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Välkomna till ”Rösarings-komplexet” 2019-05-19. 
 

Toppen på Uppsala-åsen finns på kartan mellan stjärnan i  
havet/ Mälaren och ordet Rösaring 

– det är numera vetenskapens namn på  Rösaring 
                (Obs – detta är ingen artikel  - det är ett guide-manus med vissa upprepningar )  
Man menar att flera intressanta former av fornminnen är samlade på begränsat område. 
 
Det senaste nya är att man håller på att ansluta Rösarings-komplexet  till 

”Rösaringsåsens Natur-reservat”  
 
En del av er har troligen varit med på någon guidning tidigare. Men den här platsen är så 
komplex att man inte kan inte få med allt vid ett enskilt tillfälle.  
Så guidningarna blir aldrig likadana.  
     Jag och min hustru togs med på en utflykt till en återfunnen Trojeborg uppe på 
Rösaringsåsen redan första veckan vi flyttat till kommunen. Det var i augusti 1952.  
En Trojeborg är i vetenskapliga sammanhang en sorts Labyrint – som man inte kan gå 
vilse i.   
- Man har lagt stenar i 2 rader på ett så finurligt sätt, så att det blivit en enda vindlande 
gångväg genom hela ”borgen”.   
 
Namnet syftar på den klassiska berättelsen om Troja, i nuvarande Turkiet  och 
- det Trojanska kriget, i vilket Prins ”PARIS” lyckas befria ”den Sköna Helena”. 
 

    
Här bor minotauros               Moder jord skall befrias   Lertavla från Pylos !! -1200 f.Kr                                   
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Efter tjugo Generationer av trojanska kungar - är historien framme vid ättlingen  Odin, -  
som med en stor skara trojaner  vandrade genom Europa för att slå sig ner i  

Fornsigtuna - i Upplands-Bro,  där började svenskarna att kalla honom Oden. 
 

En sagolik kommun - skulle man kunna säga 
Sagor ja? -  men - hur ser då verkligheten ut? 

 
Så här säger två erfarna f.d. chefer inom den Svenska Fornminnes-inventeringen 
                            om Rösaring 
1:a säger  
"Ytterst få områden i landet har ett lika rikt uppbåd av fornminnen som 
Rösaring, när det gäller antal  och variation."   
 
2:a  säger: 
"Märkligt att Rösarings-komplexet inte prioriteras av Riksantikvarieämbetet.  
Det har ju mycket mer att bjuda på än Birka”.  
 
Ovannämnda två uttalanden är utgångspunkten för dagens två 2 teman. 
1. Jag har valt ut några exempel på olika typer av fornminnen här vid Rösaring 
och 
2. Jag visar ett lyckat försök att finna en väg till fortsatta arkeologiska undersökningar på 
fackmanna-mässig nivå utan start-hjälp av Raä. Jag skall straxt berätta om hur det gick till 
 
Rösaring har förvisso mycket att bjuda på  Vad sägs om nedanstående?  
 

 
 

 
Vänstra bilden är tagen vid midvintersolståndet 21-22 december,  då solen står som lägst 
Observera  att skuggan från tallen pekar mot norr. Du ser också fotografens skugga. 
 
När jag tog månbilden för många år sedan menade man att detta läge inträffade vart 19 år.  
Jag är intresserad av att veta mer. Hör av dig till ukf@ukforsk.se 
 
Under  någon vecka gick vi skallgång efter fornminnen i bästa Missing-people-modell  
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Och vad fann vi?  
 
En samhällsbildning med så många gravar att det endast är Birka, rakt söder om oss,  
som har fler gravar i den här delen av Mälarområdet.  Större platser finns på andra ställen i 
Sverige 
 
”Sanda” är det ursprungliga namnet på denna stora samhällsbildning som  
vi nu befinner oss mitt i. Titta på ert programblad 
 
Kom ihåg namnet, när vi om en stund kommer in på geologins historia här i Låssa socken.  
 
Det är emellertid inte bara ett stort antal  gravar som ger den här platsen en speciell roll i 
bygden.  Det är nämligen bara 3 platser i Sverige, där vi har fynd av tidiga brons-smedjor. 
Vilka är de platserna ?  Det är  Birka på ena sidan av Upplands-Bro - och Sigtuna på andra 
sidan.  
 
9 brons-fynd hittades i brons-smedjans jordgolv. De har sedan upptäckten för över 20 år 
sedan funnits i bild på UKF:s hemsida.   Ni ser dem i programbladet. 
 
……………………………………………….…………… 
 
Jag lovade att återkomma med hur vi lyckades få till stånd de nyss 
nämnda undersökningarna - utan att blanda in Raä – som inte ville. 
 
Minns ni - den ena chefen för Fornminnesinventering hade ju sagt?  
”Märkligt att Rösarings-komplexet inte prioriteras av Riksantikvarieämbetet.” 
 
Så här gick det till när Hembygdsförbundet lyckades få till stånd de undersökningar 
som placerade just den här platsen på kartan som en mycket stor fornminnesplats. 
 
