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Bro-Låssa hembygdsförening bjuder på
traditionell Julmarknad lördagen den 7 Dec.
Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, kl 12-15
Försäljning av hemtillverkade julsaker, julgodis
Lotteri.
Hembygdsföreningen bjuder på glögg och pepparkakor.
Välkomna

”Historia kring vikingens vattenleder i Mälaren med Draget i Håbo"
I februari 2020 får du möjlighet att lyssna till amatörarkeologen och
hembygdsforskaren Ingrid Ljungkvist när hon berättar om sin forskning
om de vikingatida sjövägarna i Mälaren och speciellt den forna sjövägen
(vikingarnas E4) via Kalmarviken, Draget och Ullfjärdarna mot Uppsala.
Ingrid berättar dessutom lite om den vikingatida farleden genom Stäket
förbi Fornsigtuna mot Uppsala.
I skrivande stund (Nov. 2019) är programmet inte fullständigt klart. Mer
information om Ingrids föredrag kommer i nästa nyhetsbrev i slutet av
Jan 2020. Då meddelas bl.a. tid och plats för evenemanget.
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Stockholmstraktens naturlandskap.
Kvällen den 22 okt. blev en riktig höjdarafton. En
talrik publik (mer än 30 personer) fick lyssna till ett
fängslande föredrag av naturgeografen och
folkbildaren Karl-Erik Perhans (se bilden th) där han
på ett mycket professionellt sätt förklarade tillblivelsen
av Stockholmstraktens naturlandskap. Ämnesområdet
är mycket omfattande och kan för de flesta upplevas
som svårbegripligt. Karl-Erik ändrade säkert den
uppfattningen hos många denna kväll genom att sortera
upp de geologiska begreppen på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt och sedan lugnt och
metodiskt förklara hur de invecklade geologiska processerna under årmiljoner format den
landskapsbild vi är vana att se idag i form av skogklädda höjder, dalgångar, öppna fält, gyttret av
sjöar, bäckar etc. Karl-Erik påminde samtidigt att inget är statiskt i naturen utan omvandlingen av
naturlandskapet fortgår ständigt oavsett om vi vill det eller
ej. Vi kan ex.vis inte hindra att vi närmar oss en ny istid.
Karl-Erik förklarade att berggrunden i vårt område
bildades för ca 2 miljarder år sedan. I stockholmstrakten är
gnejs, granit, gnejsgranit och pegmatit de vanligaste bergarterna. Av dessa bergarter har graniten haft stor ekonomisk
betydelse genom de stenbrott som funnits i Stockholmstrakten och som försett Stockholm med gat-och kantsten.
Idag finns inga stenbrott kvar i Stockholm men den som vill
uppleva den svunna epoken rekommenderas att besöka
stenbrottet i Stenhamra.
När berggrunden var ”klar” utvecklades under 200 miljoner år vår trakts topologi dvs. vi fick nu
våra bergknallar och vårt spricklandskap. Nästa fas i utvecklingen var istiden. För 10000 år sedan
började isen smälta och de isälvar som bildades drog med sig sand och grus och lera och gav upphov
till dagens jordbruksmark, rullstensåsar, slipade hällar dvs. det som vi är vana att se i våra
omgivningar. Landhöjningsprocessen under den postglaciala perioden avslutade skulpteringen av
naturlandskapet. Människan tog sedan över och arbetar idag idogt med att förstöra verket (ff anm).
Detta och mycket mer till förklarade Karl-Erik på ett sådant sätt att man efter föredraget trodde sig
förstå allt om geologi.
För att stödja den muntliga framställning hade Karl-Erik arrangerat en geologisk miniutställning
(bilden ovan) där åhörarna i föredragspausen kunde se och klämma på olika typer av mineraler och
fossiler samt bekanta sig med de böcker Karl-Erik skrivit. Mycket uppskattat.
Årsmöte 2019.
Styrelsen planerade att publicera årsmötesprotokollet i nyhetsbrev nr 3. Men så blev det inte (platsbrist). I detta nummer
är det lika trångt men vi har valt att i stället tränga in ett utdrag ur protokollet med det viktigaste som protokollfördes.
Plats och tid Dagcentralen Kungsängen 2019-04-11 kl. 18.30.
Närvarande
13 närvarade personer vid årsmötet.
Övrigt
Direkt efter årsmötet berättade arkeologerna Rune Edberg och Olov Heimer om sin
pågående forskning om Fornsigtuna inför ett 30-tal åhörare.
19-1
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning
• Hans Borgström presenterade verksamhetsberättelsen.
• Hans Borgström presenterade resultat- och balansräkningen.
Balansräkningen visar på ett överskott för 2018 om 3 038,54 kr.
Föreningens saldo på bank vid årets slut var 167 678,09 kr.
19-2
Beslut om styrelsens proposition om slopande av särskild årsavgift för familje- medlemskap
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att den särskilda medlemsavgiften för familjemedlemskap slopas
och att avgiften för familjemedlemskap blir samma som för enskilt medlemskap.
19-3
Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för verksamhetsåret oförändrat skall vara 150 kr.

Pälsdjursfarmen i Kungsängen
av Ulf Björkdahl
I trakten av Enbärsvägen i bostadsområdet Tibble
låg under 1930-talet en pälsdjursfarm som födde
upp rävar och minkar för avel och
pälsframställning. Pälsar var på modet och ännu
föga kontroversiellt.
Som man kan ana av terrängen var här förr en
bergkulle innan den jämnades till och bebyggdes.
Kullen var i huvudsak skogbevuxen och här var
tidigare också platsen för ett gammalt torp,
Hagtorp. Ännu in på 1960-talet var det rena rama
landet här. Det var åkermark runt bergkullen och
det var Åkerlinds på Tibble gård som bedrev
jordbruket.
Idag finns inga som helst spår av vare sig
pälsfarm eller torp. Förutom en rest intill
Granhammarsvägen ser man inte längre mycket
av bergkullen även om den gör sig påmind med
några branta gångvägar i bostadsområdet.

