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Aktuellt i projektet
Mycket har hänt sedan senas-
te nyhetsbrevet. Nu är äntligen 
sprängningsarbetet inför länk-
byggnaden mellan bruna skolan 
och idrotts- och matsalsbyggna-
den äntligen klart. Med oss under 
bevakning av sprängningarna 
närmast skålgropsområdet hade 
vi en arkeolog. För att försäkra 
oss om att hällen inte skulle ta 
skada vid sprängningsarbetet bor-
rade vi täta hål som vi sedan lad-
dade med sprängmedel. Resulta-
tet blev en häll som inte skadades 
och en jämn och rak sprängvägg. 
Om inget oväntat sker under pro-
duktionens gång kommer vi inte 
att behöva spränga något mer. 

I samband med grundläggningen 
för länkbyggnaden rivs nu också 
tegelväggen i idrotts- och mat-
salsbyggnaden.

Vidare är det fullt ös med pro-
duktion i samtliga byggnader! I 
gröna skolan har taket nu blivit 
färdigställt och vi fortskrider 
med invändiga arbeten i form av 
installationer, målning och golv-
läggning. Fokusområdet här är 
fläktrummet då ventilationsaggre-
gaten snart levereras. 

”I historisk tid  
användes skålgropar  

av så kallade kloka  
gummor som  

smorde skålgroparna 
med smör och  

offrade småpengar.” 

Även i röda skolan pågår arbeten 
i fläktrummet inför installering av 
ventilationsaggregat. Förutom det 
isoleras bjälklagen med ny isole-
ring.

I vita skolan har vi nu fått in en 
byggentreprenad som håller på 
för fullt med ytterväggar, nya 
takstolar samt råspont på tak. I 
denna byggnad är alltså halva de-
len befintlig och den andra halvan 
helt ny. 

Den gula skolan har nu inte läng-
re någon fasadpanel. Inom kort 
kommer även byggentreprenören 
starta arbetet i denna byggnad. 

Förra månaden gjöt vi platta för 
den nya entrén i bruna skolan. 
Med anledning av detta har där-
för stora delar av denna månad 
gått åt att göra samtliga förarbe-
ten inför gjutning av den befintli-
ga plattan. För att göra detta fylls 
hela plattan med hasopor och 
singel för att skydda alla ingjutna 
ledningar. 

Projektet passar på att önska er 
alla en trevlig påsk!

Arkeologen har ordet 
För 3000 år sedan gjordes tusen-
tals hällristningar med bilder av 
skepp, vapen, hästar och annat. 
Vanligast av dessa är skålgropen. 
I Sverige finns det 260 000 regist-
rerade skålgropar. Några av dessa 
skålgropar ligger vid Farstavikens 
skola Ekedal. I samband med 
renovering av skolan berördes en 
häll med ca 20 skålgropar. Enligt 
uppgift skulle det finnas fler som 
var övertäckta. Den arkeologiska 
dokumentationen visade att detta 
stämde. Nu är drygt 100 skålgro-
par dokumenterade på hällens 
södra sida. 

I miljöer med skålgropar finns 
ofta en huvudhäll med många 
skålgropar. I terrängen runt en 
rik häll finns i regel många hällar 
med få skålgropar. Miljön vid 
Farstavikens skola Ekedal är inget 
undantag. På en häll vid grinden 
till skolan finns 2 skålgropar, på 
en häll vid gång-och cykelvägen 
ut mot Farstaviken finns 1 skål-
grop, på en häll i skogen i väster 
1 skålgrop, på ett stenblock i 
skogen åt nordväst finns 3 skål-
gropar, och till sist på en häll i 
nordost ligger 8 skålgropar. Detta 
mönster är typiskt för brons-

åldersmiljöer – och detta är en 
garanti för att skålgroparna på 
skolan är mycket gamla. Skolbarn 
kan omöjligen ha känt till den 
fördelning som skålgropsmiljöer 
uppvisar. Att barnen sedan har 
lekt på hällen, och pysslat i skål-
groparna är inte att förvåna. Skål-
groparna har då blivit slitna och 
sett tämligen nygjorda ut. Detta 
har gjort att vissa personer tidiga-
re har trott att skålgroparna varit 
”falska”, men av ovan nämnda 
skäl kan detta avskrivas. Skålgro-
parna är gamla och har ingått i 
en religiös föreställningsvärld där 
landskapet har varit helgat genom 
skålgroparnas närvaro i terräng-
en. Den stora hällen har varit 
heligare än alla andra. One Rock 
to Rule them All.
I historisk tid användes skålgro-
par av så kallade ”kloka gum-
mor” som smorde skålgroparna 
med smör och offrade småpengar. 
Syftet var att bota sjukdomar och 
liknande. Vid dokumentationen 
av skålgroparna 2018 hittades en 
10-öring, och för att vara på säk-
ra sidan lade vi den i en skålgrop.

Roger Wikell, arkeolog

Då vi tar mycket bilder som vi 
gärna vill dela med oss av till er 
som läser nyhetsbreven kommer 
vi framöver utöka vissa nyhets-
brevet till fler sidor för att få plats 
med alla spännande bilder! 

Missa inte fler bilder 

på nästa sida! 

Skålgroparna preliminärt markerade 
med skolkrita

Isolering av bjälklag- röda villan
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”I historisk tid  
användes skålgropar  

av så kallade kloka  
gummor som  

smorde skålgroparna 
med smör och  

offrade småpengar.” 

Hasopor- förarbeten innan gjutning av befintlig platta i bruna skolan

Utsugning av den gamla byggmästarfyll-
ningen i gula skolan. 

Ny och befintlig del - vita skolan 

Aktuella bilder

Rivning av tegelvägg där nya länkbyggnaden skall ansluta- med idrotts och matsalsbyggnaden.  

Rivning av fasadpanel - gula skolan Hasopor - förarbeten innan gjutning av befintlig platta i bruna skolan

Ytterväggar i ny del - vita skolan Sprängvägg invid skålgroparna - länkbyggnaden