Jag var sedan 1968 utsedd av Raä till dess lokala ombud för Upplands-Bro  
Jag hade via det uppdraget fått kontakt med många forskare av olika slag genom 
åren. 
 
År 1995 – 13 år efter utgrävningarna som bekräftade att här fanns en processionsväg - 
tog jag kontakt med Stockholms läns museum för att diskutera fortsatta arkeologiska 
undersökningar vid Rösaring.   
 
Särskilt den stora avplanade kullen måste vi gräva i.  
Är den en grav – eller en scen för kultiska ceremonier?  
 
Det blev åtskilliga diskussioner, som så småningom resulterade i ett projekt-förslag att 
undersökningarna skulle rikta in sig på hela fornlämnings-miljön kring Rösaring – inte bara 
Trojeborgen (”labyrinten”) och Processionsvägen. 
 
Peter Bratt – chef för Länsmuseet - var ansvarig för arkeologiska verksamheten i länet.  
Han fick ansvaret för projektets uppläggning i samråd med en projektgrupp:  
 
Den kom att bestå av Börje Sandén (UKF),  Rolf Rydén, som då var aktuell chef för Raä:s 
Fornminnes- inventering och Ingrid Karlmar, ordf. i Hembygdförbundets arkeologi-
sektion.  
 
Rydén var den som efteråt myntade orden:  
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"Ytterst få områden i landet har ett lika rikt uppbåd av fornminnen som Rösaring,  när 
det gäller antal  och variation." 
 
Arkeologerna anser sig ha kunnat räkna in så många vanliga gravar att det bara är 
Birka, i den här delen av vårt land, som har fler gravar.  
 

 
 

 
Brons-smedjorna jag talat om betyder inte nödvändigtvis att gravarna också är från 
bronsålder. De är från järnåldern.  
     Bronsålderns människor var smarta. Inte slösade man bort sin jordbruksmark på gravar.  
Man gjorde gravrösen av stenar som det fanns gott om uppe den här åsen - och många 
andra högt belägna ställen.  Bronsåldern slutade 500 år före vår tidräkning. 
Har ni tänkt på att vi fortfarande använder  järn – men vi lever ju inte på järnåldern 
 
Vi står nu i centrum av den  stora samhällsbildningen Sanda - platsen för bronsfynden. 
Med metallsökare undersöktes c:a 11 000 kvadratmeter-stora ytor på fältet framför oss  
Rester av hamnbryggor finns i skyddat läge på 5 m-nivån i sluttningen ner mot viken 
Innan landhöjningen  skapat åkerfälten så var Rösaringsåsen i flera 1000 år utsatt för  
stormvågor som skapat 6-7 stora trapp-avsatser i åsens sidor. Se inledningsbilden. 
 
I det här området – bakom den första Storhögen – hittar vi  något som är förvillande både på 
skyltarna här  och i olika förklaringar på Internet. Jag tänker på ett par begrepp som 
forskarna ofta återkommer till -  nämligen  skörbrända stenar och skärvstenshögar.
 
Skörbrända stenar är uppvärmda stenar som används för matlagning i  kokgropar eller i 
skinnpåsar eller rent av kärl av trä.      
_ De senare kan ju inte sättas över en eld, men heta stenar fanns alltid till hands i 
eldplatserna. Slöjdläraren gjorde en träbalja, (hans dotter gick i min klass,) och tillsammans 
med föräldrarna kokade vi en buljong med hjälp av heta stenar från en öppen eld.  
Vi var då på grillplatsen där uppe på åsen.  
_ Vi drack ur små muggar som han gjort genom att borra en grop i ett antal avsågade 
trädgrenar.  
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Sådana upphettade stenar sprack sönder efter en tid och kastades då i en ’sophög’  
_ Där hamnade också det ’flintavfall’ man fick vid vässandet av flintyxorna 
Sådana användes under hela bronsåldern. Observera detta. 
_  Om man på rätt sätt slog med en vanlig sten mot en flintyxa så föll en flisa bort  
och yxans egg var skarp igen.  
_ Man använde sedan den bortslagna flisan i sina  pilspetsar.   
_ På detta sätt skapades stora mängder av skärvstenshögar på bronsålderns boplatser.  
_ I detta flintavfall hamnade också de skörbrända stenarna. 
_ Storleken på dessa högar kan ge en antydan om befolkningsmängden. 
_ Men framförallt talar de om - att tiden och platsen är bronsålder alla gravarna då ? – det är 
väl minst 100 stycken synliga här De är från järnåldern _ under bronsåldern begravde man 
sin döda uppe höjder - inte på odlingsmarken. 
  