Platsen för pälsdjursfarmen. Det inrutade området är
uppförstorat på efterföljande kartor. Järnvägsstationen
ligger längst ner i högra hörnet.

Många äldre kungsängenbor har hört talas om farmen men inte många verkar ha sett den. Kanske inte så
konstigt, platsen låg ensligt och djuren fick absolut inte stressas. Därför är det inte helt lätt att idag finna
information om pälsfarmen som drevs av Sven Åkerlind. I arkiven finns inte mycket. Jag började därför
min research med att intervjua Anders Åkerlind på Tibble gård och hans kusin Håkan Åkerlind som är
son till Sven Åkerlind. Sedan fick jag turligt nog kontakt med Sigvard Jansson i Kungsängen vars bror
Birger var rävskötare på farmen. Så läste jag in mej på ämnet och hade därmed tillräckligt underlag för en
uppsats.
Familjen Åkerlind har bott på Tibble gård sedan 1895 då Alfred Åkerlind arrenderade gården av
ägarinnan grevinnan Sparre. Efter hennes död köpte han gården år 1900. Alfred och hustrun Klara fick sju
barn, däribland Sven född 1899. Sven Åkerlind växte alltså upp med lantbruk och djurhållning, en bana
han skulle fortsätta hela livet. Efter studentexamen och militärtjänst utbildade han sig till agronom i
Ultuna. Därefter vistades han några år i Tyskland där han arbetade på ett gods och avlade diplomexamen
1925 vid universitet Halle-Wittenberg.
Åter hemma i Sverige hade Sven anställning som bokhållare på Julita gård i Södermanland 1925-1929.
Där kom han i kontakt med personer som vurmade för pälsdjursuppfödning som då var en ny företeelse
i landet och sågs som lukrativ. Kommunalmannen Carl von Sydow, som innehade granngården Äs i
Julita, hade egen rävfarm och var även ordförande i Sveriges Rävuppfödares Riksförbund (SRR). Han
blev Svens inspiratör.
Historiskt har pälsdjursjakt alltid haft sin givna plats eftersom skinn varit en del i
människans överlevnad för att hålla värmen under kalla vintrar. De gav även status
kunde också användas som betalningsmedel. När pälsverken under 1900-talet blev
högsta dammode började framställningen industrialiseras med början i Kanada och
USA. I Sverige fanns 1925 endast 6 rävgårdar i landet, 1929 var det 50 och bara året
därpå fler än 500 för att snart räknas i tusental. Sven var alltså en av pionjärerna inom
området, därtill aktiv i branschorganisationen. I vår trakt fanns förresten en samtida
”ädelrävgård” i Knöpplan vid Prästtorp intill vägen mot Bro.
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Annonser i tidskriften Våra pälsdjur 1938-39.

1929 lämnade Sven Julita och flyttade till Tibble där han omgående startade en rävfarm. Äldsta brodern
Hjalmar, som då blivit ägare till Tibble, avdelade ett markområde intill det ännu bebodda Hagtorp.
Rävburar byggdes i långa rader på en öppen yta på bergskullen. Minkhus uppfördes som långa längor
med tak på, troligen två sådana även om mina sagesmän bara kommer ihåg ett. Sven var händig och
uppförde säkert det mesta själv. Som mest blev det plats för några hundra djur. Verksamheten bedrev
han under namnet Kungsängens pälsfarm. 1930 deltog han i SRR:s första instruktionskurs på
Skarabergs rävgård i Västergötland. Sven hade sin bostad i Tibble by 1 km från farmen, först i det hus
som är känt som ”Gula villan” men sedan i en funkisvilla som byggdes 1935 och som idag har adressen
Diligensvägen 6. Han gifte sig 1938 med Ingrid Nordin och året därpå föddes Håkan.

Ur Gods och Gårdar 1938.

Farmen vid Hagtorp låg med sin närmaste gräns 30-40 m från den lilla väg som gick mellan Tibble och
Örnäs. Den hade en inhägnad större yta, kanske 70 x 70 m, där rävburarna stod i det fria med takbågar
ovanpå. Burarna hade nät på alla håll, även golvet, för att det skulle vara lätt att rengöra. Avelsdjuren
hölls i par, dvs två i varje bur. För att komma in till farmen måste man gå igenom ett stort hus som var
kvadratiskt till formen. Ovanpå huset var ett torn vilket man nådde via en trappa inuti huset. Tornet var
försett med fönster varifrån man med kikare kunde se ut över rävburarna och se om djuren hade fött
ungar. Man fick ju inte gå nära och störa dem. Att djuren var skotträdda blev tydligt vid nyårsfirandet
med raketer i trakten. De kunde då bli så stressade att de bet ihjäl sina ungar. Minkarna höll till i
farmens avlånga hus, i vilka det fanns längor med små burar. Sven ska även under en tid haft ett fåtal
bävrar eller uttrar. Rävgårdens grannar i det gamla torpet var lite speciella och var inte engagerade i
verksamheten annat än att deras stora antal katter kunde få strömming från farmen.
Avelsdjur måste vara av förnäm stam. Silverräv köptes från
Prince Edward Island, blåräv var av mörk alaskaras och
minkarna av quebecras. När de var tillräckligt stora
avlivades de med pistol och slaktades och flåddes på plats.
Sven var duktig på sådant. Djuren krävde förstås mycket
mat. Kött och strömming. Det är oklart var all mat kom
ifrån. Förmodligen köpte Sven kreatur i trakten. Vid ett
tillfälle hade han köpt en död häst som han tog på släp efter
en gengasdriven bil (det var ju kristider). Vägen yrde igen
av snön och Sven hade ett styvt jobb med att både hinna
skotta och hålla gengasmotorn igång. Kylskåp fanns inte på
den här tiden. Förmodligen tog man upp is från Lillsjön så
Detta är en genrebild, dvs en annan rävgård,
att man kunde förvara maten i stackar av sågspån och
men visar hur det ungefär såg ut.
isblock. Strömming kom i leveranser till Tibble gård.

