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Bara tre grävdagar kvar och fortfarande mer frågor än svar i anläggningarna. 
Morgondagen bör bli dagen då många av frågetecknen förvandlas till utrops-
tecken. I de första anläggningarna alldeles vid entrén har mycket sten lyfts 
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I Anläggningen grävs nu fem olika små gravar. Här två med små kantkedjor. Brända ben 
av människa, harts och lite flinta har påträffats. Nedan del av en hartstätningsring, det 
enda som blir kvar av ett näver eller träkärl där botten tätats med harts.

 bort under dagen och i bägge har framkommit stenöverbyggnader med nedgrävnin-
gar orienterade i öst-väst. Dessa liknar många av de skelettgravar som tidigare 
grävts på gravgården. 
Uppe på den södra platån jobbas det frenetiskt i fem små gravar, fyra med sot/kol-
inslag. I samtliga hittas brända benfragment i form av rörben, skalltak mm plus en 
tandrot. Även en bit harts och lite flinta har påträffats. Mycket försiktig bedömning på 
dessa anläggningar är Folkvandringstid (just nu).
På den nordliga platån, terrassen har man koncentrerat sig på utgrävning av den 
stora härden där endast nutida fynd gjorts. Härden grävdes ända ner till fast berg 
Berghällen var skadad av eld. Inga fynd påträffades. Troligen någon militär aktivitet 
som lämnat dessa spår.
Bilden på framsidan visar den “tårtbit” som grävts ut av den 9 meter stora, runda 
stensättningen med gravklot. Tänk att så mycket kan döljas alldeles under gräsroten 
utan att nästan inte synas ovan jord. Kom ut hit och titta med egna ögon. 

Södra platån
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Det plockades så många benfragment att man först la dom i ett öskar sedan vidare till 
uppmärkt fyndpåse.

Mera ben till ös-
karet

Nedan: I den här 
lilla oansenliga 
gravgömman har 
massor av ben-
fragment plockats 
upp. Brända, otvät-
tade.
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Det smala “vägschaktet” innehöll en grav och fick utökas. Kol/sotlager och brända 
ben påträffades omedelbart.

Benfragment av skalltak.

Ytterligare en liten 
grav med sot/kol och 
brända ben.
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Norra platån-terrasseringen

De två anläggningarna vid entrén

Den recenta härdgropen slutade i eldskadat berg. Steninnehållet ligger i bakgrunden, lite rester av 
konservburkar och annat på den stora stenen. Någon porslinskunnig läsare som kan datera skärvan?

I anläggningen närmast 
gravgården framträder en sten-
packning runt vad som verkar 
vara en nedgrävning, orien-
terad öst-väst.

Profilremsan borttagen kant-
kedjan frilagd, i centum en skel-
ettgrav? Vi får se imorgon.
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I anläggningen närmast entrén framkom ytterligare en nedgrävning i öst-väst. Mycket 
lik skelettgravar från gravgården. Så här långt kom vi idag. Imorgon får vi veta.

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 1096 
sidor, 1828 bilder) hittar du på: www.täbyhembygdsförening.se
Fornminnesnytt finns också att läsa i pappersformat på Täby Huvudbibliotek.
Eller gilla och följ Fornminnesnytt på Facebook