Bronsålderns religion blir ämnet när vi kommit upp på åsen 
 

Här ser vi Tre storhögar på rad. – en av dem 
är troligen en tingshög – den är avplanad 
_ Observera en sak  _ De många gravarna 
här nere har inget med bronsåldern att göra. 
_ de är järnålder -  
_ Bronsålders-gravar hittar man som regel 
uppe på höjder.  
_ Bronsåldern slutar 500 år före vår 
tidräkning  
_ Det är alltså järnålders-gravar ni ser här 
nere   
 
Här finns gårdarna Leran och  Sanda. 
och då är vi faktiskt inne på ämnet  ’Geologi’ 
dvs hur jorden skapats – 
 
Upplands-Bro föddes just när havets botten 
kom upp ur havet uppe vid Rösaring 
På havsbottnen låg den  ursprungliga leran    
”glacial  lera” el. ”blålera” som vi sa. 
I arkeologernas rapporter kallas denna typ av 
lera för ’mjäla’. Den består av ytterst små 
partiklar – från 0,02 ner till  0,002 millimeter,.  
När min far skulle bygga ett garage måste 
han gräva bort jord som sedan blev liggande i 
en hög på vår lekplats. Vid ett regn blev leran 
mjuk och högen sjönk ihop och bredde ut sig. 
_  Detta fenomen hör ihop med en bild i 
Program-bladet som vi skall diskutera längre 
fram 
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Torp-namnet ’Leran’ vittnar om den geologiska processen – Leran har av strömmarna i havet 
förts längre bort från åsen.   
Sanden fördes inte bort. Den blev kvar vid åsens fot 
_ Gården Sanda blev den stora samhällsbildning som jag tidigare berättat om 
 och som vi just nu står mitt i. 

Nu går vi upp på åsen 
_ Här uppe finns det ingen ursprunglig lera – men vi har den stora platta kullen som ser ut att 
vara gjord av lera? Den har hämtats upp hit på 800-talet när kullen och processionsvägen 
byggdes. 
_ Det är ca 6000 år sedan toppen på åsen kom upp hur havet. Det har inte bildats någon 
större grad mylla efter de växter, som trots allt finns här uppe. Tallarna här uppe ser likadana 
ut idag som när jag såg dem första gången. Det är inte många generationer tallar här uppe. 
_ Minns ni att jag sagt att jag och min hustru blev guidade upp hit 1952. Det är bra många år 
sedan. Då gick vi upp en annan väg. Just där vi då började uppstigningen gick gångvägen 
genom en nyplantering av tallar. Förra sommaren hade jag en guidning för en grupp från 
Säbyholm. Då gick vi den vägen hit. De tallarna är klara för avverkning !! 
 
På höjder utövade man sin kult – man dyrkade både kvinnliga och manliga gudar  
_ både fruktbarhets gudar som moder jord, men också solen och himmels-gudar. 
 
_ Dessa gudomligheter  fördes fram på vagnar - med ’onaturligt’ stora hjul som bättre klarade 
av markens ojämnheter  
_ man har hittat sådana vagnar, utrustade med symboler i form en solskiva –  
naturligtvis gjord i brons.  

 
 

 
 
Man gick i processioner långt innan det fanns någon anlagd procession väg.  
Uppe på åsar är det alltid lätt att gå – inga sankmarker 
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En väldigt stor uppmärksamhet har Trojeborgen fått.  
Man har länge använt ordet Labyrint precis som det står i grekiska språket   
 
Men en Trojeborg har bara en gångväg från ingången till centrum 
Den här trojeborgen är den som utlänningar känner till.   
Jag har visat den för folk från 5-6 olika länder. Den märkligaste visningen var för en 
forskargrupp som tagit med sig 2 schamaner från Peru. De genomförde en rituell ceremoni 
här, som spelades in på video.  
 
Vid ett annat tillfälle gjorde man ett teaterspel här uppe  
Man hade ställt personer med små trummor i de grunda groparna längs vägen 
……………………………………….. 
 
Det märkliga är – att det som skedde hos oss har paralleller vid de 
andra åsarna längs Mälaren.   
 
Labyrinter med  2 orter  med gudanamn  manligt och kvinnligt finns inom en halvmil 
 
Åsarna är Stockholms-åsen vid Upplands Väsby, Uppsala åsen (där vi står nu), 
Enköpingsåsen,  Köpingsåsen,  Badelundaåsen (utanför Västerås)  
 
Labyrinter / Trojeborgar finns, eller har funnits intill alla åsarna bort till Västerås 
Badelunda. Vid Badelunda  finns den bäst bevarade labyrinten. 
 ……………………… 
Inte nog med det – någon halvmil från de nämnda kultplatserna finns eller har det funnits 
ännu äldre kultplatser med kända ortnamn  efter både gudinnor och manliga gudar. 
 
Svensk forskning har i Ortnamnsarkivets jubileums bok lyft fram två  typexempel   
 
Tror ni mig om jag säger att det är Härne-vi och Ulle-vi i Bro stationssamhälle ! 
_ ordet  ’vi’ betyder offerplats. Ull = manlig gud, mycket vanlig runt om i Sverige 
 
Ute på Veckholmslandet – ja i hela Syd-Västra Uppland fanns  27 000 skålgropar  
som symboliserade gudinnan Härn,  Det var  när jag började intressera för henne.  
 

