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Broby bro dag 2:
Järnålderskeramik, skörbränd sten och 
vi har knappt ens börjat gräva!
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Jag brukar tycka att dag två på en grävning är den tråkigaste, ur reportage-
synpunkt. Dag 1 händer det ju en massa rent logistiskt, plus att grävplatserna 
markeras och börjar inmätas. Eftersom ingen grävmaskin används blir dag 2 
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Keramik och skörbränd sten vid pilarna

en lång jobbig transportsträcka med avtorvning. Så blev det inte denna dag.
När Anders Carlsson gick runt i området med ett tjugotal av sina arkeologistudenter 
passerade han en oansenlig gammal rotvälta. Rotvältor är något som arkeologer 
har svårt att passera orörda. Med ett finger petade Anders fram tre bitar järnålders-
keramik och en skörbränd sten! Plötsligt blev den lilla rotvältan förvandlad till en 
med största sannolikhet urnegrav. Givetvis kommer den att grävas ut. Här finns 
gravar överallt!

Imorgon är sista grävdagen denna vecka målsättningen är att gravarna 1 o 2 skall 
vara frilagda så att de kan lodfotograferas. På måndag börjar så det riktigt tunga 
arbetet med stenborttagning.

Brobys gravfält måste vara den perfekta 
undervisningsplatsen. Med massor av 
komplexa gravar. Här ett gäng som nog 
aldrig kommer att  passera en rotvälta 
obetittad.
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Undervisning i inmätning med GPS.

Undrar hur många som besöker Brobys runstenar 
årligen?

Den plana ytan 
som undersöktes 
med markradar 
blir när gräset 
trampats ner 
mindre plan.
Välvda gravar 
framträder.
På måndag bör-
jar arbetet med 
att ta upp schakt.
Det blir mycket 
spännande att 
följa.

Kom imorgon så guidar jag er även till Back-
sipporna. Dom börjar sjunga på sista versen 
för i år.
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Grav 2 så långt avtorvningen kom idag. Torven sparas för återläggning när graven är färdiggrävd

Grav 1 ( Mina egna numreringar) Troligen en rund stensättning som blivit skadad av diket

Grabbarna med vägprojektet (3) har stött på stenar. Stensatt väg? Tveksamt. Fortsättning följer.



Grav 1 ( Mina egna numreringar) Troligen en rund stensättning som blivit skadad av diket
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På onsdag kl 14.00 Guidar Jennifer Shutzberg 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 1071 
sidor, 1765 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!

Guidning på gravfältet imorgon


