
Välkommen  till en vandring med historia på norra delen av Rösaringsåsen 
med Börje Sandén  söndagen  22 sept  kl 13-15    Ca 2,5 km 

 
Jag vill med denna exkursion bland annat visa vad som ligger bakom begreppet  
 ”Gränslös lokalforskning”  
 
Begreppet myntades år 2004 i samband med att Stockholms universitet ville att jag skulle 
föreläsa över ämnet ”Lokalhistorisk forskning à la Upplands-Bro”  
 
Detta innebär att källmaterialet inte bara är rent historiska skrifter och handlingar.  
 
Vår geologi och mycket annat påverkar i allra högst grad den lokala historieskrivningen. 
Ett exempel:  På en geologisk karta – som visar berg- och jord-arter - hittade jag en bosättning 
som hette Savolax.  
 
Det märkliga är att denna bosättningen inte fanns på den detaljrika ekonomiska kartan i stor 
skala. Jag måste emellertid ha berättat om detta Savolax för andra personer eftersom jag på 1960-
talet fick besök av en person från Kartverket som ville att jag skulle peka ut platsen på en flygbild 
som skulle ligga till grund för en ny upplaga av kartan.  
 
Jag var på den tiden lärare här i Låssa och hade med min skolklass hjälpt till att plantera tallar på 
torpet Savolax åkermarker. Vi hade inte planterat tallplantor i husgrunden där det växte en stor 
björk. Den syntes tydligt på fotot. Ett paradexempel på gränslös lokalforskning. 
 
Ett annat typiskt exempel på den gränslösa lokalforskningen visade sig när jag fann en utförlig 
historia om Fornsigtuna på Statens Vismuseum. Där stod det att Fornsigtuna låg i parken runt 
herrgården Signhildsberg. – inte på stadens nuvarande plats. 
 
Jag hade letat efter musiken till folkvisan om Habor och Signhild. Då hittade jag också ett stort 
antal akter med  beskrivningar av Fornsigtuna. Det resulterade i 5 somrars arkeologiska 
utgrävningar och en helt annorlunda historia om Sigtuna än den dittills gällande. 
Tala om gränslös lokalhistoria!  
 
Innan vi lämnar den här parkeringsplatsen vill jag påpeka något märkligt.  
Det var på Herrgården Thoresta här nedför bilparkeringen, som man skapade den allra första 
skötselplanen för svenska skogar – ”Säbyholmsskogen”. Idag  har den namnet Rösaringsåsens 
naturreservat.   Länsstyrelsen har just publicerat en ny skötselplan. 
 
Där nere i herrgården bildades 1851 det första Skogshushållnings-Sällskapet  i vårt land 
Jag har hittat många handlingar om detta på Rönells bokantikvariat. Naturligtvis var det tävlingar 
i plöjning. Man hade ju nymodigheten att använda en plog som vände på jordtorvan, vilket hade 
möjliggjorts med de kraftigare ardennerhästarna, som kunde rå på den styva upplandsleran. Just 
den typen av plog hade tillverkats vid det lilla järnbruket på Lejondal – Den ”Gripenstetska 
plogen”  
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En annorlunda vandring jämfört med den i våras 
 
Rösarings-vandringen tidigare i år var en beskrivning av sådant som gjort åsen känd långt 
utanför vårt lands gränser med hjälp av arkeologin. 
 
Nu vill jag berätta om sådant som inte har direkt anknytning till arkeologin.   
 
Det har nämligen visat sig att även geologin kan ge oss en synnerligen angelägen historia. Och 
detta på ett sätt som torde vara unikt i vår traditionella lokala historia. 
_ Jag vill därför ta er med till en märklig s.k.”dödisgrop” som kopplar samman svensk 
historia med klassisk europeisk forntidshistoria.   
_ Där skall vi diskutera begreppet dödisgrop.   Se nedanstående kartor 
 
En internationellt sammansatt forskargrupp, med en astronom i spetsen, hade efter de 
arkeologiska undersökningarna vid Rösaring på 1980-talet bidragit med idéer om att  
den nyupptäckta processionsvägen hade både:  
 
1)  ett astronomiskt samband med stjärnhimlen  
och 
2)  ett kulturhistoriskt  samband med fornnordisk fruktbarhetskult.  
----------- 
 
Jag hade från min sida gjort den viktiga iakttagelsen att den drygt halvkilometer långa 
processionsvägen ungefär på mitten ändrade riktning  en aning  (se kartan längre fram) 
så att den nordliga delen pekade rakt mot den nämnda  dödisgropen. 
 