Symbolen är en liten rund skålgrop inhuggen i massor av 
berghällar men också på större stenblock.  
Skålgropen symboliserar gudinnans könsorgan.  Hur kan man 
vara säker på det.?  
Svar: Den egyptiska hieroglyfen för såväl kvinnor som 
gudinnor ser som ett ’U’, en grop  som alltid bifogas deras 
namn. 
Men - det finns inte så många Härnevi-namn kvar - hon 
dyrkades för länge sedan, långt  innan kyrkan börjat bokföra 
ortnamn i kyrkböckerna  
Varför finns hon då i Bros gamla kyrkobok?  Jag tror att jag 
kommit på det.  
På ekonomiska kartor finns det nivå-kurvor för höjden över 
havet.  
I Bro ligger skålgroparna en hel nivå-kurva lägre än i Enköping 
och på Veckholmslandet!  Vid Bro idrottsplats! 

  
Finns på en villatomt  
i Bro nära Härnevi- 
skolan 
Snön bortsopad.  
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Och så hände det att vi fick en ny, yngre  kyrkoherde i kyrkan  
– han var ålänning, Jag var organist i Låssa kyrka och jag hade berättat för honom om de 
hedniska riterna här upp på åsen. 
 
Han ställde till med en Friluftsgudstjänst här uppe år 1972. 
Jag var verksam i det nybildade musiksällskapet och fick med mig en trumpetare från 
orkestern som spelade psalmerna  (nästa gång var det en trio som spelade) 
Och det kom folk - närmare 100 !   
Publiken fick sitta i sluttningen ner från åsen och prästen och jag stod längre ned. 

Kyrkoherden höll sin predikan 
Och jag höll min - om hedniska riter med solvagnar och processioner såsom det berättats i 
gamla skrifter att man gjorde under bronsåldern.   
Och vi fortsatte på samma sätt de närmsta åren.  
Min dagbok säger att detta upprepades 6 år i rad 
Obs det stora deltagarantalet  före upptäckten av processionsvägen   
 
Nu skall vi titta på det arkeologiska om vi hittade = 1981   
 
I programbladet finns några bilder som inte finns i arkeologernas bildmaterial   
Det gäller översta bilden på sista sidan  Arkeologen i gult regnställ står med vänstra benet på 
själva vägen.  
 

 
 
Högra benet står på ett lager av stampad lera som man har hämtat upp från byn. Den 
innehåller därför pollen från växter av alla de slag som funnits under tusentals år - även 
innan människor slog sig ner i trakten.  
     Vid arkeologiska undersökningar är pollenproverna lika betydelsefulla och nödvändiga  
som kol-14-proverna är vid datering av träföremål. Arkeologernas rapporter visar upp tabeller 
med de växtslag som funnits på en plats. 
     När  man gjorde skyltarna och texterna trodde man att det varit ängsmark uppe på åsen 
och att kor gått och betat här uppe.  
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Men arkeologerna har en lång lista på ängsväxter som inte har kunnat växa här 
uppe. Detta har textförfattaren till skyltarna inte tänkt på.  
 
Det står således fel på skylten, när man påstår att här uppe har det varit ängsmark 
där kor kan ha gått och betat !  
 
Nu till en annan bild i program-bladet   Den stora bilden i mittuppslaget. 
Där ser vi att processionsvägen tycks gå in i högen. Vägens kantstenarna slutar inne 
i högen. 
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Det är i detta schakt man har tagit jordprover och kol-14 dateringarna och många 
pollen-prov. Man kan verkligen fundera över varför ”vägen byggts först  och 
därefter den stora platta kullen. Så sägs det i arkeologernas rapporter flera gånger  
 
Den här bilden fordrar en förklaring: I min barndom upplät min far en del av 
gårdstomten som lekplats. En gång hade han lagt upp en mindre hög med ”blålera” 
när han behövde plats för ett garage .  
_ Leran blev liggande en tid. När det hade regnat såg högen konstig ut, den hade 
liksom breddat ut sig, runnit ut åt sidorna. 
_ Detta erinrade jag mig när jag tog den här bilden. Men det fanns ju ingen lera uppe 
på åsen att bygga upp den platta ”estraden” med !  Den hade ju förts bort för 6000 år 
sedan, när åsen kom upp ur havet. 
  
_ Men man hade hur mycket sten som helst. Stommen i högen bör alltså vara stenar 
från platsen.  En grävning i högen skulle snabbt avgöra om det var stenar eller grav. 
_ Leran har man naturligtvis hämtat från byn, inte från åkrarna.  
_ Detta har man hållit på med så länge man utnyttjade kultplatsen.  
 
_ När det regnade sjönk leran ner mellan stenarna i högen och gled ut mot sidorna 
och ut ur högen vid regnen under tusen år. Att fylla på mer lera måste man hållit på 
länge så länge platsen var i bruk.  
_ Jag tycker att min bild visar förloppet. Högen skapades för 1200 år sedan (dvs 800-
talet) 
_ Då gick kantstenarna ända fram till högen 
_ När man slutade här uppe vet vi inte. Det är uppenbart  att man inte har lagt på mer 
lera i modern tid.  
_ Jag vill också framhålla att jag pratat med lantbrukare om att lera breder ut sig.  
    Så är det säger de.  
_  Arkeologerna har påpekat att man måste arkeologiskt gå in i kullen för att ta reda 
på om högen är en gravkulle eller en scen för kultiska handlingar. I dagens 
beskrivningar av platsen  talas nästen bara om ’gravhögen’.  
 