4

Sven hade många järn i elden och kunde inte alltid vara på plats. Birger Jansson i Kungsängen fick
tjänst som rävskötare hos Sven direkt efter avslutad skolgång omkring 1930. Han skötte farmen, matade
djuren och var ofta ensam medan Sven sysslade med annat. Han hjälpte även till med slakten. Det
bedrevs ingen handel på plats utan skinnen kördes till auktionsverket i Stockholm eller direkt till någon
körsnär. Sigvard berättar att han följde med sin bror Birger en gång till en körsnär Birnik på
Apelbergsgatan för att sälja skinn.

På detta flygfoto över
Hagtorp från omkring
1960 har författaren
markerat den ungefärliga
platsen för pälsdjursfarmen (stor röd cirkel).
Vägar och stigar är
markerade med vitt.
Från söder till norr går
den gamla byvägen
mellan Tibble och
Örnäs, som då mest var
en häst- och vagnväg.
Uppe till vänster är
vägen mot Lillsjön.
Öster om farmen syns en
smal gångstig utefter
åkerkanten till torpet.

Så här ser platsen ut
idag. Författaren har för
orienteringens skull
ungefärligen markerat
konturerna efter den
tidigare bergknallen
(blått).
Den tidigare vägen
mellan Tibble och Örnäs
är inritad med grönt.
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Sven erhöll ett stort antal hederspriser och förstapriser vid pälsdjursutställningar. Han blev starkt
engagerad i pälsdjursbranschens olika organ. Exakt vilka roller han haft är lite oklart. Men följande är
känt. Han var engagerad i SRR i vilken han ägde en andel. SRR:s syfte var att samla landets uppfödare,
rationalisera uppfödningen, säkerställa fodertillgången, bekämpa sjukdomar, utvinna bästa pris för
skinnen etc. I anslutning till SRR:s lokaler i Stockholm fanns även en pälscentral som tog emot skinn
och rengjorde dem i ett renseri innan de vidarebefordrades till försäljning. Försäljningen skedde vid
auktioner som organiserades av AB Nordiske Skinnauktioner (ANSA) även om leverans ibland skedde
till engelska auktionsfirmor. 1934 upprättades ett avtal mellan leverantören SRR och säljaren London
Fur Sales AB (LFS). Sven anges i avtalet vara huvudagent. 1938 ändrade SRR namnet till Sveriges
pälsdjursuppfödares riksförbund (SPR), och då hade även minkuppfödarna anslutits till förbundet.
(Eftersom rävuppfödning numera inte längre förekommer i Sverige heter SPR idag istället Svenska
Mink). 1936-1939 var Sven anställd vid Stockholm Fur Auction Sales AB som på skinnauktioner
sålde svenska pälsdjursuppfödares produktion av silver- och blåräv men också mink och viltskinn. De
sista två åren var Sven företagets chef.

Ett odaterat prospekt från Kungsängens Agronom Sven Åkerlind.
Sven med rävungar i
Foton från Håkan Åkerlind.
pälsfarm, innehavare agronom
famnen och burarna bakom.
S. Åkerlind i Kungsängen, avsett för
spekulanter på räv- eller minkuppfödning. Sven sålde avelsdjur och var rådgivare för anläggning av rävgårdar.
Vid tillfället hade pälsfarmen 15 par avelsdjur med silverräv (kanada), blåräv (alaska) och mink (kanada).

Ingrid och Håkan med Svens nye
medhjälpare Nisse Larsson, 1942.
Foto från Håkan Åkerlind.

Sigvards och Birgers far Emil Jansson
besöker rävgården med Sven Åkerlinds
hund Grey. Foto från Sigvard Jansson.
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Runt 1938 slutade Birger som
rävskötare och fick arbete som
grundläggare. Ny medhjälpare till
Sven blev en man vid namn Nisse
Larsson.
Under krigsåren inkallades Sven av
och till för beredskapstjänstgöring,
ibland flera månader i sträck. Under
tiden skötte Nisse Larsson farmen.
Dessvärre utbröt en smittsam sjuka
bland djuren och Sven tvingades
avveckla verksamheten under 1941.
Istället blev Sven kontrollant vid
Svenska Spannmålsbolaget 1941-1943,
men bodde kvar i Kungsängen. 1943
sålde han huset och lämnade Kungsängen med sin familj för en tjänst på
Kaggeholms gård på Ekerö som
inspektor för gårdens lantbruk (19431949). Därefter var han arrendator
först vid Vidbynäs gård i Nykvarn
(1949-1959) och därefter Torsåkers
gård i Upplands-Väsby (1959-1972).
Sven avled 1973.
Och på platsen för den forna pälsdjursfarmen fanns länge kvarlämnade
husruckel, rör och nät som minde om
en svunnen verksamhet. Allt försvann i
slutet 1960-talet då HSB började
bygga bostäder på platsen.

