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E strid och “hennes” gravgård vid Broby bro är väl vid det här laget känd för de 
flesta. Bland forskare med kristnandeprocessen som intresseområde är den 
säkert känd långt över våra gränser. Att den mycket gamla kvinnan som
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påträffades 1995 verkligen är Estrid kommer vi aldrig att få veta med säkerhet men 
mycket talar ju för det. Lika mycket 2015 som 1995. Att gravgården skulle vara 
“Estrids” eller konstruerad av jarlabankesläkten vet vi egentligen inte ett dugg om. 
Runstenarna som är de enda som bekräftar Estrid och Jarlabankes existens nämner 
ingen gravgård.

Att eventuellt kunna knyta ett skelett till en från runstenarna känd person är något 
unikt. Uppmärksamheten resulterade i två dockor med skelettet av den gamla kvin-
nan som underlag, ett långt inslag i Vetenskapens värld, en film, uppsatser, föredrag 
mm. Täby kommun “marknadsför” Estrid på flera sätt och när besökare kommer till 
Broby bro vill alla veta var Estrid låg. Estrids grav och “hennes” gravgård riskerar 
att bli en historisk sanning men arkeologerna i forskningsprojektet vill forska vidare 
förutsättningslöst.
Gravgården grävdes färdigt redan 2012 och arkeologerna har nu ett unikt material 
att arbeta med.
Den kristna gravgården står givetvis i fokus för forskningsprojektet men platsen 
Broby har nyttjats långt tidigare än gravgården och ungefär lika lång tid efter, fram till 
nu. Nu vill man studera förutsättningarna för framväxten av den kristna gravgården, 
varför valde man denna plats och ur vilken miljö har den sitt ursprung?
Tidsramen för årets forskningsprojekt är satt till ca 500 e.v.t. till in i 1100-talet.
Man söker säkrare kronologiska ramar. 
När gravgården annläggs vid Broby bro är den avvikande på flera sätt. Nu tas en 
ny plats i besittning. Här läggs hela individer ned i jorden. Området hägnas och 
under samma tid uppförs flera monument med kristna inslag. Krisnandet  och krist-
nandeprocessen har inte varit något statiskt utan mycket har tillkommit och försvun-
nit med tiden. Samtidigt med gravgården begravdes kristna alldeles i närheteten vid 
gårdsgravfält tillsammans med ickekristna. (Se Fornminnesnytt nr 2-2015).
Dessutom visar undersökningarna 2013-2014 att äldre anläggningar “återanvänts” 
bl a i form av kristen begravning i en äldre anläggning.

De frågor grävledarna Lars Andersson från Stockholms länsmuseum och Fredrik 
Fahlander från Stockholms universitet  söker svar på med årets grävning är:

Vilka skillnader och likheter kan vi se mot tidigare sätt att begrava? Kan vi 
spåra kristna inslag i de så kallade hedniska gravarna och tvärtom? 

Finns det kronologiska luckor där platsen Broby bro inte har varit aktiv?

Hur har man förhållit sig till de äldre gravarna under gravgårdstiden? Pågår 
det aktiviteter här samtidigt som gravgården är i bruk?

Hur används platsen för gravgården under tiden före gravgården?



3

Hur används platsen för gravgården efter det att gravgården har övergivits?

Finns det andra skelettgravar vid Broby bro som ännu inte har undersökts?

Ytterligare frågor tillkommer säkert bland annat kommer frågor gällande det redan 
undersökta materialet att ställas:

Ytterligare DNA analyser för att fastställa eventuella släktskap i syfte att vidare 
kunna diskutera och problematisera begreppen Släktskap/familj/ätt osv. (Här 
skall sökas pengar utifrån, måtte de lyckas!)

Runstenarna - hur ser de kristna uttrycken ut på runstenarna vid Broby bro? 
Hur har dessa förändrats  över tiden? Kan någon form av samband ses mellan 
stenarnas placering och budskapet som står på dem? Hör text/bild ihop med 
placering i landskapet?

Att finna en gravgård här hos oss i Täby var ju fantastiskt, att Länsmuseet och Uni-
versitetet  får möjlighet att driva detta forskningsprojekt vidare är ännu mer fantas-
tiskt. Måtte resurser (pengar) tillföras projektet så Broby bros historia kan fortsätta 
skrivas i många år. Här grävs det i år:

Hoppas att ni kan lokalisera er. Där bilarna står är parkeringsficka mittemot 
gravgården på andra sidan Frestavägen. Satellitbilden måste vara tagen vid 
förra årets grävningar.
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Första dagen, “etableringsdag”

LIte trafikkaos uppstod när bod, bajamajor och container skulle ställas på plats. Som trafikvakt 
fick  jag ta emot en del skäll från bilister (och cyklist) för att varningsskyltar ej var uppsatta. (Kul att 
man väcker känslor) men mest var det “tummen upp” . Man upptäcker snabbt hur tät trafiken är på 
Frestavägen.

1. Avtorvning av graven just påbör-
jad. Tendens till kantkedja kan ses, 
troligen rund men med en del bortta-
gen av ett dike. 9 meter i diameter.
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3. En väg som finns på karta från 
slutet av 1700-talet tror man ha 
gått här mellan den resta stenen 
och ett stort gravröse. Den vek 
av för gravgården ( som anta-
gligen var känd när vägen kom 
till) och gick ut till Frestavägen 
före bron. Spår efter vägen ska 
även undersökas längre upp i 
gravfältet.

Till höger i bild serman grav 2, en flack ev oval stensättning. Man sparar en profilremsa över och 
mellan de bägge gravarna. 

Den flacka grav2 i förgrunden och grav 1 i bakgrunden.
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4. Denna plana yta undersöktes med Markradar i maj. två ev tre gravar påträffades. På 
området skall ett stort antal jordprover tas för fosfat analyser.

Jordprover tas för analys på Stockholms universitets labb
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Täby Nya andra tidningen på plats. (Fornminnesnytt alltid etta)

På onsdag kl 14.00 Guidar Jennifer Schutzberg från Stockholms läns museum. 
Täby Hembygdsförening guidar även ströbesökare, spana efter gula jackor eller 
västar!

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 1066 
sidor, 1755 bilder) hittar du på: 
www.täbyhembygdsförening.se
Fornminnesnytt finns också att läsa i pappersformat på Täby Huvudbibliotek.

Fornminnesnytt finns såklart även på 
Facebook. Gilla och följ den gärna!

Nu är vi äntligen igång! Spännande fortsättning följer.