 
Men det finns något positivt och intressant att ta till sig:  
_ Vi har en ovanligt säker tids-bestämning  med kol-14-metoden, som daterar såväl 
anläggandet av kullen vid Rösaring, som den stampade leran till omkring år 800 
e.Kr.  
 
Det var just i slutet av 700-talet som de allra  första vikingaplundringarna utgick 
från vårt land.  
._ De skulle komma att vidga vikingarnas kunskap om den romerska kulturen och 
 _ och den europeiska kulturen kom till oss i samband  med Ansgar när   
kristendomen kom till Birka just vid denna tidpunkt  
 
Nordborna blev alltså bekanta med den romerska kulturen. Och man tog intryck.  
Och man bestämmer, att nu ska den gamla processionsvägen bli rak och få jämn 
vägbana.  
_ Naturligtvis är detta senare en spekulation från min sida. 
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Nu några ord om processionsvägen 
På det här kartutsnittet från en skylt-text kan man se att den första tredje-delen av 
vägen inte ligger i fullkomligt rak linje med fortsättningen. En pil pekar på ca 100 
svarta prickar med förklaringen ”Spår efter stolpar”. Vägen har en svag böjning. 
 
Arkeologernas rapport säger att det rör sig om mycket grunda gropar – således inga 
stolphål. Rapporten säger också att groparnas funktion är okänd. 
     Astronomen Curt Roslund var mycket förvånad över att vägen som helhet inte 
gick exakt åt norr. Forntidsmänniskor runt om världen har för tusentals år sedan 
uppfört anläggningar som visar att man haft fullkomlig kontroll av himlavalvet i vissa 
avseenden. Har man verkligen missat detta vid Rösaring?  
    En välkänd 2000 år gammal berättelse avslutas med en religiös ritual vid en 
hemligt belägen sjö bland öarna i den ”norra” oceanen. – dvs Östersjön. Öarna  är 
den dåvarande stora Uppländska skärgården, som idag reducerats till Stockholms 
skärgård. 
 
Och här har vi nu ett av två intressanta samband. Om vi på en storskalig karta 
förlänger processionsvägen i dess riktning kommer vi till en s.k. dödisgrop i åsen som 
vid berättelsens tillkomst var fylld med vatten – således den hemligt belägna sjön 
som romerska historieskrivaren berättar om. När isen i gropen smälte blev gropen 
kvar 
 
Om vi med en linjal följer den första  tredjedelens riktning kommer vi rakt på ingången 
till Upplands största kultplats. Vid ingången fann arkeologisektions medlemmar, 
kompletterad med Mikaels Olaussons studenter, två rituella eldplatser – som man 
alltså inte använt för matlagning. Detta  på bägge sidorna om en storslagen port. 
 
Upptäckten gjordes i en paus i forskningen vid Rösaring. Synnerligen intressant med 
nedanstående tolkning av de hundra groparnas funktion som plats för rituella eldar 
mellan två kultplatser.  
 
Denna diskussion kom upp omkring 1997-98 under en paus i Rösarings-
grävningarna.  
 
Den började på det här viset: 
I min familj hade vi ett bra lingonställe i skogen borta vid gränsen till Bålsta, alldeles 
nedanför den till ytan största ’s.k. Fornborgen’ i Uppland. När vi kom dit vid något 
tillfälle hade man röjt undan sly på sluttningen ner från ’borgen’ och in mot skogen. 
Då jag fick se delar av ett dike ett litet stycke upp på sluttingen, och omedelbart 
innanför det en jordvall.  
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    Här har vi nog i alla fall en ”stavgård” tänkte jag.  Jag hade nämligen trott att vi 
hittat en sådan vid Rösaring, när vi fann de här 100 - grunda groparna längs 
processionsvägen.  Stavgårdar var helgade platser, och de var förbjudna enligt nya 
kristna Upplands-lagen 
    I de hundra grunda fördjupningarna längs processionsvägen kan man nämligen ha 
placerat fyrfat med eldar. Denna idé förstärktes när amatörarkeologerna kallades till 
den stora s.k. fornborgen vid gränsen på mot Bålsta, där något intressant hänt som 
kunde kopplas till vår aktuella verklighet.  
    Ja, det finns spekulativa forskningar som menar man verkligen kunde etablera 
någon sorts ”andlig” kontakt på något vis mellan kultplatser i mycket gammal tid. Här 
skulle det kunna gälla en sådan kontakt med den ett par tusen år äldre kultplatsen 
vid Draget i Upplands-Bro - vid gränsen till Bålsta. 
 
Detta kan ses som exempel på ”den gränslösa lokalhistorien”. Ett uttryck som 
kännetecknade lokalhistorik forskning vid mitt föredrag på universitetet 2004.  
 