1942. Sven och Ingrid Åkerlind med sonen Håkan framför
minkgården. Ingrid i rödrävspäls. Rader av minkburar ses på
vardera sidan om gången genom längan.
Foto från Håkan Åkerlind.

Främsta källor:
Intervjuer med Anders Åkerlind på Tibble gård.
Intervjuer med Håkan Åkerlind i Stockholm (son till
Sven Åkerlind) som även tillhandahållit ett antal
dokument kring Svens anställningar m m.
Intervjuer med Sigvard Jansson i Kungsängen (bror
till rävskötaren Birger Jansson).
Tidskriften ”Våra pälsdjur” 1936-1945, utgiven av
SRR.
Sigvard Jansson, född 1927, har ett otroligt skarpt
minne och har beskrivit hur det såg ut på pälsfarmen.
Sigvard är bosatt i Kungsängen sedan 1930.
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Ny undersökning av torpet Svartbäck
av Ulf Björkdahl
I medlemsbladet 1/2018 berättade vi om den nyligen
upptäckta torpplatsen Svartbäck (Svartkärr) på Bro
häradsallmänning alldeles intill Lejondals naturreservat.
Sedan dess har forskningen om denna gamla torpplats
fortsatt och givit fler fakta.
Platsen är särskilt intressant eftersom torpet övergavs
redan 1693 och alltså inte har ”besudlats” med senare
kulturlager. De synliga lämningarna var mycket få när jag
efter mycken möda fann platsen 2017. Mödan bestod i att
kartan och verkligheten inte stämde överens.
Jag rapporterade den funna torpplatsen till länsstyrelsen i
mars 2018 och i december samma år gjorde Arkeologerna,
som ingår i myndigheten Statens historiska museer, en
undersökning på uppdrag av länsstyrelsen, varvid jag
deltog. Arkeologerna undersökte marken vid torpet med
Ttorpplatsen Svartbäcks läge (krysset).
jordsond och metalldetektor. Flera intressanta upptäckter
gjordes.
Först och främst skulle platsens exakta läge i den väg- och
stiglösa skogen fastställas.

Torpgrunden med spisröset.

Kartan ovan från 1697 pekar ut torpplatsen (röd ring) i
förhållande till Svartbäckskärret (grönt). Precisionen i
kartan är inte hög eftersom den verkliga platsen är
markerad med blå ring. För säkerhets skull undersökte
arkeologerna även platsangivelsen enligt kartan men där
fanns inga som helst tecken på bosättning eller odling.
Kartfel är inte helt ovanliga.
Undersökningen visade att ett av de förmodade
odlingsrösena i själva verket var ett spisröse med en
omkringliggande torpgrund som mäter 5,25 x 4 m. Vid
spisröset hittades ett 1600-talsmynt. En trolig brunn
identifierades.
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Arkeologen Wivianne Bondesson med
metalldetektor.

Länsstyrelsen registrerade i januari 2019 platsen i
fornminnesinformationssystemet FMIS där den fått
beteckningen L2018:1460. FMIS, som är nåbar på
Riksantikvarieämbetets hemsida via sökfunktionen
Fornsök, innehåller bl a följande text:
L2018:1460/ Lägenhetsbebyggelse torp, Fornlämning.
Beskrivning av lämning
Lägenhetsbebyggelse, 55x 27 m stor (Ö-V) med en synlig
husgrund, ett 5-tal röjningsrösen samt en möjlig brunn.
Husgrunden är 5x4 m stor (Ö-V) med ställvis synlig stenfot,
framför allt i S, 0,1-0,2 m hög av 0,2 m långa stenar.
Spismursröse, 3,5 m i diam. och 0,3-0,4 m högt av 0,1-0,4 m
stora stenar. Tegel i spismursröset. Mynt i SÖ hörnet av
spismursröset, samt en spik. Myntet är från drottning Kristinas
tid. I området är ett 5-tal röjningsrösen, upp till 3,5 m i
diameter och 0,4 m höga av 0,1-0,4 m stora stenar, enstaka
större inom området, i dess Ö del, är en möjlig brunn, rund, 1,8
m i diameter och 0,2 m synligt djup, nu fylld med ris och vatten.
Belägen på områdets lägsta punkt. Äldsta belägg för torpet
Svartbäck år 1634. Det övergavs år 1693.
Grad av skada: Ej skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.

1/4 öre kopparmynt från 1630-talet hittades
på torpplatsen.

En grop i marken är en förmodade brunn.

Författarens uppmätning av torpgrunden. Torpet ligger i
söderläge. Synliga grundstenar har schablonmässigt markerats
med ringar medan med jordsond identifierade stenar under
mark är markerade med prickar. Omedelbart till höger om
stuggrunden finns ytterligare stenrader, kanske har ett uthus
varit hopbyggt med stugan?

Arkeologerna menade att torpplatsen borde undersökas
grundligare. Skälet är att den saknar lager från 1700-,
1800- och 1900-talen och därför är en genuin 1600talsgrund, vilket är sällsynt. Dock saknar länsstyrelsen
ekonomi för utgrävning eftersom resurserna satsas på
platser som ska bebyggas eller på andra sätt exploateras.
Kanske kan UKF tillsammans med Arkeologerna skapa
ett forskningsprojekt och söka forskningsbidrag?
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Torpplatsens utsträckning inritad i FIMS efter
arkeologernas besök. Till vänster ett
gränsröse. Till höger gränsen mot Lejondals
naturreservat.

I medlemsbladet 1/2018 skrev jag att
torpplatsen är känd sedan 1634. Genom att
grotta ännu mer i arkiven (man får aldrig ge
upp) har jag funnit en ”Birger i Svartbäck”
1620 men även en ”Jakob i Svartkärr” 1598.

