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V id den här tidpunkten på grävningarna brukar jag tänka “Hur ska dom hinna”, 
så också denna grävning. Bara en vecka kvar och fortfarande utökar man 
schakten. Men å andra sidan, under alla de åtta år som forskningsgrävnin-
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garna pågått så har man alltid hunnit även om sista dagen brukar vara den överläg-
set stressigaste.

I den första anläggningen närmast gravgården har man nu lyft bort det övre lagret 
av stenar utom den smala profilen som löper mella anläggning 1 och 2. Den yttre 
kantkedjan har också sparats. En undre stenpackning, avlång och orienterad i öst-
västlig riktning har framträtt. Precis som anläggningen som grävdes på andra sida 
vägen förra året börjar denna anläggning att förändras från äldre järnålder till vi-
kingatida med tänkbar kristen skelettbegravning.

Anläggning 2 i höjd med ingången till gravfältet förändras hela tiden när många 
händer med skärslevar jobbar sig nedåt. Även här har man utökat grävytan upp mot 
björken. Allt mellan 1-4 separata anläggningar (gravar) diskuteras. Utöver brända 
ben har en liten skålgropssten påträffats.

“Vägprojektet” gav inga som helst spår. Den vackra stenen i det östra “vägschak-
tet” tolkades till sist som markfast. I de andra två titthålsschakten påträffades troliga 
gravar/mindre stensättningar. Man kan tydligen inte lita på 1700-talets lantmätare. 
Vägen ritades ju ut med samma storlek som Frestavägen eller Karby gata som den 
hette då.

I den södra av platåanläggningarna arbetar man sig ner mot orörd moränmark. Här 
har man brända ben i fyra mindre anläggningar, två med sot/kolinslag. Man har kon-
centerat sig på ytorna utanför anläggningarna hittills. I det “vägschakt” som ansluter 
till grävytan har påträffats en stensättning och den ytan kommer antagligen också att 
utökas för att få fram en avgränsning av stensättningen. I närheten hittade Anders C 
ett gravklot som stack upp till hälften över över markytan, stenar i en stor cirkel kan 
skönjas, här har vi då ytterligare en trolig kvinnograv. 

Slutligen den norra grävytan, terraseringen: Ytan vid den 9 meter runda stensättnin-
gen med gravklot utökades ytterligare, en mycket snygg äldre järnåldersgrav. En sot 
och kolfylld yta alldeles vid en 
markfast sten har tolkats som 
nutida efter diverse rester av 
konservburkar, porslinsskärvor 
och annat hittats men man fort-
sätter att gräva sig ner i denna
för att hitta botten. I själva
Terrasskanten/sluttningen har en
trappliknande yta framträtt. 
Kanske har den skapats av att 
stranden gått här  på yngre 
bronsåldern. 
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20/5. Södra platåschaktet utökas för att avgränsa anläggningen runt den stora stenen . Längst 
t.v. Den vackra stenen med kvarts (“domarringsstenen”) I bakgrunden terrassgänget.

21/5 Från Kulturskolan Raketen i Björkhagen anlände 100 förväntansfulla barn i årskurs 
1-3. De hade haft forntiden som tema och avslutade med ett besök hos oss i Broby.
Jag tog en liknande bild på skolbarn under förra årets grävningar och hoppades då att jag 
aldrig skulle behöva se detta mer. Ingen vägren.Inga varningsskyltar. Ingen trettiobe-
gränsning. I helgen är det Runrikets dag. Politiker: Är ni så likgiltiga som det verkar?

Veckans höjdpunkt: 100 glada ungar
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Barnen delades upp i grupper, anläggningarna blev olika stationer. Studenter berättade och 
visade. 100 ungar och alla intensivt koncentrerade, nyfikna, frågvisa och pålästa.

Efter all lärdom, picknic och full frihet bland maskrosor, Gullvivor, Nyckelpigor mm.

Sållet lockar alltid, liten som stor. Nutid möter forntid
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Efter en fantastisk 
förmiddag var det så 
dags att ge sig ut på 
Frestavägen och den 
kilometerlånga prome-
naden till busshållplat-
sen.
Jag tycker ni kommun-
ansvariga ska prova att 
gå den vägen någon 
gång. Ta gärna med er 
barn/barnbarn så får 
ni den rätta känslan. 
Denna väg går även 
universitetsstudenterna 
dagligen under dessa 
veckor och året runt 
personal till Broby gård 
och Såstaholms konfe-
rens..

22/5: En kristen skelettgrav?

Med tanke på den anläggning som förra året grävdes ut precis på andra sidan 
Frestavägen där tolkningarna började med äldre järnålder och slutade med 
både äldre järnålder och kristen vikingatid så är likheterna med denna anlägg-
ning påfallande. Stenpackningen vid fyllhackan som är orienterad i öst-väst 
markerad med två större stenar i “fot-huvudänden” kan mycket väl markera en 
kistbegravning. Eller ser man det man vill se? Den som gräver får se.
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Anläggningen frilagd 
och inmätt, nu börjar 
stenlyft.

Fin liten skålgropssten låg i den bortre sten-
packningen nära profilremsan. 

Träningsvärk imorgon?

Vad grävde Alvin fram?
Alvin Clausen 11 år fick hjälpa Mamma 
Elina att gräva rotvältan där keramik tidig-
are hittats. Elina som grävde i Broby även

förra året såg till att Alvin 
grävde som ett proffs.
Vad hände? Jo Alvin 
grävde fram ett järn-
föremål. Det låg ganska 
djupt men kan ju ha fallit 
ner i ett hål när trädet föll. En dryg dm långt, 

avsmalnande och 
slutet nedtill. Det är 
ganska tungt så den 
rörformiga öppnin-
gen går nog inte så 
långt ner.
Nytt eller gammalt?
Någon som har en 
idé?
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Anläggningar med brända ben och sotinslag i det 
södra platåschaktet. Äldre järnålder(än så länge)

Schakt i terrasskanten (översta schaktet)
Vid pilarna nivåskillnader som bildar en 
slags trappa. 16,6 meter ö.h. vid neder-
sta pilen. Här skvalpade havsvattnet mot 
stranden i sen bronsålder. 23/5 Runrikets dag

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 1090 
sidor, 1814 bilder) hittar du på: www.täbyhembygdsförening.se
Fornminnesnytt finns också att läsa i pappersformat på Täby Huvudbibliotek.
Eller gilla och följ Fornminnesnytt på Facebook

Störtskur på morgonen men sedan 
ett fantastiskt väder lagom till den gui-
dade visningen. Vi hade gissningsvis 
hundratalet besökare under dagen. 
Glädjande många ansikten jag inte 
sett tidigare. Kom gärna och besök oss 
i nästa vecka! Hembygdsföreningen 
(gula jackor/västar guidar er efter bästa 
förmåga. (Öppet 9-16 måndag-torsdag)