Långt senare fann jag att den sydliga delen av vägen pekade  mot en kultplats vid Draget nära  
gränsen mot Bålsta. 
På plats skall jag demonstrera denna knepiga sak med en enkel modell  
 
Min första upptäckt uppmärksammades av den svenska engelskspråkliga tidningen ”Viking 
Heritage Magazine” som uppmanade mig att skriva en artikel om min syn på 
Rösaringsprojektet.  
http://www.ukforsk.se/nya/vhm.htm - Cult site
 
Sedan artikeln skrevs har den lokalhistoriska forskningen bidragit med ytterligare argument 
som stöder det som står i den engelskspråkliga artikeln.  
 
Min iakttagelse i slutet av 90-talet visar att södra delen av processionsvägen pekade mot 
Mälarområdets största kultplats. Saken uppmärksammades av Michael Olausson vid 
Stockholms universitet. som forskat och skrivit sin avhandling om denna typ av fornminnen.  
 
Tillsammans med hans studenter och amatörarkeologerna inom hembygdsförbundet fann vi 
Upplands till ytan största kultplats vid Draget. Den visade sig vara ca 2000 år äldre än 
fornlämningarna  på Rösaringsåsen. Mer om detta när vi kommer fram till dödisgropen.  
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Jag tror nu att den platta kullens roll – vare sig den är en grav eller en scen för kultiska 
ceremonier – kan bestämmas utan att  vi behöver invänta en framtida arkeologisk undersökning 
av kullen. 
 
De två professorerna i den ovan nämnda forskningsgruppen har för länge sedan lagt ner sitt 
projekt med hänvisning till att min lösning skulle var bättre. Detta fick jag veta för kort tid sedan 
av en tredje deltagare i den nämnda internationella forskargruppen. 
 
”Vetenskapen” anser inte att det funnits något kulthus vid Rösaring  
Professor Anders Kalif vid Uppsala universitet nämner inget om den saken i sin nyligen utgivna 
bok som särskilt berättar om kulthus i vårt land
  
Professorn har haft 35 år på sig för att bedöma arkeologernas rapporter! 
 
Jag vill tillägga ett högst märkligt uttalanden som gjorts i den sammanfattande 32-sidig slutliga 
beskrivningen av utgrävningarna 1981-82 publicerad 1984 i Riksantikvarieämbetets bok 
Arkeologi i Sverige 1984.  Således ett tillägg efter själva grävrapporterna ?  
 
I de fall där den platta kullen omtalas används ordet gravkulle! 
Grävledaren har vid flera tillfällen  framhållit  
att frågan om kullen är en grav eller scen för kult inte kan avgöras förrän vid 
en arkeologisk utgrävning av den platta kullen. 
 
Vid flera tillfällen under de 5 följande årens arkeologiska undersökningar vid Fornsigtuna / 
Signhildsberg förde jag saken på tal. Varje gång blev svaret  helt självklart att en arkeologisk 
utgrävningen måste göras innan vi vet sanningen. 
 
Jag nämnde tidigare att jag tror att det går att få fram en intressant historia kring Rösaring 
utan att blanda in de många motstridande tolkningarna från utgrävningarna 1981-82. 
 
Ett första steg kan vara att förmå Riksantikvarieämbetet att ta upp Rösaring på sin 
dagordning. Minns vad de två verkligt stor kännarna av vår lokalhistoria anser om Rösaring. De 
har varit chefer för fornminnesinventeringen. I många år har jag citerat dem. 
 
”Märkligt att Rösarings-komplexet inte prioriteras av Riksantikvarie-ämbetet. Det 
har ju mycket mer att bjuda på än Birka.” 
”Ytterst få områden i landet har ett så rikt uppbåd av fornminnen när det gäller 
antal och variation” 
 
Jag tror jag förstår varför ämbetet inte tagit upp ämnet på alla dessa år !?  
Den som satt sig in i rapporterna förstår varför. Kommunens agerande kan därför ursäktas. 
 
