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Inledning
I samband med att Borlänge Energi avsåg att anlägga en cykelväg samt dagvattenledning inom fornlämning bytomt RAÄ Stora Tuna 370:1 samt boplats
respektive blästplats RAÄ Stora Tuna 366:1 och 368:1, har arkeologer från
Dalarnas museum genomfört en förundersökning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-12664-2017 (figur 1).
Undersökningsområdet var beläget i igenväxt åkermark inom Gylle industriområde, ett område som tidigare varit föremål för flera undersökningar.
Utmärkande för platsen är de många spår efter järnframställning samt byoch gårdslägen, vilka har gått att härleda från järnålder fram till tidigmodern
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Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet ligger inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
Arkeologisk förundersökning – Gylle 6:88 m.fl.

5

±

Stora Tuna 101:1

Borlänge 166:1

Stora Tuna 103:1

Stora Tuna 102:1
Stora Tuna 370:1
Stora Tuna 366:1
Stora Tuna 368:1
Stora Tuna 369:1

Stora Tuna 855

0

100

200

400
Meter

Stora Tuna 105:1

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet markerat i blått. Angränsande fornlämningar
markerade med röda fält. Skala 1:10 000.

tid. Den aktuella undersökningen genomfördes i maj 2018, under vilken fyra
schakt togs upp.

Kunskapsläge
Som nämnts ovan berörs de tre lämningarna RAÄ Stora Tuna 366:1, 368:1
samt 370:1 av förundersökningen. Stora Tuna 366:1 är registrerad som boplats
i Riksantikvarieämbetes Fornsök. Stora Tuna 368:1 är registrerad som blästplats och Stora Tuna 370:1 är registrerad som bytomt. Bytomten är ca 270x170
meter stor. Dess placering och avgränsning är i stor utsträckning baserad
på den geometriska jordebokens plankarta från 1644 (U46-45:U2:71-76). I
närområdet finns ytterligare registrerade fornlämningar varav flera är blästbrukslämningar (figur 2).
De äldsta skriftliga beläggen för ortnamnet Gylle är dels från ett brev
från dalafogden Olof Thyrgilsson, daterat till november 1386 där ”gyllo fiaerding” omtalas. Ett annat är från 1390, då benämns byn som ”a
gyllo”(Ortnamnsregistret). Namnet i sig tros vara en böjningsform av ”Gylla”
vilket är en bildning till ”gull” (dvs guld) och med ”mark som är guld värd”
(Barrling 1988:77). I den geometriska jordeboken 1644 utgörs Gylle av fem
gårdar och den anslutande bytomten RAÄ 370:1 är som nämnts tidigare base6
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Figur 3. Översikt över arkeologiska uppdrag i Gylle tillsammans med fornlämningsområdena, markerade
med rött. 2018 års förundersökningsområde markerat i blått och schakten i svart.. Skala 1:3 000.

rad på densamma. Samma bytomt finns också utritad på 1749 års karta över
området. Gylle är också känt för att fogden Ingel Hansson Svinhufvud ska ha
bott i Gylle innan denne avrättades av Gustav Vasa 1534 för sin inblandning i
Klockupproret. Där har också funnits ett militärboställe (Barrling 1988:77, 81).
Förundersökningsområdets västra halva brukades som åkermark på
1600-talet och den norra halvan går tvärs igenom dåvarande bytomten (U4645:U2:71-76).

