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När denna sista dag inleddes hade vi ett kranium och två urnnedgrävningar att ta 
hand om men det dröjde inte länge förrän ytterligare en skalle såg dagens första 
ljus på 1000 år. Nu i nedgrävningen närmast gravgården. 
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Fornminnesnytt har blivit studenternas morgontid-
ning i Broby

Kistspikar fanns många i bägge gravarna.

Skelettet hade klarat sig från “halshuggning” av 
diket med en halvmeter.

En mycket vacker urna i den lilla runda graven uppe på platån, den med den halv-
runda lockstenen grävdes ut  och innehöll dåligt brända ben, helt full från topp till 
botten. Tvillinggraven som visade sot/kol ända upp till ytan hade en liknande urna 
fullpackad med ben. Ända skillnaden var att den senare urnan var krossad. Vad jag 
förstår var det inte bara människoben i urnorna, hästben har nämnts, ska bli kul att 
ta del av kommande analysresultat.
Om det jobbades snabbt och intensivt uppe på platån var arbetet med skeletten att 
betrakta som högintensivt. Liggandes på mage med överkropparna nere i graven 
orkar man bara ett tag sedan skiftade man arbetslag på bästa ishockeymanér.
Många ströbesökare anlände denna sista dag för att se skeletten och en viss irrita-
tion kunde ibland läsas i Lasses och Fredriks ansikten. Nedgrävningarna hade gåtts 
över med metalldetektor redan igår och jag hade väl hoppats på något fynd t ex kniv 
men ikke, metallen bestod av kistspikar. Bägge var kistbegravda. Till sist beslutades 
att skelettet närmast gravgården fick ligga kvar till imorgon bitti. Om man skulle våga 
sig på en liten cliffhanger till sist: Det har hänt att man hittat fynd under skelettet, det 
sista som görs i morgon är att gräva och sålla botten i gravarna.
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Skelettet mot gravgården. Troligen en man (grova ben) 170-180 lång har en skallskada som läkts.
I morgon bitti plockas han upp, läggs i kartonger och får vara med om sin första bilfärd.

Trolig tonåring, visdomständerna har just kommit fram ser gan-
ska späd ut 

Skallen lindades med gasbinda 
och lyftes upp med jordfyllnin-
gen.
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Bäckenben, lårben och smalben (tror jag) samt fot och fingerben mm. Sorteras och läggs i askar.

Det tar på rygg, mage, och nacke att gräva så här men det ingår i 
jobbet, precis som att lyfta sten. Roland Fredriksson mediaprodu-
cent på Stockholms universitet (och medlem i hembygdsförenin-
gen) filmar i bakgrunden.

                                                       Ett litet träfragment från kistan.
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Uppe på platån var det också full aktivitet. Speciellt i de båda små runda “tvillinggravarna med 
urnor.
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Urnan i den östra av “tvillinggravarna var 
till bredden fylld med ben.
Försöket att få upp krukan hel misslyck-
ades.

Urnan i den västra “tvillinggraven, den med sot/
kol upp till ytan var krossad men även den var fylld 
med ganska stora, dåligt brända ben.
Bägge dessa små runda gravar såg närmast inden-
tiska ut före utgrävning men den ena hade sot/kol 
upp till ytan den andra utan sot/kol. Förklaringen 
jag fick var att i den som hade krossad urna hade 
sot/kol tagit sig upp till ytan medan i den med den 
hela urnan med locksten hade kol/sot stannat in-
neslutet i urnan. Man kan alltså gissa att liknande 
små gravgömmor med sot/kol ytligt har krossade 
urnor.
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Slutligen skrapades den sista matjorden bort med skärslev runt små stenformationer för att ev 
påträffa nya bengömmor eller lösfynd genom sållning. 
Det blir lite av ett lotteri en sån här grävning var man hamnar på för plats. Jenny och Tora 
grävde fram den runda graven i det mittre “vägschaktet”. Eftersom denna grav inte var inplane-
rad för utgrävning frilades den och dokumenterades för att sedan täckas över igen. Givetvis 
skulle Jenny och Tora helst slutgrävt den. Kul att Tora går i pappa Lasses fotspår. Lasse är ju 
“mr Broby bro”. När Lasse inte orkar ligga på mage och gräva eller bara orkar lyfta småsten 
kanske Tora kan ta över.
Själv är jag skyldig Jenny (t.v.) och Tora (t.h.) ett stort TACK! Skarpögda som arkeologer ska 
vara hittade de nycklarna till min Vespa i gräset mellan anläggningarna.
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