
gamla. 
 

Detta var för oss den första grundkursen i Rösarings-arkeologi. 
 

Nu kommer den andra. 
 
Den berättar hur man hanterar ”pollen-arkeologin”.  
Pollen är ’frömjöl’ som vi sa när vi gick i skolan. 
Bra att veta att växternas pollen har storlek 0,03 millimeter  
 
Hur har man tolkat den långa tabellen med växter som har funnits uppe på åsen? 
Kan tabellen verkligen vara så stor?  
Det fanns ju egentligen ingen jord här uppe vid den stora platta kullen?  Bara s.k. moränmärk 
här uppe på åsen. 
 
Endast tallar, ljung, lingon, mjölon och vissa speciella grässorter har funnits vid platsen för 
stentorget. 
Se det torkade gräset på bilden här ovan som visar utsikten från det nämnda ’stentorget’ 
Men hela åsen är inte ett ’stentorg’. 
Längre norrut, bortom processionsvägen är åsen bara 40 m hög. Där brukar jag hänvisa till 
mindre fä-stigar från gårdarna upp till åsen. 
 
Varför finns det då så många växter som kräver fuktig mark i tabellen?
Proven är tagna under vägen där den möter den plana kullen mitt i det jordfattiga stentorget! 
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De många pollenproven fann man under den nästan decimeter-tjocka lerpackningen som 
lagts mellan processionsvägens kantstenar för att få en jämn vägbeläggning.  
Leran hade hämtats vid stranden eller från något ställe med lerjord. 
 
Vi måste alltså ha klart för oss att de nämnda växterna aldrig vuxit vid själva kultplatsen.  
Jag har sett tolkningar där man missförstått detta förhållande. 
 
Stora mängder lera hade man naturligtvis varit tvungen föra upp till högen,  som varit platsen 
för ceremonier vare sig det gällt begravningar eller kulthandlingar. 
 
Observera - någon lerpackning finns inte kvar mellan stenraderna på vägen. Den har sjunkit 
ner i åsen under de !200 år av regn som varit sedan 800-talet när processionsvägen 
anlades. 
 
Den lera som lades upp på gravkullen eller ceremoniplatsen  för kulthandlingar har på 
samma sätt sjunkit ner i högen.  
Men här kommer det viktiga: Själva ytlagret av leran på kullen har också börjat glida ner 
från kullen och ut på processionsvägen.  
 
Så länge platsen användes har det ständigt varit nödvändigt att lägga på mer lera på kullen. 
den har således utvidgat kullens område och samtidigt glidit allt längre ut på 
processionsvägen och därmed skyddat den stampade leran, så den fanns kvar, när 
undersökningen gjordes 1981. Det kan avläsas på de foton som jag tog 1981. 
 
Uppe på kullen hade ny lera måst läggas på, gång på gång eftersom leran så sakteliga glider 
ner från kullen och breder ut sig över marken närmast kullen.  
 
Någon lerpackning finns inte kvar mellan stenraderna på vägen. Den har sjunkit  rakt ner i 
åsen. 
  

 

Denna bild finns inte med i gräv-rapporten. 
Det ser onekligen ut som om vägen går in i  
högen. På grund av lerans struktur kan varje 
lerpartikel behålla vatten. Om du lägger upp ren 
lera i en hög så utvidgar sig högen vid varje 
regntillfälle. Det är 1200 år sedan den stora 
högen anlades. Den har vuxit så långt som 
stenraden visar. 
  
Så länge högen var i bruk har man varit 
tvungen att lägga på ny lera, Högen är 
uppbyggd av stenar. Man har hämtat ny lera 
från annat håll. 
 
Kol-14- proven som bestämmer åldern på 
vägen/kullen har tagits framför den största av 
kantstenarna. Både vägen och kullen är 
anlagda omkr. år 800 e.Kr.  
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