Tidigare undersökningar
Gylle har varit föremål för drygt ett dussin arkeologiska uppdrag av varierande art och omfattning, senast 2014. En första utredning av området inför
planerad industribebyggelse skedde 1988 (Sandberg 1988:8) och det var först
då lämningarna uppmärksammades. Det ledde till en större förundersökning
samma år. Denna förundersökning var uppdelad på sex delområden, varav
fyra i anslutning till aktuell förundersökning (figur 3, markerat med brunt).
Vid förundersökningen 1988 och slutundersökningen 1989 (markerat med
ljusblått), påträffades inom boplats Stora Tuna 366:1 historiska bebyggelselämningar, en tegelugn och smidesslagg. Inom blästplats Stora Tuna 368:1
påträffades slagg och historiska lämningar. Inom blästplats Stora Tuna 369:1
västra del dokumenterades blästugn, takad smedja, störhål samt flertalet
Arkeologisk förundersökning – Gylle 6:88 m.fl.
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kolnings- och täktgropar för ugnsmaterial, allt daterat till vendel-vikingatid.
I den östra delen av blästplats Stora Tuna 369:1, påträffades västra delen av
en förhistorisk gård bestående av delar av ett långhus och en kolningsgrop
samt vad som tolkades som en medeltida gärdesgård. Huset daterades till
400–600 e.Kr. medan kolningsgropen daterades till 600–900-tal e.Kr.
Sammanfattningsvis påvisade 1989 års undersökning att denna del av
Gylle haft en lång kontinuitet av järnframställning, sannolikt baserad på lokal
myrmalm och att åtminstone primärsmide skett på platsen (Sandberg 2010).
Hösten 1989 genomfördes också en schaktningsövervakning i området
(Sandberg 2010) vilken berörde RAÄ Stora Tuna 366:1, 368:1 samt 370:1 (figur 3, markerat med olivgrönt). Schaktningsövervakningen resulterade i två
blästerugnar daterade till vendel- och vikingatid samt en koncentration av
smidesslagg, järnskrot och murtegel från historisk tid (Sandberg 2010).
Drygt tjugo år senare, 2008, gjordes ytterligare en förundersökning. Den
aktuella undersökningen gjordes mellan RAÄ Stora Tuna 368:1 och 369:1
(figur 3, markerat med rött). Vid undersökningen påträffades endast enstaka
slaggfragment i matjorden (Lögdqvist 2008).
Ännu en förundersökning företogs 2010 (figur 3, markerat med blått) inför
ledningsgrävning, bl.a. igenom bytomten Stora Tuna 370:1. Förundersökningen uppvisade flertalet anläggningar i form av gropar och nedgrävningar,
främst i anslutning till bytomten. Fynden var till övervägande del ben och
yngre rödgods. Några lämningar tolkades dock härstamma från de aktivitet
som pågått där under vikingatid (Altner & Carlsson 2010).
Samma år företogs en schaktövervakning alldeles intill nyss nämnda förundersökning (figur 3, markerat med rosa) och i anslutning till RAÄ Stora Tuna
369:1 och 370:1. Schaktövervakningen resulterade i en möjlig kolningsgrop
daterad till 890–1020 e.Kr. och bedömdes höra samman med verksamheten
inom RAÄ Stora Tuna 369:1 (Bennström 2011).
År 2014 skedde det senaste uppdraget i Gylle i form av en schaktningsövervakning (figur 3, markerat med grönt). Schakten grävdes inom RAÄ
Stora Tuna 370:1 och sammanlagt påträffades fyra anläggningar. Tre av dessa
kunde knytas till bytomten i sig (RAÄ 370:1) och utgjordes av en stenmur,
en nedgrävning samt en grop. Den fjärde anläggningen bedömdes vara av
modernare slag (Sunding 2014).

Syfte
Syftet med förundersökningen var att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och
komplexitet med hjälp av ett vetenskapligt arbetssätt. Den arkeologiska
förundersökningen hade också syfte att skapa ett underlag för länsstyrelsens
framtida bedömning om tillstånd till borttagning av fornlämning kunde ges
och i sådana fall om ytterligare, framtida arkeologiska undersökningar eventuellt skulle krävas.

Metod och genomförande
Förundersökningens yta söktes av med metalldetektor innan avbaning påbörjades. Metalldetektering skedde också under arbetets gång.
Av undersökningsområdets beräknade 1 215 kvadratmeter, undersöktes
sammanlagt 300 kvadratmeter (24%) genom fyra sökschakt, 3–3,5 meter
8
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet markerat i blått. Grävda schakt markerade
med svart. Angränsande fornlämningar markerade med röda fält. Skala 1:2 000.

breda och 6–100 meter långa (figur 4). Samtliga schakt maskingrävdes med
planskopa skiktvis ner till den nivå vari kulturlager eller konstruktioner påträffades. I schakt 2 grävdes också ett djupschakt, cirka 1,1 meter djupt, för att
undersöka och säkerställa att naturlig mark påträffats. Schaktens väggar och
botten rensades för hand och fotograferades. Fynd och lämningar dokumenterades alla skriftligt, fotograferades samt mättes in digitalt med RTK-GPS
för att sedan bearbetas i Trimble Business Center. Samtliga schakt grävdes
ned till naturlig mark för att på så sätt säkerställa att samtliga lämningar och
faser undersökts och dokumenterats.
De kulturlager som påträffades, beskrevs, dokumenterades i plan och gavs
id-beteckning, SL1, SL2 etc. Anläggningarna beskrevs och dokumenterades i
plan och gavs id-beteckning, A1, A2 etc. samt delundersöktes för att fastställa
karaktär och art. De anläggningar som snittades dokumenterades också i profil.
Några förmodade anläggningar visade sig vara recenta och har därmed utgått.
Fynd och prover togs från säkra kontexter. Tre jordprover togs in för makrofossilanalys för att på så sätt kunna få en bättre bild av respektive kontexts
nyttjande och funktion. Två analyserades och för analysen står Jens Heimdahl,
Arkeologerna, Statens historiska museer. Likaså togs tre 14C-prover, varav två
analyserades av Ångströmlaboratoriet i Uppsala. För att få bättre kontroll över
vad som daterats och undvika prov av hög egenålder gjordes dessförinnan en
vedartsanalys av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro Dating.
Arkeologisk förundersökning – Gylle 6:88 m.fl.
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Efter avslutad förundersökning lades schakten igen och en grov återställning av markytan genomfördes.