Kortfattad rapport från årets två vandringar på Rösaringsåsen
Av Börje Sandén
Som läsare av UKF:s nyhetsbrev vet du att fornminnesplatsen Rösaring fick en mycket stor
uppmärksamhet när en processionsväg upptäcktes år 1981. Platsen har ursprungligen beskrivits
som en ”trojeborg”, d.v.s. en forntida kultplats redan vid ”Rannsakningarna efter fornminnen” på
1600-talet. Det var emellertid något konstigt med processionsvägen tyckte jag. Riktningen avvek
3-4 grader från exakt nordlig riktning. Forntidsfolken runt om i världen har utnyttjat sin mycket
stora astronomiska kunskap på många sätt, inte minst vid Stonehenge i England. Deras stora
kunskap brukar jag exemplifiera med ett världsberömt exempel från New Grange på Irland. Där
finns en forntida anläggning – med storlek som en mindre ”Gamla Uppsala-grav”. Den hade två
ingångar, en för människor och en för solens strålar, som vid vintersolståndet lyser upp ett rum
inne i högen under bara 15 minuter! Det skulle alltså inte ha varit svårt för forntidsmänniskorna
att anlägga vägen exakt mot norr. Men vad skulle man ha för nytta av att veta den exakta den
riktningen mot norr?
Det visade sig snart att vägen pekade mot en s.k. ”dödisgrop”, Djupdal, nära Toresta herrgård.
Gropen hade skapats under speciella förhållanden av inlandsisen. Denna grop kopplar jag
samman med den romerska historieskrivaren Tacitus berättelser, eftersom denne år 98 berättat
om svionerna, som bodde på öarna i den ”norra oceanen”, d.v.s. Östersjön. Där dyrkade
svionerna fruktbarhetsgudinnan Nerthus som kommit till dem i en täckt vagn. Efter en tids
högtidligheter kring gudinnan fördes hon i vagnen till en ”hemligt belägen sjö” där vagn och
gudabild genomgick en liturgisk tvagning, varefter de slavar som varit behjälpliga dränktes i sjön.
När jag första gången stötte på denna historia menade man att öarna i norra oceanen var de
danska öarna och att platsen skulle ligga vid en lagunartad kustsjö vid Nordsjön. Vid Dejbjerg i
Danmark har man funnit den kultvagn som jag visat i hemsidans artikel. Vid Rösaring har vi en
verklig processionsväg även belagd med stampad lera för jämnare vägyta.
Vid närmare eftertanke – och det efter många år! - blev jag förvånad när jag kom att tänka på
det faktum att vägen inte gick spikrakt mot dödisgropen redan från början! Hade man kanske
utnyttjat första delen av en befintlig väg? Skulle kanske dess fortsatta sträckning peka mot den ca
2000 år äldre kultplatsen på det stora berget vid Draget nära gränsen till Håbo/Bålsta?
Att det fanns en mycket gammal kultplats vid Draget visste vi inte förrän i mitten av 1990talet. Då hade nämligen Michael Olausson identifierat Upplands största kultplats på det som
tidigare beskrivits som en Fornborg. När vi nu också fann kultiska eldplatser utanför dess stora
ingång stärktes min idé att de grunda groparna längs processionsvägen vid Rösaring verkligen
såg ut haft sakrala eldar som symboliserade kontakter mellan olika kultplatser.
Nu till frågan: Kunde verkligen den ursprungliga delen av processionsvägen ha pekat mot
denna kultplats vid Draget? Detta är mitt bidrag till tolkningen. Längre fram finns en skiss och
kartor som förhoppningsvis kan bidraga till förståelsen av detta invecklade sammanhang.
Här vill jag erinra om att en av de främsta kännarna av Rösarings-komplexet sagt att jag hittills är
den enda som iakttagit och reagerat på den lilla avvikningen i processionsvägens sträckning.
Här följer nu det utförligare resonemanget så som jag framfört det vid den senaste vandringen i
Rösaringshistorien.
Historisk bakgrund.
Den romerska historieskrivaren Tacitus skrev år 98 om Svionerna som bodde på öarna i den
norra oceanen. Det vill säga Östersjön. ”Deras samhällen ligger 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 bildar 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
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vissa floder. Vapen bär de icke allmänt och ständigt, som hos
övriga germaner, de hålles inlåsta under bevakning, som för övrigt
skötes av en träl.”
Därefter berättar Tacitus om de sju Nerthusfolken. Gemensamt för
alla folken är att de dyrkar Nerthus vilket betyder Moder Jord – och
de tror, att hon ingriper i 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 är 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 till samme präst återför gudinnan till
helgedomen, när hon blivit mätt på samvaro med dödliga. Vagnen,
klädet och – om vi 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 får skåda.
Hur ser det då ut på platsen som omtalas?
Titta på den detaljerade ekonomiska kartan (bilden t.h.). År 98 låg vattnet vid 2:a nivåkurvan,
således10 meter över dagens vattennivå. Nivåkurvorna längst upp på bilden anger att inifrån
dödisgropen kan vattnet uppfattas som en sjö och inte en vik som kartan tycks visa. För den som
har skrivit texten är ”hemligheten” det viktigaste. Tacitus som skrivit texten har naturligtvis inte
själv sett platsen.
Vi läser vidare i de historiska källorna och här finner man i den isländska Flatöboken
bl.a följande text: ”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.”
Vi finner också berättelsen om den landsflyktige islänningen Gunnar Helming som kom till en
plats hos svearna, där man just höll på med dyrkan av Frey (och Freya). I korthet säger
berättelsen ”att Gunnar sökte skydd i vagnen hos kvinnan som föreställde Freya. Han klädde sig
gudens utstyrsel och förmådde henne att säga till folket att han var den magiskt levande bilden av
Frey. Flatöbokens berättelser om den osynlige guden ser vi även i den egyptisk gudatron. Det
som ligger närmast till hand är berättelsen om den mest kända av alla egyptiska personer:
Tutanchamon. Tut betyder staty, anch betyder levande, Amon är namnet på den verkliga osynliga
gudomen som också finns i stenstatyer. Faraonerna var tillfälliga levande representanter för den
