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Natur- och kulturvandring vid Rösaring 
 

 

Efter en lång och mycket dåligt underhållen väg från Låssa kyrka träffades alla vi 34:a seniorer 

från SFP Seniorerna Håbo vid parkeringen strax nedanför Rösaring i Upplands Bro kommun för 

att känna av kulturens vingslag.  

Efter en kortare vandring berättade Elisabeth om processionsvägen som är hela 500 meter lång 

fram till de gravhögar som finns i slutet av vägen. Vi stod nära platsen där den så kallade likboden 

troligen hade funnits. Utgrävningarna av området har varit tämligen dåliga så man tror en hel del 

men man vet inte så mycket om vad som föregått här under bronsåldern och framåt. 
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Under alla omständigheter fortsatte vi mot slutet av processionsvägen för att inta vårt 11-kaffe, 

kanske på en gammal stensättning eller något annat ställe där inte blåsten var för svår. 

 

 

Det finns även en labyrint nära gravplatserna med hela 17 meter i diameter. Tyvärr är den 

svårfångad på foto, tämligen igenvuxen av gräs och, vad vi tror, gråfibbla.  
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Vi befanns oss ungefär 65 meter över havet när vi intog vårt kaffe, sedan ”ramlade vi ned” 

ungefär 25 meter till Ekeby gård innan det var dags att ta sig upp till våra bilar på ungefär 60 

möh. Inga klagomål förekom.  

När vi tackade för trevligt sällskap under vandringen 

meddelade vi också att detta var den sista vandringen i vår 

regi efter 10 år med natur- och kulturvandringar. Vi hoppas 

innerligt att någon i föreningen har lust och möjlighet att 

axla den tappade manteln. Ett stort tack riktas till styrelsen 

för den uppskattade present vi fick i slutet av vandringen. 

En lite uppmaning att stanna vid Låssa kyrka gavs för att 

om inte annat titta på Tauvonska gravkoret. Tror många vet 

att Arvid Tauvonsk var den som lät uppföra ”fyrtornet” och 

ägde Fånäs gård i många år. Läs gärna mer i boken som 

Håbo hembygdsförening har gett ut i dagarna. 

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson 

Kulturarrangemang i samarbete med  