Resultat
När området söktes av med metalldetektorn före avbaning gjorde den utslag
över hela ytan, alla indikationerna kom på ett djup av ca 0,1–0,15 meter samt
främst intill vägkanten. Fynden i sig utgjordes främst av recent järnskrot
och enstaka fragment av järnslagg i matjorden, vilka ej tillvaratogs. Fyra
sökschakt av varierande längd grävdes, lagda på linje efter varandra för att
på så sätt täcka in största möjliga yta och förekomst av anläggningar (figur
4). Förundersökningsområdet nordost om schakt fyra noterades också vara
nyligen omgrävt (figur 17).

Schakt 1

Schakt 1 togs upp i undersökningsområdets sydvästra del, i flack åkermark
söder om blästplats 368:1. Schaktet var 2,5–3,5 meter brett och 10 meter långt.
Schaktdjupet var 0,6–0,8 meter. Matjordslagret var uppblandat och innehöll
mycket recent material. Hela schaktet grävdes ner till naturlig mark vilken
utgjordes av kompakt beige silt och lera (figur 5). I detta schakt påträffades
SL1, vilket efter undersökning tolkades vara ett recent omrört lager.

Schakt 2

Schakt 2 togs upp cirka 15 meter öster om schakt 1. Även detta schakt grävdes
i flack åkermark, men längs nordvästra kanten av blästplats 368:1 och boplats
366:1. Schaktet var 2,5 meter brett och 98 meter långt. Djupet var 0,4–0,7 meter, dock främst 0,5–0,6 meter. I dess östra del grävdes ett djupschakt ner till
1,1 meters djup. Liksom i schakt 1 var matjorden omrörd och innehöll delvis
recent material. Hela schaktet grävdes ner till naturlig mark vilken utgjordes
av kompakt beige silt och lera (figur 6). I schaktets sydvästra del påträffades

Figur 5. Översikt över schakt 1 som inte innehöll några anläggningar, från sydväst. Foto: Jimmy A
Karlqvist.
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Figur 6. Översikt över schakt 2 där anläggning A1-A5 påträffades, från nordost. Foto: Mattias Frisk.

anläggningar A1, A2, A3, A4 och A5. Efter undersökning av anläggning A4
konstaterades den innehålla recent material och utgick därmed.

Schakt 3

Schakt 3 grävdes i undersökningsområdets centrala delar, i södra kanten av
bytomt 370:1 och i flack åkermark. Schaktet var 2,5–3,5 meter brett och 23 meter
långt. Djupet var 0,4 meter. I matjorden påträffades enstaka recenta fynd likt
föregående schakt. Delar av schaktet grävdes ner till naturlig mark (bilaga

Figur 7. Översikt över schakt 3 med smideslämning A6 som syns som en förhöjd svartbrun slagg- och
stenkoncentration. Strax bakom A6 finns ett ljusbrunt-beige kulturlager SL2. I schaktet påträffades
anläggningar A6-A11 samt SL2, från sydväst. Foto: Jimmy A Karlqvist.
Arkeologisk förundersökning – Gylle 6:88 m.fl.
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Figur 8. Översikt över schakt 4 där anläggning A12-A14 samt en avfallsgrop (S327) påträffades, från
sydväst. Foto: Mattias Frisk.

1, figur 1-2) vilken utgjordes av kompakt brunbeige lera (figur 7). I schaktet
påträffades anläggningar A6, A7, A8, A9, A10, A11 samt SL2.

Schakt 4

Schakt 4 grävdes i undersökningsområdets nordöstra del vid en mindre
träddunge inom bytomt 370:1. Schaktet var 3 meter brett och 6 meter långt.
Schaktdjupet var 1,35 meter. Under ett tunt lager matjord påträffades ett cirka
0,25–0,3 meter tjockt lager blekjord i vilket slaggfragment påträffades. Blekjordslagret bedömdes utgöra spår från tidigare träd. Marken i detta område
var kraftigt omrörd. Ett äldre, tegellagt ledningsschakt påträffades liksom en
recent, djupt nedgrävd ledning (figur 8). I schakt påträffades anläggningar
A12, A13, A14 samt A15. Efter undersökning av anläggning A12 och A13
utgick dessa då de innehöll recent material.

Anläggningar
Totalt påträffades tolv anläggningar och ett kulturlager (bilaga 1). Majoriteten
av dessa framkom i schakt 2 och 3, Av de tolv anläggningarna bör 4 kunna
relateras till blästplats RAÄ Stora Tuna 368:1. Anläggningarna A1, A2, A3, och
A5 påträffades i schakt 2 och utgjordes av gropar av olika storlekar samt rest
av en härd (figur 9). Möjligtvis kan A3 vara både grop och störhål. Anläggningarna innehöll sotig silt, slagg och fragment av ugnsvägg. Anläggning A1
och A5, som var cirka 1,4x2 och 0,4x0,8 meter stora innehöll en större mängd
fragment av ugnsvägg och stora mängder blästslagg. Groparna är troligtvis
större då bägge anläggningarna fortsatte in i sydöstra schaktväggen.
I schakt 3 framkom en koncentration av anläggningar och alla sex anläggningar som påträffades i schaktet, A6, A7, A8, A9, A10 och A11, tolkas härröra
från aktiviteter knutna till bytomt 370:1 (figur 10). Anläggningarna utgjordes
av grop fylld med kol, stolphål, grop med kol/härd, grop och en eventuell
smideslämning. Anläggningarna innehöll gråsvart silt med tegelkross, slagg,
bränd lera m.m. Anläggning A6 var cirka 5x3 meter stor och innehöll stora
12
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Figur 9. Anläggningar A1-A5 i schakt 2. Överlappande förundersökningsschakt från 1988 markerat i
brunt. De röda strecken visar var sektionerna är ritade (figur 3-6, bilaga 1). Skala 1:300.