osynliga guden: alltså Amons levande avbildning. Egyptierna hade också avbildningar i sten:
granit, eller den ännu hårdare och beständigare dioriten. Faraonerna var bara de tillfälligt
levande varianterna av den verkliga guden.
Man kan jämföra med kristendomen som låter Jesus, guds son, stiger ner på jorden för att
frälsa människorna
Processionsvägens riktning
Den tidigare forskningen kring processionsvägen vid Rösaring har fastställt
- att dess riktning har ett astronomiskt samband med stjärnhimmeln (Curt Roslund)
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- att processionsvägen har ett kulturhistoriskt samband med fruktbarhetskult (Britt-Marie
Näsström, Göteborgs Universitet)
- att processionsvägen vid mitten ändrar sin riktning helt ”obetydligt”. Den nordliga delen pekar
rakt mot Dödisgropen (Börje Sandén)
Att själva processionsvägen ändrar riktning lite grand ungefär
på mitten måste betyda något. Varför? Jag grubblade inte så
mycket över detta tills det började hända spännande
arkeologiska saker på en annan plats i kommunen, nämligen
vid den s.k. ”fornborgen” vid Draget nära gränsen mot Bålsta.
Upptäckten av kultplatsen vid Draget
Under en bärplockningstur i slutet av 1990-talet i skogen intill
”fornborgen” var berget inte alls brant och inga typiska
fornborgsvallar fanns där. Sådana borde finnas om platsen
skulle gälla som fornborg. Man hade också röjt undan en del
sly. Här visade sig en mindre vall med en liten vallgrav
nedanför den svagt sluttande bergssidan. Detta var definitivt
ingen ”fornborg”. Jag tänkte att det här måste vara en forntida
”stavgård” som omgärdade en hednisk kultplats.
(Upplandslagen - förbjöd dyrkandet av hedniska kult-platser.
Det blev ett snabbt samtal med arkeologen Michael Olausson
som några år tidigare doktorerat med en avhandling om bl.a.
fornborgar.
Det visade sig att han aldrig besökt Dragets fornborg. Men
påstådda så kallade ”fornborgar” finns ju i parti och minut. Det
här hände när amatörarkeologerna hade en paus i grävningarna vid Rösaring i slutet av 1990talet. Det blev snabbutryckning och tillsammans med Olaussons studenter kartlades nu Upplands
till ytan största kultplats! Den är ca 2000 år äldre än Rösaring – efter vad vi för tillfället (!) vet
om Rösaring! Ett bra tecken på att det är en gammal kultplats förstod vi när vi hittade två
”sakrala” eldplatser på var sida om en praktfull entré till denna anläggning. Den blev nu
Upplands till ytan största kultplats! Sådana eldar var det yttre tecknet för en slags ”andlig
kommunikation” mellan kultplatser och folkgrupper.
Forntidsfolk runt om i världen kunde läsa av solens, och inte minst månens och stjärnornas
budskap och ange riktningar mellan kultplatser med stor precision.
Finns det verkligen något bevis för sådan kunskap – här och nu?
Jag brukar framhålla New Grange på Irland som ett lättförståeligt exempel på vad forntidsfolken
kunde prestera. Irländarna hade byggt sin anläggning – en mindre Uppsala-hög som en slags stor
gånggrift med två ingångar:
• Den ena för människor att gå in genom.
• Den andra för solens strålar, som vid vintersolståndet under 15 minuter lyser upp en
kammare 20 meter in i högen.
Denna anläggning byggde man på Irland - 3000 år före vår tidräkning. Det fanns mycken
kunskap av detta slag runt om i världen - snart sagt i varje världsdel.
Plötsligt insåg jag att Michael Olaussons rapporter från undersökningarna vid Draget handlade
om liturgiska eldar, som uttryck för en sorts ”trådlös” kontakt mellan kultplatser, sådana som de
vid Draget och Rösaring. Observera att eldarna inte använts för matlagning. Innehållet i
budskapet styrdes och förklarades av samhällets högsta ledare som var paralleller till dagens
gudar och deras ledare på jorden i såväl nutid som dåtid. Arkeologerna som kartlade
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processionsvägen 1982 hade inget annat att säga om de hundra mycket grunda försänkningarna
längs hela processionsvägen än att ”Groparnas funktion är okänd”.
Eldarna vid kultplatsen Draget kan ha haft ett liturgiskt samband med eldarna längs
processionsvägen i mycket gammal tid. Det är min tanke!
När jag för några veckor sedan berättade om det här för en av de främsta kännarna av historien
kring Rösaring förstod jag att min infallsvinkel var ny inom forskarleden. Det menade också
forskaren i fråga.
Processionsvägen olika alternativ (se fig. till höger)
Den faktiska processionsvägen är markerad med svart och den gör en liten
avböjning. Avvikelsen är förstorad - annars är det svårt att se den. Övre
delen av processionsvägen visar riktningen mot Dödisgropen.
Vart pekar förlängningen av den första ursprungliga delen av
processionsvägen på? Det vill säga den streckade delen i bilden av
processionsvägen. Pekar förlängningen mot den år 1996-98 nyupptäckta
kultplatsen vid Draget? Det är den frågan som den här artikeln delvis
handlar om. Utgör förlängningen en eventuell forntida översinnlig –
förbindelse mellan Draget och Rösaring. Notera att det dock aldrig funnits
en riktig väg mellan platserna.
Kanske hade man här vid Rösaring eldar som fysiskt markerade vägen
en kortare eller längre sträcka.
Med hjälp av några sammanfogade kartblad ur den ekonomiska kartan
(se fig. nedan) kunde jag konstatera att förlängningen av den ursprungliga
vägen som utgår från den plana kullen vid Rösaring (ringen längst ner i
fig.) sammanfaller närmast exakt med platsen för kultplatsen på Draget
(den fyllda ovalen längst upp i figuren).
Slutord
De arkeologiska undersökningar som trots allt genomförts under
åren i Rösaringskomplexet och Dragetområdet har varit mycket
begränsade. Märkligt tycker många forskare eftersom
”få områden i Sverige har ett lika rikt uppbåd av fornminnen som
Rösaring, när det gäller antal och variation”eller
”att Rösarings-komplexet borde prioriteras av RAÄ. Det har ju

