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Underbart är kort och trist varar länge sjöng ju Povel och dessa tre veckor känns 
som väldigt kort. Som alltid har vi som deltagit kontinuerligt fått uppleva, och 
lära oss massor. Både lärare, arkeologer och studenter har varit 
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Kraftigt byggd, stora fötter, kanske varit i någon slags strid? Höger underarm hade brutits och 
läkts omlott. Kanske en parerskada, att man försökt värja sig för ett slag. Ca 184 cm lång. 
Slitna men hela tänder, kanske hade han gallsten, några pärlstora “stenar” påträffades. 

mycket generösa med att dela med sig av sina kunskaper och förklara vad som hän-
der i stunden.
Idag återställde man anläggningarna samtidigt som man tog upp skeletten ur de 
två gravarna. Planen att ta upp kraniet tillsammans med omgivande lerklump om-
värderades och till all lycka för oss som var på plats togs leran bort och vår viking i 
graven närmast gravgården kunde “porträtteras”. Att sitta åskådare de timmar det 
tog för våra osteologer att skrapa och pensla fram den kraftige mannen samt lyssna 
på deras kommentarer om vad de tog fram blev en fin final på årets grävning.

Fick man då svar på de frågor man ställde inför grävningarna. Tja, många frågor 
kan ju inte besvaras förrän analyser av alla prover som tagits gjorts. Fältarbetet är ju 
bara en första del av grävprojektet. Ett svar har vi i alla fall fått svar på: Frågan om 
kristna begravningar fortsatt upp i det gamla gravfältet. Den frågan blev ju ett ja.

Nu är det bara att hoppas på en fortsättning nästa år, Lasse har sina tankar riktade 
åt olika håll i området. För Universitetets del borde väl en kontinuitet vara av värde 
för deras seminariegrävningar. Bara de inte tröttnar på den eländigt farliga gång-
sträckan efter Frestavägen som ingen kommunansvarig verkar vilja göra något åt.

En riktig viking!
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Armbrott vid pilen

Kistspik vid pilen

Leran plockas försiktigt bort från benen. Torkar 
leran blir den betonghård och svår att få bort.

                                            Kraniet friläggs före lyft
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Skallen lyfts

Den här bilden såg de 
sörjande innan kistan 
lades ner för 1000 år se-
dan. Nedgrävningen helt 
rensad

Inga tandtroll men mycket nedslitna tänder.

Redo för sin första bilresa. (Till Stockholms universitet).

                                                                  Mycket kraftiga ben
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Inhyrda containrar och bajamajor 
hämtas. 

Dags att ta ner skylten

T.v den övre skelettgraven, med tonåringen slut-
grävd, metalldetekterad och rensad. Gav ytterligare 
en kistspik.

Slutspurt med nedre skelettgraven. “Gräv fort men 
noggrannt” var Lasses budskap i morse.  I förgrun-
den vår mesta besökare, Per-Olov Karlsson. Nästa 
år värvar vi honom som guide.

Platåanläggningarna igenlagda. Om några 
veckor ser man inte att här grävts.
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Stenbumlingarna ska lyftas tillbaka, också det för hand. Jag tror studenterna fick en handgriplig 
känsla för det enorma arbete som våra förfäder lade ner på att begrava sina döda.



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 1120 
sidor, 1884 bilder) hittar du på: www.täbyhembygdsförening.se
Fornminnesnytt finns också att läsa i pappersformat på Täby Huvudbibliotek.
Eller gilla och följ Fornminnesnytt på Facebook

Gänget som grävde skelettgravarna. Tack för dessa veckor! Hoppas ni dyker upp på någon grävning i 
Täby som yrkesarkeologer. Och hoppas kvällens avslutningsfest blir lyckad. Vi ses på Facebook.
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Så var grävningen över och Fornminnesnytt tar nu sommarledigt om inget speciellt
händer, (nya grävningar). Annars:

Ha en skön sommar!
Leif


