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T isdagens huvudattraktion blev den östra av de små runda tvillinggravarna på 
den södra platåanläggningen. En upptill rundad och undertill plan fyrkantig 
sten visade sig vara lockstenen till en bengömma. Spännande att se om en 
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Plötsligt blev den lilla runda graven 
dagens huvudattraktion

Under lockstenen fanns bengömman.
Lockstenen fick åter bli lock över natten. 
Grävs ut imorgon

urna kommer att visa sig och i vilket skick. (Se framsidan)
I den andra mer sotiga graven har man plockat massor av ben, och keramik. Man 
har även hittat fragment som bedöms som ben från häst i de bägge anläggningarna.
Spännande fortsättning imorgon.
I de två anläggningarna (nedgrävningarna) vid entrén blev den första nedgrävningen 
en besvikelse. Brända ben har hittats men denna anläggning är troligen mycket ska-
dad och störd av sentida aktiviteter i området.
I anläggningen närmast gravgården har man lokaliserat nedgrävningskanten och 
kommit någon decimeter ner. Om här finns ett skelett får man hoppas att det inte 
blivit “halshugget” när diket anlades nedgrävningen går ända ut till kanten. I morgon 
bör vi veta. 
Igår gav metallsökaren ett tiotal utslag med en halvmeters mellanrum en bit utanför 
kantkedjan. Vi var lite spända på vad det kunde vara. Svar: Bitar av taggtråd.

Södra platån



3

Den lika stora graven bredvid den med bengömman har betydligt större sot/kolinslag. Här 
har hittats mycket bränt ben av människa, keramik och ben som bedömts som häst. Kom-
mer en locksten med urna/bengömma även här?

Denna anläggning kommer inte att grävas ut. Den läggs igen efter dokumentering och inmät-
ning.



4

De två anläggningarna vid entrén

En nedgrävning ÄR det enligt experterna men endast lite brända benfragment har påträffats. 
Man har grävt ganska djupt nu men fortfarande finns sten i botten. Några av skelettgravarna på 
gravgården låg mycket djupt. Hoppet börjar nog överge studenterna som gräver här.

Denna lilla oansen-
liga grav har den hittills 
största samlingen ben-
fragment. Nu framrensad 
och avgränsad.
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Så här långt kom man innan det var dags att täcka 
över för natten. Hoppas att regnet håller sig borta.

Vilket arbete våra förfäder lade ner på sina begravningar! Bilden visar all sten som samlats och 
lagts över nedgrävningen. Studenterna har fått utföra ungefär samma arbete men i omvänd ord-
ning. Även de för hand.

Känner du någon som kan vara intresserad av Fornminnesnytt så skicka det 
gärna vidare. 
Vill du få Fornminnesnytt direkt i din egen dator? Allt som behövs är din e-
postadress. Maila till: lgronwall.lgn@gmail.com Tidigare nummer (totalt 1101 
sidor, 1839 bilder) hittar du på: www.täbyhembygdsförening.se
Fornminnesnytt finns också att läsa i pappersformat på Täby Huvudbibliotek.
Eller gilla och följ Fornminnesnytt på Facebook