mycket mer att bjuda på än Birka.”
Den nu beskrivna upptäckten bekräftar vad forskarna sagt och visar
att området bär på ännu mer outforskad historia. Området är
sprängfyllt av arkeologiska utmaningar.
Ett lokalt initiativ, som det nu beskrivna, kan med begränsade
resurser och kunskap genomföra egna undersökningar som leder
fram till viktiga arkeologiska upptäckter. Men det krävs ofantligt
större resurser och kunskaper för att gå till ”botten” med ett
arkeologiskt problem. Därför är det UKF´s förhoppning att RAÄ
prioriterar Rösaringskomplexet och Draget och börjar planera för en
heltäckande arkeologisk underökning av området .
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Följande artikel publiceras med tillstånd av författaren Olov Hemier. Han är en av de arkeologer som tagit
initiativet till projektet Nytt forskningsprojekt om Fornsigtuna med inriktning på det medeltida Fornsigtuna.
Som tidigare meddelats stödjer UKF denna undersökning med ett ekonomiskt bidrag. För tillfället arbetar
arkeologerna med att sammanställa data från den senaste markradarundersökningen vid Signhildsberg .
Vi väntar med spänning på resultatet.

En ny husgrundsterass i Fornsigtuna
Av Olov Heimer
Fornsigtuna är med sina husgrundsterrasser, gravfält och hög en av de tydligaste, mest komplexa
aristokratiska miljöerna från yngre järnålder i Uppland och Sverige. Mellan 1984 och 1988
genomfördes arkeologiska undersökningar på platsen i regi av Riksantikvarieämbetet i samarbete
med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. Sedan dess har inga arkeologiska
undersökningar genomförts. Det allmänna forskningsläget och de aktuella problemställningarna
ifråga om Fornsigtuna diskuteras utförligt i artikeln Nya aspekter på Fornsigtunas medeltid (Edberg &
Heimer in press).
Vid undersökningarna på 1980-talet identifierades ett stort antal lämningar, bland dessa minst 14
husgrundsterrasser. Den största terrassen (Håtuna MA 101:1) som är konstgjord med en höjd av
som mest 3-4 meter i förhållande till den omkringliggande marken, ligger i ett krönläge med
långsidan ut mot farleden. Här påträffades lämningarna efter en ca 40 meter lång och 10 meter bred
treskeppig byggnad, som tolkades vara en hall (Damell 1991 c:l23; Hedman 1991 :58ff). Tre
ramper ledde upp till byggnaden (Ros 2009: 192ff). Hallen har, på grund av dess strategiska
belägenhet, storlek och fynden, tolkats som vaktstyrkans, hirdens, förläggning (Damell 1991c:123).
Centralt inom komplexet ligger ytterligare en terrass (Håtuna MA 99:1), som är cirka 34 meter
lång och 18 meter bred. Här finns lämningarna efter en, enligt Damell, välbyggd ca 25 meter lång
och ca 9,5 meter bred hallbyggnad med ett mycket dominant läge på udden, väl synligt från
farleden (Damell 1991 c:l23; Hedman 1991: 58ff). Husets storlek och dominerande läge har gjort
att byggnaden tolkats som hela komplexets centralbyggnad (Damell 1991 c:123). Övriga
husgrundsterrasser kan delvis ha använts för hantverksaktiviteter och i vissa fall har det funnits
ramper ner från terrasserna till bryggor ut i Mälaren (Carlsson 2015: 198).
Cirka 400 meter väster om den centralt placerade hallen ligger en husgrundsterrass (Håtuna
192: 1) som inte brukar tas med i diskussionen om Fornsigtuna. Den ligger lite ensamt, NV om
husgrundsterrass MA 10 1:1. Denna husgrundsterrass kommer att diskuteras mer senare i artikeln.
I norra delen av komplexet finns lämningar efter 9 x 9 m stor kvadratisk stensättning, som
tidigare tolkats som en kastal, för att senare på 1980-talet tolkats som en visthusbod, en fatbur
(Damell 1991 b:54ff, Damell 1991 c:l23). Den tolkningen har idag ifrågasatts av flera forskare och
kanske utgör stensättningen istället lämningar efter ett harg, en kultplats som i sin tur gett sitt namn
till platsen, Sigtuna, ett "Sig-tun"; Odens tuna (Edberg 2019: 144ff; Carlsson 2015:198f och där
anförda referenser).
Med hjälp av geofysiska metoder finns möjlighet att se vad som finns under marken utan att
gräva. På en av dessa terrasser genomförde Andreas Viberg, Stockholms universitet,
undersökningar med georadar (GPR, Ground Penetrating Radar) under 2009 och 2010 vilket
resulterade i att spåren efter ytterligare en byggnad påträffades (fig 3). Arbetet genomfördes som
en del av hans doktorsavhandling och av huset avtecknades en gavel samt svängda långväggar
(Viberg 2012: 68ff).
I Fornsigtunas centrala del ligger den så kallade Signhilds hög, som är ca 27 meter i
diameter och ca 3 meter hög. Vid undersökningen av högen påträffades inga lämningar efter
gravar. Den tolkas därför ha varit en tingshög (Sjösvärd 1991 :38H). Även denna tolkning har
ifrågasatts och kanske ska man se högen i förhållande till det möjliga harget tillägnat Oden
(Edberg 2019:149f).
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Figur l. Terrängmodell av landskapet kring Fornsigtuna genererad
genom laserscanning från flyg, LIDAR-data. Vegetationen har
tagits bort och landskapets relief framgår genom skuggning där
höjder över havet visas med färger. Gröna, gula och röda färger
motsvarar höjder över 5 möh. Figuren visar den nyupptäckta
husgrundsterrassen (markerad med svart oval). Strax ovanför i bild
syns husgrundsterrassen Håtuna RAA 101:1 och till höger Håtuna
RAA 192:1. I bildens nederkant syns tydligt Håtuna RAA 99: l med
"Signhilds kulle" och husgrundsterrasserna.