mängder slagg, både reduktionsslagg och smidesslagg. Hela anläggningen
innehöll ett gråsvart siltlager med tydliga sten- och kolkoncentrationer. Vid
handrensning av anläggningen påträffades även en skärva rödgods. Glödskal
konstaterades med hjälp av magnet. Strax nordost om A6 framkom kulturlager SL2. Lagret bestod av ljusbrun till beige sandig silt. Vid framrensning
påträffades flertal fynd i form av kritpipor, ben, trolig dalpil (F19), slagg samt
yngre rödgods. Lagret bedömdes utgöra en eventuell aktivitetsyta med dess
övergång/kontakt med A6 gick inte att fastställa under förundersökningen.
Tillsammans med A6, A10, och A11 sparades SL2 för en eventuell slutundersökning.
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Figur 10. Anläggningar A6-A11 samt SL2 i schakt 3. Schakt från 2010 markerat med mörkblått och
schakt från 2014 markerat i grönt. De röda strecken visar var sektionerna är ritade (figur 1-2, bilaga
1). Skala 1:300.
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I schakt 4 påträffades
endast två anläggningar
A14 och A15 (figur 11).
Den förstnämnde var ett
stolphål med stenskoning,
vilken innehöll slagg, tegelkross, tegelbrockor samt
järnfragment och obrända
ben. Anläggning A15 var
cirka 1,3–2 meter stor grop
och var fylld med brun silt
och avfallsmaterial. Prov
för makroskopisk analys
togs ur anläggningen för att
försöka klargöra dess funktion. Bägge anläggningar
har också tolkats tillhöra
bytomt 370:1.
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Figur 11. Schakt 4. Anläggningar A12-A15. Det röda strecket
visar var sektionen är ritad (figur 7, bilaga 1). Skala 1:100.

Fynd
Fynden samlades in och registrerades per kontext och fyndmaterialet bestod
ursprungligen av 39 fyndposter. Efter bearbetning av fyndmaterialet har fynd
av recent karaktär eller fynd med ringa informationsvärde gallrats bort. Vidare
har fynd av metall och organiskt material som inte konserverats också gallrats
bort. Efter gallringen har sex fyndposter basregistrerats i museets föremålsdatabas, avseende sakord, material, antal etc. (bilaga 3). De fyndkategorier som
påträffades, bortsett slagg och bränd lera, var järnföremål, ben och keramik.
Utöver dessa förekommer också enstaka kritpipsfragment, glimmerskiffer,
kakel och glas. Tre kritpipsfragment analyserades (F20). Den visade att de tre
fragmenten alla härstammade från England och att samtliga kunde dateras
till sent 1600-tal och tidigt 1700-tal (bilaga 4).
Slagg och bränd lera i anläggningar utgjorde tillsammans 14 poster. De
bedöms utgöra spår av det blästbruk som förekommit på platsen och som
tidigare undersökningar i området visat på.
Ben utgjorde 6 poster och dokumenterades endast övergripande i fält.
Materialet utgörs till synes enbart av ben från nötkreatur samt möjligen får/
get. Ett benfragment var bränt. Materialet bedöms utgöra matavfall.
Järnföremålen utgör 8 poster och består av dels enstaka, odefinierade
järnföremål och beslag. Intressantare var en kedja (F39), en ten (F21) och en
förmodad dalpil (F19). Dessa tre har konserverats av Studio Västsvensk Konservering. Endast två poster keramik från vad som kunde knytas till säkra
lager eller anläggningar registrerades. Keramiken består av yngre rödgods
och härstammar från A6 samt SL2. Dessa dateras till 1600–1700-tal. Fragmenten är sannolikt avfall från bytomt RAÄ 370:1 som A6 och SL2 angränsar till.

Datering och analyser
Två prover skickades till Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet för 14Canalys. Proverna togs från anläggning A2, rest av härd, och från anläggning
A3, grop/stolphål. Proverna togs från vad som bedömdes vara tydliga och
säkra anläggningar och uppfattades vara del i en större kontext. För att få bättre
kontroll över vad som daterades och undvika prov av hög egenålder gjordes
14
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Anl. nr Kontext
A2
Härd
A3
Grop/stolphål

Prov
Tall
Björk En
PK217			
x
PK221		
x		

Till 14C-analys
3 årsringar, under bark
2 årsringar, max. 40 år från bark

Figur 12. Vedartsanalys

Anl. nr Kontext
Prov
14C BP
A2
Härd
PK217
1210 ±31
A3
Grop/stolphål PK221
1226 ±32
				

Kalibrerat 1 σ
770-880 e.Kr.
710-750 e.Kr.
760-870 e.Kr.