Jag berättade om vallen och diket för Michael Olausson, som nyligen hade 
doktorerat på de s.k. ”fornborgarna”. Michael hade sagt i sin avhandling att 
forskningen redan 1960 konstaterat att man måste göra slag i saken och avskaffa 
begreppet fornborg så fort man hittar stenar upplagda på ett berg.  
    Det vi hade hittat skulle bli en av Upplands till ytan största kultplatser, när vi 
amatörarkeologer och Olaussons studenter gjort sina undersökningar i korta perioder 
under två år.   
 
Det som angår oss nu är 2 liturgiska eldplatser framför en praktfull ingång till 
kultplatsen.   
Vi konstaterade att ingen mat hade lagats vid dessa ceremoniella eldar.  
     Det finns ute i världen allvarliga diskussioner om ”andlig” kontakt över långa 
avstånd mellan kultplatser.  
    Min grupp fick gräva där jag först iakttog diket och vallen. Kol-14 provet visade att 
kultplatsen var dubbelt så gammal som Rösaring.  ca 4 000 år. 
 
Vi har haft gästföreläsare om det här ”andliga” för länge sedan. Och nu har vi här  en 
tänkbar sådan andlig kontaktmöjlighet.  
     Dessutom är det ett faktum att processionsvägen vid Rösaring ger oss två 
möjliga tolkningar av vägens riktning: 
 
Den 1:a  pekar mot  Dragets kultplats med sina liturgiska eldar. 
Den 2:a  visar vägen till den dödisgrop som spelar en stor roll i den romerska 
historikern Tacitus berättelse om de  människorna  som hette ’svioner’, och som 
bodde på öar i den norra Oceanen.  
 
Där dyrkade man fruktbarhetsgudinnan Nerthus som kom till sitt folk i en täckt vagn. 
Avslutningsvis skall ni få höra både en romersk beskrivning av det man sysslade 
med just här, och berättelser ur de i de isländska texterna som passar in på detta 
      
Efter samvaron med de dödliga genomgick gudinnan en liturgisk tvagning i en 
hemligt belägen sjön där de slavar som tjänat gudinnan dränktes. Sjön var det som i 
dag är en ”dödisgrop” utan vatten. Det är ganska precis 2000 år sedan den 
romerska berättelsen skrevs år 98 för att var exakt  
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Detta har jag skrivit för en internationell publik under ” Fifty years with the Cult Site of 
Rösaring:  www.ukforsk.se/nya/vhm.htm    eller   http:/www.hgo.se 
 
Ni har kanske märkt av vi amatörer har fått vara med om att lyfta fram lite speciella  
arkeologiska  undersökningar.  
 
Jag hoppas att också den här publiceringen kan leda fram till en arkeologisk 
undersökning för att avgöra om kullen vid Rösaring är en grav eller något annat.  
 
Obs. Detta är en direkt parallell till den platta kullen i Signhildsberg, som amatörerna 
också undersökt på uppdrag av Raä. 
 
Men det var först sedan ett amatörgäng i Västergötland hade kommit på att 
Fornsigtuna måste ha legat i Västergötland och inte vid Signhildsberg, som Raä 
hastigt och lustigt måste be arkeologisektionen inom hembygdsrörelsen att hjälpa till 
att göra en kort snabbundersökning i Signhildsberg. 
 
I exakt samma situation hamnade då amatörgrävarna, när det gällde den platta 
kullen i Signhildsberg. 
 
Jag hoppades i flera år på 70-80-talen att få till stånd en motsvarande undersökning 
vid den stora platta kullen i Signhildsbergs park - om den var en grav eller en 
tingshög  
_ Den blev inte undersökt förrän efter en TV-debatt på 80-talet om platsen var här 
eller i Västergötland. 
  
Sedan kom grävledaren från Rösaring och bad mig skriva ihop det jag visste om 
Fornsigtuna.  Vi skall göra en kort prov-undersökning i midsommarveckan.   
 
Kan du skriva ihop dina idéer kring Signhildsbergs platta kulle? Vi skall göra en 
snabbkoll i midsommar-veckan med hjälp av amatörarkeologerna. (för att bemöta 
Västgötaskolan !) 
 
Det slutade med 5 års grävningar med sammanlagt ett halvt års grävtid.  
Min Fornsigtuna-rapport blev så småningom ett kapitel i Hembygdsboken  
Det hände i Upplands-Bro. 
 
Gravkullen var ingen grav som man trott. Det var en tingshög. 
Därmed är vi framme vid sista kapitlet för dagen. Jag har inte gått in på detaljerna kring 
Trojeborgen, men man kan inte ta med allt som Rösarings-komplexet har att erbjuda på i en 
och samma visning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan 14 av 16C:\Documents and Settings\hb\Skrivbord\rösvandring\vandring_rösaring-2_190519-x.doc  Skapat 
den 2019-10-15 4.40    Senast utskrivet 2019-10-17 6.19  

http://www.ukforsk.se/nya/vhm.htm


Här kommer nu den romerska historieskrivaren Tacitus’ kapitel 40 
i Alf Önnefors’ tolkning 

  
Gemensamt för alla folken är att de dyrkar Nerthus – Moder Jord. 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 täckes 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 är dagarna då, festsmyckade alla de platser som hon aktar värdiga att besöka och 
gästa. Man börjar ej krig, man uppträder inte beväpnad, allt järnverktyg hålles undanlåst, fred 
och ro känner man, och älskar man då, men blott då, till dess samme präst återför gudinnan 
till helgedomen, när hon blivit mätt på samvaro med de dödliga. 
 