Därför vill jag ta det från början med en helt annan ingång, och  som inte har något att göra med  
arkeologin.  Säger en f.d. Riksantikvarieämbetets lokalombud.          Börje Sandén 
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                     Dödisgraven Djupdal 
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Här kommer jag nu att presentera några utsnitt ur historiska källor för att kunna 
ställa dem mot den fysiska verkligheten vid vandringen i trakten av . Hur passar de 
samman? Texterna är ibland mycket gamla och detaljrika  
Läs dem – formulera dina frågor  - kom med på vandringen – där vi diskuterar 
möjligheter och omöjligheter i tolkningen  
  
Vad säger den romerska historieskrivaren Tacitus år 98 om det som hände på öarna i den norra 
ocean. Se Barents karta från 1598 här nedan 
 
Kap 40 - de sju Nerthusfolken 
 
     hon ingriper i m människornas förehavanden och kommer åkande till sina folk 
På en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i denna en helgad vagn, som täcks av ett kläde. 
Denna vagn har endast prästen tillåtelse att vidröra. Han är den som märker, när gudinnan är 
tillstädes i sitt allra heligaste, och som med djup vördnad ledsagar henne, när hon kommer 
åkande, dragen av kor.  
     Glada äro dagarna då, festsmyckade alla de platser som hon aktar värdiga att besöka och 
gästa. 
     Man börjar ej krig, man uppträder icke beväpnad, allt järnverktyg hålles undanlåst, fred och ro 
känner man och man älskar då, men blott då, till dess samme präst återför gudinnan till 
helgedomen, när hon blivit mätt på samvaro med dödliga. 
     Vagnen, klädet och – om vill tro det – själva kultbilden tvättas därpå i en sjö, som ligger i 
hemlig avskildhet. Uppdraget utföres av trälar, vilka samma sjö strax därpå drar ner i sitt djup. 
Detta har skapat en hemlighetsfull fruktan och en from ovisshet om det väsens natur som blott de 
till döden vigda få skåda. 
 
Kap 44 - Svionerna 
Svionernas samhällen följa nu (bortom goterna); de ligga ute i själva oceanen. Förutom i män 
och i vapen ha de sin styrka i flottor. Skeppens form avviker från den vanliga i det hänseendet, att 
en spetsig stäv åt både hållen bilder en framstam, som alltid är klar för landning. Segel föra de 
icke, ej heller anbringa de åror i rad vid sidorna. Årorna är lösa, såsom brukligt på vissa floder.        
Vapen bär de icke allmänt och ständigt som hos övrig germaner utan hålles inlåsta under 
bevakning av en träl 
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Kap 45 - Bortom svionernas land 
Bortom svionernas land finns ett annat hav, som är stelt och nästan orörligt. 
 
 

Frey – Gunnar Helming – Tutanchamon - Processionsvägen 
 
Källor:  
Britt-Mari Näsström. Fornskandinavisk religion. 2001, Studentlitteratur 
Oskar Lundberg. Härnevi, 1912. Akademiska boktryckeriet 
 
Här följer några exempel i litteraturen som anknyter till processionsvägen och den isländska 
berättelsen om Gunnar Helming, en isländsk eller norsk flykting som dömdes fredlös och sökte 
skydd i svearnas land. 
 
 Lundberg.  sid 25 och 33-34 
"folket i denna bygd trodde, att Fröj hade liv, vilket på visst sätt yttrade sig. Så trodde de att han 
var i behov av äktenskapligt umgänge med sin hustru. Denna hustru var också en skön kvinna. 
Om vintrarna gjorde Fröj och hans hustru en resa med gästabud, som man tillredde för Fröj, för 
att han skulle giva människorna god äring. Fröj och hans hustru skulle åka i vagn, men deras 
tjänare skulle gå förut. Gunnar fick fullgöra denna tjänst och fann under färden tillfälle att närma 
sig 'Fröjs hustru'. I detta sammanhang framträder ett mycket upplysande moment -  gudens 
svartsjuka. 
     Fortsättningen av berättelsen visar oss festtåget under en annan form. Gudabilden ersätts här 
av den norske flyktingen. Den nya Fröj och hans hustru foro omkring på gästabud under vintern. 
Då någon tid förgått, tror man sig finna, att Fröjs hustru är havande, vilket framkallade stor 
tillfredsställelse hos menigheten." 
     Gunnar Helming beskrivs som ”en levande representant för guden” 
 
Vidare. Den från Tacitus kända tvagningen av gudinnan Nerthus och hennes vagn förutsätter att 
kultplatsen är belägen vid vatten. Fruktbarhetskulten har varit insvept i en viss hemlighetsfullhet. 
Tacitus berättar att sjön omedelbart ”uppslukar de trälar, som tjänstgöra vid tvagningen”. Det 
synes därför vara mycket antagligt, att tvagningsplatserna varit omgivna av inhägnader, inom 
vilka endast ett mindretal invigda fått komma. Dessa stängsel kunna naturligtvis ha varit av 
mycket enkel beskaffenhet. Antagligen ha de mera utmärkt den heliga platsen än egentligen 
förhindrat till trädet till densamma. Starkare än alla stängsel har varit ett förbud, rotat i religiös 
tro. 
 