Analysnummer
Ua-59499
Ua-59500

Figur 13. 14C-analys

dessförinnan en vedartsanalys av Thomas Bartholin, Scandinavian Dendro
Dating. Resultatet visade att proverna hade relativt låg egenålder (figur 12).
14
C-analysen visade att A2 och A3 sannolikt härrör från sen vendeltid – tidig
vikingatid (figur 13). Detta stämmer väl överens med tidigare undersökningar.
De anläggningar som daterats tidigare visar sig ligga inom samma tidsspann.

Makroskopisk analys
För den makroskopiska analysen (bilaga 2) stod Jens Heimdahl på Arkeologerna, SHMM. Material för analys togs från slaggrop A1 samt från lager 5
(A15) i schakt 4. Grop A1 uppvisade en måttlig mängd träkol och lite förkolnade rottrådar. Möjligtvis kan det indikera en funktion som härd, analysen av
innehållet kunde inte fastställa gropens funktion ytterligare. Provet från A15,
lager 5 visade sig innehålla blandat material, sannolikt avfall och odlingsjord,
troligtvis kommer materialet från ett tidigare närliggande hushåll med odling.

Tolkning och slutsatser
Det lager som påträffades inom schakt 1 bedömdes vara av recent karaktär
och ej av antikvariskt intresse.
De lämningar som påträffades i schakt 2 var centrerade till schaktets
sydvästra del, dvs inom blästplats 368:1, och utgjordes av grop A1, härd A2,
grop A3 och slaggfylld grop A5. Samtliga anläggningar ligger inom vad som
angetts som ett blästbruksområde och de undersökta lämningarna bör därmed
relateras till och ses som en del av denna kontext. Sannolikt har också endast
en mindre del av anläggningarna A1 och A5 undersökts då dessa fortsätter
in i sydöstra schaktväggen. Det bör också noteras att A1, A3 och A5 alla ligger i 1988 års förundersökningsschakt (figur 9). Studier av dokumentationen
från 1988–1989 års för- och slutundersökning, visar att inga anläggningar
finns dokumenterade på samma platser som A1, A3, och A5. Däremot finns
uppgift om två anläggningar som endast markerats med punkter i närheten
(figur 14). En norr om A3 och en strax nordväst om A5, vilka är utmarkerade
med svarta trianglar.
Överlag dokumenterades relativt få anläggningar inom 368:1 vid undersökningarna 1988–1989 jämfört med 366:1 och 369:1. Sannolikt har de påträffade
anläggningarna tillkommit i samband med den järnframställning som skett.
Det finns uppgift om att det påträffats ugnsväggsbitar och reduktionsslagg
samt två anläggningar i området. Anläggningarna har tolkats vara rester av
ugnar för järnframställning. Om man tar med det faktum att dateringarna
stämmer väl överens med tidigare undersökningar och hade en relativt låg
egenålder hamnar dateringarna av anläggningarna i sen vendeltid, tidig viArkeologisk förundersökning – Gylle 6:88 m.fl.
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Figur 14. Anläggningar A1-A5 i schakt 2. Överlappande förundersökningsschakt från 1988 markerat
i brunt. De oregelbundna svarta formationerna i väster är anläggningar vilka dokumenterades vid
undersökningen 1988–1989. De svarta trianglarna visar anläggningar som inte gått att identifiera i
arkivmaterialet. Skala 1:400.