Vagnen, klädet och  - om man vill tro det – själva kultbilden tvättas därpå i en sjö, som ligger 
i hemlig avskildhet. Uppdraget utföres av trälar, vilka samma sjö strax 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 9    Om 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 uppkalla de det där 
hemlighetsfulla, som de se blott i andaktsfull stämning. 
 
Också på annat sätt visar man lunden vördnad: Ingen går in i den utan att vara bunden med 
en boja, tecknet på att man är gudomen undergiven och öppet erkänner dess makt. 
 
Börje Sandéns kommentar 
På senare tiders kartor har det funnits ett torp med namnet Lund i skogbrynet alldeles 
nedanför mitten på processionsvägen. På en äldre ekonomisk karta – den som visar 
gränserna för alla enskilda ägor - finner man att torpets mark gick upp så långt på åsen att 
en liten bit av processionsvägen låg på dess ägor.  
 
I min bilatlas finns det finns många orter i Sverige med namnet Lund. 
Lund  8,  Lundby  9, Lund i kombination annat  10,  
Andra typer av kartor inte att förglömma 
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Här kommer nu en i vårt fall mycket intressant berättelse ur den isländska Flatöboken. 

Den berättar om guden Freys besök hos Svearna. 
 

 
Jag brukar  dra den historien omedelbart efter de ovan återgivna orden hos den romerska 
författaren Tacitus. 
 
Den landsflyktige islänningen Gunnar Helming kom till en plats hos svearna, där man just 
höll på med dyrkan av Frey (och Freya 
 
Hos svearna var Freys bild så "fylld med trolldom att djävulen talade till människorna från 
den".  (Nu förkortar jag historien mycket)  
 
Gunnar sökte skydd i vagnen hos kvinnan, som föreställde Freya. Han klädde sig i gudens 
utstyrsel och förmådde henne att säga till folket att han var den magiskt levande bilden av 
Frey.  
 
Jag behöver inte gå längre än hit i Flatö-bokens beskrivning av händelsen för att illustrera 
mitt följande påstående.  
 
Vi kan så här långt i berättelsen göra en intressant jämförelse med egyptisk gudatro; 
och med den mest kända av alla egyptiska personer: Tut-anch-amon. 
 
Tut = staty / avbild. Anch = levande  Amon = ett av solguden namn, således: Amons levande 
avbild / staty. 
 
Hos egyptierna var statyerna av granit, eller den ännu hårdare och beständigare dioriten, 
den verkliga gudomen.  
 
Farao var "bara" en tillfälligt levande inkarnation av den verkliga guden.  
 
Man kan jämföra med kristendomen och andra religioner som låter gudens son stiga ner på 
jorden för att frälsa människorna. 
 
(Nu förkortar jag historien mycket)  
 
Gunnar sökte skydd i vagnen hos kvinnan som föreställde Freya. Han klädde sig i guden 
utstyrsel och förmådde henne att säga till folket att han var den magiskt levande bilden av 
Frey.  
 
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. 
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	En sagolik kommun - skulle man kunna säga 
	1:a säger  
	"Ytterst få områden i landet har ett lika rikt uppbåd av fornminnen som Rösaring, när det gäller antal  och variation."   
	Det har ju mycket mer att bjuda på än Birka”.  
	 
	"Ytterst få områden i landet har ett lika rikt uppbåd av fornminnen som Rösaring,  när det gäller antal  och variation." 
	 
	Här finns gårdarna Leran och  Sanda. 
	Torp-namnet ’Leran’ vittnar om den geologiska processen – Leran har av strömmarna i havet förts längre bort från åsen.   
	Sanden fördes inte bort. Den blev kvar vid åsens fot 
	_ Gården Sanda blev den stora samhällsbildning som jag tidigare berättat om 
	 och som vi just nu står mitt i. 
	Nu går vi upp på åsen 
	_ Här uppe finns det ingen ursprunglig lera – men vi har den stora platta kullen som ser ut att vara gjord av lera? Den har hämtats upp hit på 800-talet när kullen och processionsvägen byggdes. 
	_ Det är ca 6000 år sedan toppen på åsen kom upp hur havet. Det har inte bildats någon större grad mylla efter de växter, som trots allt finns här uppe. Tallarna här uppe ser likadana ut idag som när jag såg dem första gången. Det är inte många generationer tallar här uppe. 
	_ Minns ni att jag sagt att jag och min hustru blev guidade upp hit 1952. Det är bra många år sedan. Då gick vi upp en annan väg. Just där vi då började uppstigningen gick gångvägen genom en nyplantering av tallar. Förra sommaren hade jag en guidning för en grupp från Säbyholm. Då gick vi den vägen hit. De tallarna är klara för avverkning !! 
	 
	På höjder utövade man sin kult – man dyrkade både kvinnliga och manliga gudar  
	_ både fruktbarhets gudar som moder jord, men också solen och himmels-gudar. 
	 