Fig 1.

Undersökning
Genom ett bidrag från SAVs forskningsfond har författaren fatt möjligheter att på nytt studera
Fornsigtuna. I början av detta projekt, under hösten 2014, genomfördes en första fältvandring
och den bekräftade till stora delar de tolkningar som gjordes på 1980-talet. Tack vare de
tillförda medlen gavs tillfälle att köpa digitala kartor samt LIDAR-data över Fornsigtuna.
LIDAR-data kallas de höjddata som skapats med hjälp av flygburen laserskanning.
Efter att under vintern 2014 ha studerat de digitala kartorna och de LIDAR-data som
införskaffats och genom att dessa lades i ett GIS-program, kunde ytterligare en, tidigare
okänd, husgrundsterrass anas inom kungsgårdskomplexet. Den ligger i SV-NO riktning, i
vinkel med den tidigare nämnda fornlämningen Håtuna 192: 1 och i direkt anslutning till
fornlämning Håtuna 101:1 (fig.1).
För att kontrollera om det rörde sig om en ny husgrundsterrass genomfördes ännu en
fältvandring hösten 2015 (2015-10-27). Jag konstaterade då att den troligen är en terrass, om
än inte lika tydlig som de tidigare registrerade, men ytan är plan och kanterna på platån är
distinkta. Bedömningen gjordes dock att det krävs vidare geofysiska och arkeologiska
undersökningar för att fastställa om det verkligen är en ny terrass.
Slutligen fick jag en ny möjlighet att undersöka den eventuella terrassen under 2018.
I samband med att vi genomförde
georadarundersökningar på
Signhildsberg (Heimer m. B. 2019)
gjorde jag ytterligare en vandring för att
återigen kontrollera om det verkligen är
en ny terrass. Förutsättningarna var vid
detta tillfälle idealiska, växtligheten och
vädret gjorde att förhållandena var
optimala (fig2).
Den nya inventeringen förstärker
teorin ytterligare att det rör sig om en
terrass. Vid undersökningstillfället
kunde ett flertal stenar iakttas som
troligen har rasat ner från terrassen.
Fig 2
Stenarna förefaller varit del av den
uppbyggda husgrundsterrassen.
Dateringarna från Fornsigtuna gjorda på 1980-talet visar en kontinuitet från äldsta järnåldern
fram till och med vikingatid med en tyngdpunkt vid senare delen av yngre järnåldern, dvs.
vendel/vikingatid, (Damell 1991 a:83). Bebyggelsen på terrassen Håtuna RAÄ 110: 1 har
huvudsakligen varit i bruk under vikingatiden, fram till 900-talets andra hälft (Hedman 1991:71).
Husgrundsterrassen Håtuna RAÄ 101:1 förefaller vara byggd ovanpå delar av den nyupptäckta
terrassen, vilket skulle kunna tyda på att de vinkelställda terrasserna (dvs. den nyupptäckta och
Håtuna RAÄ 192:1) visar på en äldre horisont i Fornsigtunas historia.
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Den nyupptäckta terrassen, som legat i vinkel mot den tidigare registrerade Håtuna
RAÄ 192: 1, är belägen något högre i terrängen än Håtuna RAÄ 192: 1. Detta skulle kunna vara ett
tecken på att huvudbyggnaden legat på denna terrass. Byggnaden har i så fall legat i närmast Ö-V
riktning med långsidan mot en naturhamn som kan ha funnits norr härom; således ett dominant läge
väl synligt från hamnen. Som en jämförelse kan Gamla Uppsala nämnas där husgrundsterrasserna,
de så kallade kungsgårdsplatåerna, ligger i vinkel och där den ena, där hallen tolkats ha legat, låg
högre i terrängen (Ljungqvist & Fröiund 2015:11ff).
Som vanligt när det gäller arkeologi måste vi sätta spaden i marken för att kontrollera om det
funnits byggnader på den nyupptäckta terrassen, eller åtminstone genomföra ytterligare
georadarundersökningar.

Fig 3
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