kingatid. Detta är en period då järnframställningen i Dalarna börjar att bedrivas
i omfattande skala (Carlsson 2016:332). De påträffade lämningarna stämmer
väl överens med fornlämningen karaktär och tidsställning. Förundersökningen
har också påvisat att fornlämning 368:1 utbredning till stor del stämmer och
att lämningarna främst verkar vara koncentrerade till sydvästra delen.
I schaktets nordöstra del, den del som skar igenom boplats RAÄ 366:1,
påträffades inget av antikvariskt intresse.
Schakt 3 kom att uppvisa de lämningar som i denna förundersökning ansågs
ha störst vetenskapliga potential och värde, A6 samt SL2. Schaktet norra hälft
låg inom bytomten Stora Tuna 370:1 och den södra hälften mitt emellan Stora
Tuna 366:1 och 370:1. Utöver de nämnda lämningarna innehöll schaktet också
grop med kol A7, stolphål A8, gropar med kol A9 och A10 samt stolphål A11.
De två sistnämnda anläggningarna undersöktes ej i avvaktan på en eventuell
slutundersökning då de låg i SL2.
Endast ett fåtal arkeologiska slutundersökningar av delar av bytomter
har genomförts och avrapporterats i Dalarnas län. By- eller gårdstomter som
arkeologiskt kunskapsobjekt har därmed en stor kunskapspotential. Utifrån
förundersökningens resultat anser Dalarnas museums att lämningarna inom
schakt 3 bör slutundersökas för att åtminstone försöka identifiera och fastställa anläggningarnas funktion, och om möjligt koppla dem till det kända
gårdsläget som åtminstone har medeltida ursprung. Då platsen har en lång
kontinuitet av smide och järnframställning förefaller det troligt att A6 utgör
16
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en mindre del av en smideslämning och därmed en del i platsens produktion
och aktivitet.
Frågan om ”när” har dock ej gått att fastställa. Lämningens placering tenderar också att överensstämma med en av de gårdstomter som går att se på
1749 års karta (figur 15), men också en av gårdstomterna på jordebokskartan
från 1644 (figur 16) och det är därmed möjligt att denna lämning är från denna
tid. Det kan däremot inte uteslutas att lämningen är äldre och tidsmässigt hör
samman med blästplats 368:1 eller boplats 366:1.
Det i öst angränsande lagret, SL2 bedömdes utgöra en aktivitetsyta, såsom
ett stampat jordgolv eller liknande och bör därmed höra samman med A6.
Förhållandet mellan dessa två lämningar gick dock ej att fastställa under förundersökningens begränsade ramar. De fynd som påträffades: yngre rödgods
samt kritpipsfragment har som nämnts daterats till 1600- och 1700-tal och
sammanfaller därmed med de gårdstomter som återfinns på 1644 och 1749
års kartor.
Schakt 4, placerat inom bytomt Stora Tuna 370:1, uppvisade endast en
tydlig lämning i form av ett stolphål, skott med tegelbrockor. Schaktet i sig
var stört av flera recenta ledningar och den nedgrävning som påträffades i
schaktet, SL5, kan sannolikt knytas till bytomten Stora Tuna 370:1. På grund
av den korta tidsramen samt att området åt nordost såg ut att nyligen vara
omgrävt, förlängdes inte schaktet åt nordost (figur 17). Vidare ansågs läm-
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Figur 15. Utdrag ur 1749 års karta över Gylle. 2018 års undersökningsområde är markerat i blått och
respektive schakt är markerat i svart. Skala 1:3 000.
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Figur 16. Utdrag ur Geometriska Jordebokskartan från 1644. 2018 års undersökningsområde är markerat
i blått och respektive schakt är markerat i svart. Skala 1:3 000.

ningarna vara så pass få och av sådan karaktär att de bedömdes sakna skäl
för en slutundersökning.
Utifrån de tidigare undersökningarna och den aktuella förundersökningen
är det tydligt att det finns en koncentration av järnframställningslämningar vid
den historiskt kända byn Gylle (figur 18). Detta är inget undantag för Gylle,
utan samma fenomen med talrika fornlämningar finns bl.a. vid de äldre byarna Åselby och Romme. Vid dessa äldre byar har det framkommit spår efter
framställning av kol och järn, blästugnar, bottenskållor, smideslämningar och
mängder med slagg. Dessa lämningar på Tunaslätten, vittnar om en omfattande järnframställning under yngre järnålder. Denna viktiga binäring föregick
det medeltida bergsbruket och gav Tunabygden, tillsammans med jordbruket,
en kraftig tillväxt. Sammanfattningsvis har de lämningar som påträffats satts
in i ett större sammanhang.
Dalarnas museum anser att lämningarna som påträffades i schakt 3 bör
undersökas. I övrigt erfordras inga ytterligare arkeologiska åtgärder för det
aktuella arbetsföretaget.

Utvärdering
Utvärderingen av undersökningen har gjorts i förhållande till den av länsstyrelsens godkända undersökningsplan. Dalarnas museum anser sig ha
18
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Figur 17. Översikt från schakt 4, över nordöstra delen av förundersökningsschaktet, vilken noterades
vara nyligen omgrävt. Från sydväst, foto: Jimmy A Karlqvist.

uppnått det i undersökningsplanen angivna syftet med undersökningen i och
med fältarbetet och föreliggande basrapport. Den tidplan som upprättades i
undersökningsplanen har delvis hållits. Basrapportens försening beror till stor
del på att de analyser som krävdes drog ut på tiden, samt att genomgången
av tidigare undersökningars arkivmaterial var svårhanterlig. Den metod som
angivits i undersökningsplanen har använts i fält. Det har dock tillkommit
arkivstudier under rapportarbetet som inte fanns med i undersökningsplanen.
Undersökningens syfte var att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär,

Figur 18. Spår efter en tresidig byggnad från RAÄ Stora Tuna 369:1 vilken undersöktes 1988–1989
och har tolkats som en grovsmedja för bearbetning av järnugnarnas råämnen. Foto från öst Klas Håkan
Landström, Dalarnas museum arkiv.
Arkeologisk förundersökning – Gylle 6:88 m.fl.
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tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet med
hjälp av ett vetenskapligt arbetssätt. Resultat och tolkning av undersökningen
syfte har följaktligen presenterats i basrapporten. Lämningarna som framkom var betydligt fler än vad som hade räknats med. De ligger dolda under
mark och går därför inte att avgränsa utan undersökning, vilket föranleder
att framtida markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis.
Analyserna har utförts enligt undersökningsplanen. Ett representativt urval
av fynden samlades in, vilka efter bedömning antingen sparats eller kasserats.
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning med tillhörande shapefiler
har skickats till länsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet. Rapporten har även
anpassats till de av länsstyrelsen prioriterade målgrupperna, Länsstyrelsen
Dalarna och beställarna.