Sammanfattning efter Britt-Marie Näsström 
Hos svearna var Freys bild så "fylld med trolldom att djävulen talade till människorna från den".  
 
När gudabilden som föreställde Frey fördes fram i vagn uppfattade folket i sin vidskeplighet att 
gudabilden var levande. De trodde att han behövde ligga med sin hustru.  
En ung vacker kvinna fick ta plats i vagnen såsom Freys hustru. 
 
Den landsflyktige islänningen Gunnar Helming kom till en plats hos svearna, där man just höll på 
med dyrkan av Frey (och Freya). Gunnar sökte skydd i vagnen hos kvinnan som föreställde 
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Freya. Han klädde sig i gudens utstyrsel och förmådde henne att säga till folket att han var den 
magiskt levande bilden av Frey.  
 
 Börje Sandén 
Jag behöver inte gå längre än hit i Flatöbokens skildring av händelsen för att illustrera min 
jämförelse med egyptisk gudatro, såsom den kommer till uttryck i farao Tutanchamons roll som 
en levande representant för gudomen. Han har gått till eftervärlden i sitt speciella 
”ceremoninamn”: Tut = staty/avbild; Anch = levande;  Amon = ett av solguden namn, således: 
Amons levande avbild/staty. 
 
För egyptierna var statyn av granit, eller den ännu hårdare och beständigare dioriten, den verkliga 
gudomen. Farao var "bara" en tillfälligt levande inkarnation av den verkliga guden.  
 
(Börje Sandén 20 poäng i egyptologi för professor Säve-Söderberg 
 
Mer aktuellt hos Tacitus 
 
Kap 2 
endast sällan besöka fartyg från våra väderstreck den omätliga, bortom Germanien liggande och 
snarast i motsatt del av världen befintliga oceanen 
 
Kap 7 - beläten - lundar
I striden föra de med sig beläten, som de hämta från sina heliga lundar. 
 
Kap 9      Lundar 
Det står icke i överensstämmelse med de i himmelen boendes höghet vare sig att hålla gudarna 
innestängda bakom väggar eller att låta dem antaga likhet med något som helst mänskligt 
anletsdrag.  
– Lundar och skogsdungar inviga de till heligt bruk, och med gudanamn benämner de det 
hemlighetsfulla väsende som blott deras vördnad låter dem se 
 
Kap 10   Hästar 
– Särskilt utmärkande för innevånarna  är att de söka tolka också vad hästar förutsäga och 
uppenbara. Sådana hästar uppfödas på det allmännas bekostnad i förut nämnda dungar och 
lundar. …  
– De spännas framför en helig vagn, och samhällets präst och konung -- eller 
hövding -- följa dem och giva akt på deras gnäggningar och frustanden. 
 
Kap 11- Månen 
Så vitt ingenting oförutsett och oväntat inträffar, ha de sammankomster på bestämda dagar, vid 
nymåne eller fullmåne. De betrakta nämligen dessa tidpunkter som de mest gynnsamma tillfällen 
att börja sina företag. 
     Men det är inte dagarnas antal de räknar, såsom vi, utan nätternas. Det är med hänsyn härtill 
som de träffa sina bestämmelser och sina avtal: natten synes dem ha dagen i släptåg. 
    Till följd av sin självständighet hava de det felet att de icke samlas punktligt eller såsom på 
order, utan både två och tre dagar förslösas genom tingsdeltagarnas söl. 

Sidan 7 av 7   C:\ukf_allmänt\nyhetsbrev\nyhetsbrev2019-3\Börje\Lokalforskning_4.doc Skapat den 2019-08-26 
10.42   Senast utskrivet 2019-09-01 11.51  


	 
	Vad säger den romerska historieskrivaren Tacitus år 98 om det som hände på öarna i den norra ocean. Se Barents karta från 1598 här nedan 
	Frey – Gunnar Helming – Tutanchamon - Processionsvägen 
	Britt-Mari Näsström. Fornskandinavisk religion. 2001, Studentlitteratur 
	 Lundberg.  sid 25 och 33-34 
	Sammanfattning efter Britt-Marie Näsström 
	 Börje Sandén 
	Mer aktuellt hos Tacitus 





