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Grävde och iann he! grav
Gräv dar du stär, lyder
ett talesätt. Det var pre-
cis vad Allan Hedberg
gjorde. Den pensionera-
de skolvaktmästaren bar
egen händigt röjt Iram en
grav fran järnäldern i
Elksby.

Mitt emot kolonlstugeomrä-
det bakom flygfältet- reser sig
en skogsbacke, Lokelunden. Till
största delen är den igenväxt av
sly. Men pä ett stalle finns en
glänta dar smultronblommorna
lyser vita. Dar bar Allan Hed-
berg huggit upp en öppning i de
täta snären och gjort en Uten
stig upp tili stensättningen.

Jägare
Jägare och fiskare som bodde

i Riksby för 21)00 är sedan be-
gravde sina döda här. De kre-
merades först och lädes i j orden
tillsammans med sina redskap,
smycken och andra personliga
tillhörigheter.

Det berättar Allan Hedberg
medan han glatt baianserar
ornkring pä stenarna i gymna-
stikskor. Under kriget grävdes
f'ornlämningen upp och använ-
des som skyttegrav. Sedan har
den fylits upp med sprängsten.
Allan Hedberg har haft ögonen
pä stensättningen ända sedan
60-talet, dä han och lians fru
köpte en kolonistuga mitt emot.
I vintras fick han tid att rensa
hnrt Viuqkar neb träd sä man

Förra veckan kom .den första
guidade gruppen, elever frän
Komvux i Riksbyskolan och-be-
sökte stensättningen. ¦ Allan
Hedberg hoppas pä fler besöka-
re. Hans intresse för hembyg-
dens historia började när han
laste professor Gerhard de
Geer, "en märklig man", som
har skrivit myeket om fornläm-
ningar i Bromma. Enligt Ger¬
hard de Geers teorier kan det
finnas lämningar efter en hei
forntida borg i Lokelunden.

— En intressant teori, säger
Allan Hedberg.

Men Han har inga planer pä -
att undersöka saken. Frän ute-
platsen vid sin kolonistuga har '
han utsikt över stensättningen.
som han röjt fram. Arbetet med
den räcker gott

En känga
— Det är ett jobb jag har äta-

git mig att ¦ hälla kullen och
gravplatsen öppen. Jag tycker
om de öppna landskapen, säger
han och ger en känga tili kom-'
munen som inte bryr sig om att
värda omrädet.

Sedan pensioneringen för 13
är sedan har Allan Hedberg
gätt pä olika folkhögskoior för
att bättra pä allmänbildningen.

— Det är en revansch för att
jag bara fick sexärig folkskola
som barn. Myeket av den histo¬
ria som har satt sin prägel pä
länder och människor har jag
fätt lära mig pä egen hand.

Allan Hedberg gräver envist för att fa fram fornlämningen i Riksby. Nägot ekonomiskt stöd fär han inte.
Men Riksantikvarieämbetet har satt upp en skylt sä att nyfikna besökare ska hitta rätt. "Stensättning"
stär det pä skylten. Foto: ROLAND JANSSON

ett träd vid huset i Blackeberg
där hah bor. Det har växt tili en
kraftig, 20 är gamma! ek utan-
fnr Vianc: fnn«;tor A H- .Irntnn q .co. .

tar sig an och värdar fornläm- använda omrädet. Pä 60-talet
ningar. . fanns planer pä att dra en mo-

¦ Det är sällan vi har möjlig- torväg över Lokelunden. Men