Sammanfattning
I samband med att Borlänge Energi avsåg att anlägga en gång- och cykelväg
samt dagvattenledning inom fornlämning bytomt Stora Tuna 370:1 samt
boplats respektive blästplats Stora Tuna 366:1 och 368:1, har arkeologer från
Dalarnas museum genomfört en arkeologisk förundersökning. Sammanlagt
grävdes fyra schakt av varierande längd, sammanlagt 140 meter och en total
yta av 300 kvadratmeter. Två lager och fjorton anläggningar dokumenterades
i fält, av vilka tre anläggningar och ett lager utgick. Av de återstående lämningarna utgjordes den dominerande anläggningstypen av nedgrävningar i
form av gropar av varierande art. Endast tre stolphål påträffades.
A6 samt SL2 var de två lämningar som bedömdes vara av högst antikvariskt intresse och forskningsvärde. I fält bedömdes de utgöra en sannolik
smideslämning respektive en angränsande aktivitetsyta. Utifrån de fynd som
gjordes kring dessa, samt det kartmaterial som finns tillgängligt, tolkades
dessa lämningar troligtvis vara från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal.
39 fyndposter kategoriserades från förundersökningen, varav slagg kom
att utgöra den dominerande fyndkategorien. Detta förefaller rimligt då platsen i sig har haft en lång tradition av järnframställning genom blästbruk,
vilket tidigare grävningar i området påvisat. Efterföljande kategori utgörs av
järnföremål, såsom en järnten, en kedja samt en möjlig dalpil. Även djurben
utgjorde en stor fyndkategori, de bedömdes utgöra matavfall. Övriga fyndkategorier innefattar föremål såsom keramik, glas, bränd lera och glimmerskiffer,
vilka alla kan kopplas till de bruk och boplatser som utgör platsens främsta
lämningskategorier. Efter bearbetning av fyndmaterialet har sex fyndposter
basregistrerats i museets föremålsdatabas.
Dalarnas museum anser att lämningarna som påträffades i schakt 3 bör
undersökas. I övrigt erfordras inga ytterligare arkeologiska åtgärder för det
aktuella arbetsföretaget.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV:
(SWEREF99 TM)

Höjd (RH 2000):
Inmätning:
Vedartsanalys:
C-analys:
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Makroskopisk analys:
Utförandetid:
Total yta:
Undersökt yta:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-12664-2017
Stora Tuna
Stora Tuna 370:1, 366:1 samt 368:1
Gylle 6:88, 6:90 samt 7:2
N 524280,61
E 6703879,56
134,25 m.ö.h.
RTK-GPS
Thomas Bartholin,
Scandinavian Dendro Dating
Ångströmlaboratoriet,
Uppsala Universitet
Jens Heimdahl, Arkeologerna SHMM
2–4 maj 2018
1215 m2
300 m2
140 m
1668
45/18
2018/4
24462, 6 fynd
Jimmy Axelsson Karlqvist
Mattias Frisk
Jimmy Axelsson Karlqvist
Jimmy Axelsson Karlqvist

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Analogt material: utskrivna foton
			
Utskrivna planritningar
			Handritade planer
			
Analysrapporter, konserveringsrapporter m.m.
Digitalt dokumentationsmaterial: shape-filer, digitala foton m.m.
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Bilaga 1

Schakt- och anläggningsbeskrivning

Schakt 1

Höjd: 128,62 m.ö.h.
Storlek: 2,5–3,5x10 meter.
Djup: 0,6–0,8 meter.
Lager: matjord 0,2–0,3 meter, därefter naturlig
lera.
Innehåller: SL1.

Schakt 2

Höjd: 132,34 m.ö.h.
Storlek: 2,5x98 meter.
Djup: 0,4–0,7 meter samt djupschakt, 1,1 meter.
Lager: matjord 0,2–0,3 meter, därefter naturlig
lera.
Innehåller: A1, A2, A3, A5.

Schakt 3

Höjd: 133,74 m.ö.h.
Storlek: 2,5–3,5x23 meter.
Djup: 0,4 meter.
Lager: matjord 0,1–0,3 meter, därefter naturlig
NO

SV

m.ö.h.
+ 133,45

1
2

A1 – Grop

Grop med oregelbunden och avlång form i
plan. Gropen var ca 1,4x2 meter stor. Bottenformen var oregelbunden och ca 0,25 meter djup.
Fyllningen bestod av grå lera och strimmor av
järnutfällning, det fanns också förekomst av
järnslagg och kolfragment i fyllningen. Gropen
fortsatte in i södra schaktkanten (figur 3). Ett
makroprov togs.
Höjd: 129,70 m.ö.h.
Storlek: 1,4x2,2 meter.
Tjocklek/djup: 0,25 meter.
Schakt: 2
NO

1

1,5

SV

+ 129,60

Matjordslager 0,3 meter tjockt.
Kol- och sotlager, 0,05–0,1 meter tjockt.
Beige lerig silt.

