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T redje grävdagen blev en kall, regning och mycket blåsig historia. Trots detta 
mötte ett 20-tal besökare upp för eftermiddagens guidning av Jennifer Shutz-
berg från Stockholms läns museum.
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Sökandet efter spår av vägen 
resulterade i en stenpackning 
och vid påsarna t.v. i schaktet, 
brända ben av människa. Nytt 
sökschakt planeras längre upp i 
gravfältet.

Efter lodfotografering och inmätning lade 
man igen schaktet. Graven får förbli orörd.

Kanske hade en en del lyssnat på P4:as direktsändning från Broby ett par timmar 
tidigare och blivit nyfikna. Det var dock nära att direktsändningen inte blivit av p g a 
att reportern körde vilse. En nästan otrolig slump gjorde att reportern hann fram i tid:

Vägen blev en grav

Ett tjugotal tappra besökare till årets första guidning i 
ett rejält busväder.

Alla vill se platsen där det startade 1995 
och den gamla kvinnan (Estrid?) hittades. 
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Anläggning 1 lodfotograferas. De vita 
kryssen är referenspunkter när de olika 
lodbilderna skall pusslas ihop.

Avtäckning efter helgens regnande. Det fortsatte 
regna nästan hela dagen.

Måndag 18 maj: Nya schakt tas upp

På förmiddagen fick jag ett mail från Läns-
museets kommunikatör Agneta Hansson att Jen-
nifer och Lasse skulle intervjuas i direkt-
sändning 11.40. Laila Wing från universitetet 
visade mig just då runt på det område som tidi-
gare undersökts med markradar och berättade 
var man skulle ta upp schakt. Laila skulle sedan 
åka till Fällbro berättade hon. Jag tipsade henne 
att ha radion på för att en radioreporter var på 
väg ut för direktintervju. När Laila kommer till Fäll-
bro får hon se en Sveriges Radiobil med vilsen 
reporter som hon snabbt kunde lotsa från Skål-
hamravägen till Broby bro. Vad kan oddsen vara 
på en sådan tillfällighet?

Intervjun kunde genomföras på utsatt tid av en 
lätt stressad reporter.

Dagen inleddes med att lodfotografera och mäta in anläggningarna 1 och 2.
Trettiotvå nyanlända studenter torvade på rekordtid av de två stora schaktrutorna 
som valts ut från den tidigare markradarundersökningen. Laila Wing, vår metallde-
tektorspecialist markerade metallindikationer. Troligen kommer många av dessa att 
vara patronhylsor från de militära aktiviteter som förekommit här. Efter avtorvning 
och skärslevsarbete framträdde intressanta stenformationer i bägge schakten
Grabbarna med vägprojektet började på ett nytt schakt i östra delen av gravfältet. 
Även här gav metalldetektorn några utslag. Ströbesökare börjar också förgylla vår 
tillvaro. Imorgon borde det kunna börja hända saker lite överallt i anläggningarna.
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Avtorvningen påbörjas vid 
den plana terrassytan. Ter-
rasskanten syns från stora 
stenen och mot mitten av 
nedre bildkanten. Varför 
har man som det verkar 
skapat en terrassyta med 
gravanläggningar? De gula 
pilarna anger metallutslag. 
Patronhylsor? “Den som 
gräver får se” som arkeolo-
gerna brukar säga

Avtorvningen gick 
rekordsnabbt 
med 18 studenter 
i samma schakt. 
En rund sten-
sättning är redan 
frilagd t.v. i bild vid 
röda hinken.

Nedre bilden: 
Söder om ter-
rassytan öpp-
nades ännu ett 
stort schakt Här 
framträdde vid 
dagens slut två  
stencirklar, den
vänstra med sot/kol. Härdar? Urnegravar? En enda avlång grav (ligger öst-väst)? Morgondagen 
ger oss kanske svar. Ännu en större sot/kolansamling framträder i västra kanten av schaktet.



Södra övre schaktet. I nedre vänstra delen fick markradarn fram en bild som liknar en 
hjulkorsgrav, en rund grav med ett centrum och liksom ekrar ut ifrån centrum. Normalt 
brukar dessa ha sex ekrar säger “de lärde”, radarn visade dock endast fem. Spännande 
att följa de närmaste dagarna.

Schakt två på sökandet efter vä-
gen. Vägen fortsätter sedan på 
andra sidan åkern åt nordöst.

Kartan från 1780-talet visar vägen 
med ett vägskäl mot Frestavägen 
alldeles vid bron över Gullån, snett 
över fältet och upp i gravfältet.
Tack Ragge för bidraget! 
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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 1077 
sidor, 1779 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 det dags för stenlyft vid grav 1. Del av en rejäl kantkedja 
kan skönjas. Finns skelettgrav i högen som det gjorde på andra 
sidan Frestavägen?