	_ Dessa gudomligheter  fördes fram på vagnar - med ’onaturligt’ stora hjul som bättre klarade av markens ojämnheter  _ man har hittat sådana vagnar, utrustade med symboler i form en solskiva –  
	naturligtvis gjord i brons.  
	  
	 
	  
	 
	Man gick i processioner långt innan det fanns någon anlagd procession väg.  
	Uppe på åsar är det alltid lätt att gå – inga sankmarker 
	En väldigt stor uppmärksamhet har Trojeborgen fått.  
	Man har länge använt ordet Labyrint precis som det står i grekiska språket   
	 
	Men en Trojeborg har bara en gångväg från ingången till centrum 
	Den här trojeborgen är den som utlänningar känner till.   
	Jag har visat den för folk från 5-6 olika länder. Den märkligaste visningen var för en forskargrupp som tagit med sig 2 schamaner från Peru. De genomförde en rituell ceremoni här, som spelades in på video.  
	 
	Vid ett annat tillfälle gjorde man ett teaterspel här uppe  
	Man hade ställt personer med små trummor i de grunda groparna längs vägen 

	Publiken fick sitta i sluttningen ner från åsen och prästen och jag stod längre ned. 
	Kyrkoherden höll sin predikan 

	Men arkeologerna har en lång lista på ängsväxter som inte har kunnat växa här uppe. Detta har textförfattaren till skyltarna inte tänkt på.  
	 
	Det står således fel på skylten, när man påstår att här uppe har det varit ängsmark där kor kan ha gått och betat !  
	Nu till en annan bild i program-bladet   Den stora bilden i mittuppslaget. 
	Där ser vi att processionsvägen tycks gå in i högen. Vägens kantstenarna slutar inne i högen. 
	Det är i detta schakt man har tagit jordprover och kol-14 dateringarna och många pollen-prov. Man kan verkligen fundera över varför ”vägen byggts först  och därefter den stora platta kullen. Så sägs det i arkeologernas rapporter flera gånger  
	 
	Den här bilden fordrar en förklaring: I min barndom upplät min far en del av gårdstomten som lekplats. En gång hade han lagt upp en mindre hög med ”blålera” när han behövde plats för ett garage .  
	_ Leran blev liggande en tid. När det hade regnat såg högen konstig ut, den hade liksom breddat ut sig, runnit ut åt sidorna. 
	_ Detta erinrade jag mig när jag tog den här bilden. Men det fanns ju ingen lera uppe på åsen att bygga upp den platta ”estraden” med !  Den hade ju förts bort för 6000 år sedan, när åsen kom upp ur havet. 
	  
	_ Men man hade hur mycket sten som helst. Stommen i högen bör alltså vara stenar från platsen.  En grävning i högen skulle snabbt avgöra om det var stenar eller grav. 
	_ Leran har man naturligtvis hämtat från byn, inte från åkrarna.  
	_ Detta har man hållit på med så länge man utnyttjade kultplatsen.  
	 
	_ När det regnade sjönk leran ner mellan stenarna i högen och gled ut mot sidorna och ut ur högen vid regnen under tusen år. Att fylla på mer lera måste man hållit på länge så länge platsen var i bruk.  
	_ Jag tycker att min bild visar förloppet. Högen skapades för 1200 år sedan (dvs 800-talet) 
	_ Då gick kantstenarna ända fram till högen 
	_ När man slutade här uppe vet vi inte. Det är uppenbart  att man inte har lagt på mer lera i modern tid.  
	 
	 
	Men det finns något positivt och intressant att ta till sig:  
	_ Vi har en ovanligt säker tids-bestämning  med kol-14-metoden, som daterar såväl anläggandet av kullen vid Rösaring, som den stampade leran till omkring år 800 e.Kr.  
	 
	Det var just i slutet av 700-talet som de allra  första vikingaplundringarna utgick från vårt land.  
	._ De skulle komma att vidga vikingarnas kunskap om den romerska kulturen och 
	  
	Nu några ord om processionsvägen 


	 
	Jag berättade om vallen och diket för Michael Olausson, som nyligen hade doktorerat på de s.k. ”fornborgarna”. Michael hade sagt i sin avhandling att forskningen redan 1960 konstaterat att man måste göra slag i saken och avskaffa begreppet fornborg så fort man hittar stenar upplagda på ett berg.  
	    Det vi hade hittat skulle bli en av Upplands till ytan största kultplatser, när vi amatörarkeologer och Olaussons studenter gjort sina undersökningar i korta perioder under två år.   
	 
	Det som angår oss nu är 2 liturgiska eldplatser framför en praktfull ingång till kultplatsen.   
	Vi konstaterade att ingen mat hade lagats vid dessa ceremoniella eldar.  
	Detta har jag skrivit för en internationell publik under ” Fifty years with the Cult Site of Rösaring:  www.ukforsk.se/nya/vhm.htm    eller   http:/www.hgo.se 
	 
	Ni har kanske märkt av vi amatörer har fått vara med om att lyfta fram lite speciella  arkeologiska  undersökningar.  



