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Femte grävdagen började i sol men ett regnväder skulle komma in. Jag hann i 
alla fall få en solbild på det som jag kallar anläggning 2 (förstasidan) att regn-
fronten är på väg in syns tydligt på himlen.
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Anläggning 2 förresten, ännu vet man inte om det är en, två eller kanske tre gravar. 
Formerna ändrar sig när fler stenar börjar framträda. Brända ben har hittats så minst 
en grav är väl troligt. 
I den stora graven närmast gravgården har man börjat ta bort en del stora stenar 
efter att först ha mätts in. Här hittades en gammal Cocacolaburk. Även sådana “re-
centa” fynd noteras eftersom de påverkar bedömningen av en anläggning. Däremot 
får den ingen plats i anläggningens fyndlåda.
Uppe på platån går skärslevarna varma i de bägge anläggningarna. Även i det sö-
dra schaktet är de stenformationer som framträder komplicerade, tre runda stenfor-
mationer framträder, två med kol/sotinslag. I alla tre har påträffats brända ben. I den 
östra delen av schaktet blir det ännu knepigare, morän, stenpackning, tendens till 
kantkedja? Den som gräver får se.
I det nordliga platåschaktet, den med terrasskant framträder en snygg rund sten-
sättning med troligt gravklot i centrum, alltså en kvinnograv, sex meter i diameter. 
Här har diverse recenta fynd gjorts, några mindre som vi inte kunde identifiera 
(krigsleksaker?) kapsyler, samt en tioöring från 1899, kanske tappad av någon som 
jobbade med Norra fronten. 
Grabbarna med vägprojektet fann inga spår efter vägen men grävde i alla fall fram 
en järnnit. I schaktkanten ligger en jättesnygg sten som kanske varit rest. Tänk om 
det finns runor ristade på undersidan! Man kan i alla fall inte låta bli att tänka tanken.
Ett tredje schakt är förberett för vägletandet till imorgon.

Det södra schaktet på platån sett från väster. I den mörkfärgade ytan framför den stora 
stenen har hittats brända ben. Schaktet utökas imorgon hitåt för att kunna avgränsa 
kol/sot-lagret. Ni som följt tidigare års grävningar vet att de stora stenarna i förgrunden tol-
kats som ingående i en ev. domarring med en central vacker rest sten (precis bakom mig).
Även här blir forsättningen mycket spännande. Mellan de fem hinkarna i schaktet skymtar 
man ytterligare två (eller en) anläggningar. 
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Järnnit httad i vägschaktet. Huvudet stort som en gam-
mal ettöring.
Med tanke på en ev väg hade hästsko eller hästskosöm 
varit roligare.

Två runda eller en 
oval?
Sot och kol i den 
vänstra. Brända ben 
i bägge.

Grav 1 nära gravgården. Så här långt kom man 
idag. Några större stenar har rullats ner i diket.
Endast colaburken hittad ännu.

Vägschaktet är 
nere i “sterilen”
Hur ser under-
sidan på den 
snygga stenen 
ut?
Har den varit 
rest?
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Så här långt kom man på terrasschaktet. Nedtill t.h. påbörjades en utökning av 
schaktet över den fina runda stensättningen. Mörkfärgningen vid den stora stenen 
är av modernare slag (recenta fynd) kanske militäraktiviteter 

Tioöringen från 1899 
(silver) påträffades vid 
kanten av den runda 
stensättningen. Tap-
pad av en soldat?

Den fint rundade stensättningen. Gravklotet vid pilen. Endast ett 
vant öga kan identifiera en grav här före avtorvning.

Gravklotet markerar en kvinnograv.



Graven (arna) alldeles innanför entrén. Den hitre stensamlingen fortsatte utanför det 
ursprungliga schakte varför det fick utökas. Få se om bilden klarnar under morgonda-
gen. Brända ben har hittats även här.

Vid tretiden började regnet vräka ner, då gör man mer nytta än skada, bara att bryta 
för dagen.

Pga barnbarnsvakt och firmafest kommer inte nästa Fornminnesnytt ut förrän på 
fredag. Ni som vill bli “briefade” dagligen får helt enkelt åka och titta på plats. Man 
brukar säga att när jag är borta från Broby hittas de största fynden så åk ut någon 
av de två kommande eftermiddagarna då är jag inte där.
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Imorgon 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 1083 
sidor, 1792 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!

Torsdagen den 21 maj 2015 kl 19.00
Ytterbystugan, Roslags Näsby
Romerska silvermynt och forntida imitationer av romerska silvermynt funna i och 
utanför Sverige
Antika penningar – maktsymboler, betalningsmedel eller …?

Docent Lennart Lind, Stockholms Universitet, berättar om dessa mynts 
fascinerande historia. 
Arr: Täby hembygdsförening, Fornminnessektionen