+ 129,10

SV

2

3

4
0

1

2

Figur 3. Sektion genom A1 i schakt 2, ritad från nordväst.
Skala 1:40.

A2 – Härd

1

+ 133,10

0

NO

+ 133,60

4

Anläggningar

m.ö.h.

Figur 1. Sektion över lagerföljden i schakt 3 väst om A6,
ritad från norr. Skala 1:40

1
2
3

Höjd: 134,23 m.ö.h.
Storlek: 3x6 meter.
Djup: 1,35 meter.
Lager: Matjord 0,2–0,25 meter, blekjord 0,25–0,3
meter, därefter naturlig silt.
Innehåller: A14 och A15.

2

0

m.ö.h.

Schakt 4

3

+ 112,75

1
2
3

lera med sot och kolstrimmor (figur 1 och 2).
Innehåller: A6, A7, A8, A9, A10, A11, SL2.

1

A6

2

Matjordslager 0,25 meter tjockt.
Beige lerig silt, 0,05–0,1 meter tjockt.
Kol- och sotlager, del av A6, 0,02–0,1 meter
tjockt.
Beige lerig silt.

Figur 2. Sektion över lagerföljden i schakt 3 väst om A6,
ritad från söder. Skala 1:40

Härdrest med rundad form i plan och 0,3 meter
i diameter. Bottenformen var plan till något
rundad (figur 4). Fyllning av silt och mycket
kol, 0,04 meter djup. Från fyllningen togs ett
14
C-prov för datering.
V

Ö

0

0,5

m.ö.h.
+ 129,80
+ 129,70

Figur 4. Sektion genom A2 i
schakt 2, ritad från söder. Skala
1:40.
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Höjd: 129,84 m.ö.h.
Storlek: 0,3 meter.
Tjocklek/djup: 0,04 meter.
Schakt: 2

A3 – Grop och stör/stolphål

Grop tillsammans med ett stolphål. Gropen
var avlång och hade oregelbunden form i plan,
ca 1,10x0,50 meter stor. Maxdjupet var ca 0,12
meter (figur 5). Gropen hade delvis förstörts av
ett dike i norr. Fyllning bestod av grå silt samt
enstaka kolfläckar. Från fyllningen togs ett 14Cprov för datering.
Höjd: 129,97 m.ö.h.
Storlek: 1,10x0,5 meter.
Djup: 0,1 meter.
Schakt: 2
Grop
m.ö.h.
+ 129,90
+ 129,80

Stolphål

V

Ö

0

1

Figur 5. Sektion
genom A3 ritad
från norr. Skala
1:40.

A5 – Grop

Grop med avlång form i plan fylld med slagg
(figur 6). Gropen var ca 0,4x0,8 meter stor och
åtminstone 0,1 meter djup, anläggningen noterades bli djupare åt sydost. Den var otydligt
avgränsad och fortsatte in i schaktväggen mot
sydost. Bottenformen var svagt rundad. Fyllning
bestod av grå silt och mycket slagg.
Höjd: 130,21 m.ö.h.
Storlek: 0,4x0,8 meter.
Tjocklek/djup: 0,1 meter.
Schakt: 2

ca 0,1 meter tjockt. Kollagret tunnades delvis
ut och övergick i ett mer kolinfiltrerat gråsvart
siltlager mot sydväst. I anläggningen fanns flertalet ansamlingar av skörbränd sten och slagg,
dock främst i dess östra delar, med magnet
påträffades också glödskal. Anläggningen är
väl avgränsad åt sydväst, där endast en tunn
horisont, ca 0,03–0,05 meter utrakning- eller
tramplager sträckt sig ut i schaktets västra del.
Stora mängder slagg av både reduktionsslagg
och smidesslagg var synliga i anläggningen.
Flertal fynd påträffades, mestadels oidentifierbara korroderade järnföremål. I anläggningens
västra del påträffades ett fynd av en järnten
(F21) samt en kedja (F39) i dess östra.
Höjd: 133,36 m.ö.h.
Storlek: 5x3 meter.
Tjocklek/djup: 0,2 meter.
Schakt: 3

A7 – Grop

Kolfylld grop med rundad form i plan och 0,35
meter i diameter. Rundad bottenform och ca
0,07–0,1 meter djup. Fyllningen bestod av kol,
med inslag av slagg samt bränd lera.
Höjd: 133,12 m.ö.h.
Storlek: 0,35 meter.
Tjocklek/djup: 0,15 meter.
Schakt: 3

A8 – Stolphål

Stenskott stolphål ca 0,6 meter i diameter med
plan bottenform. Stolphålet var 0,15 meter djupt.
Fyllning bestod av grå silt, med inslag av tegel,
kol samt obrända ben.
Höjd: 133,11 m.ö.h.
Storlek: 0,6 meter.
Tjocklek/djup: 0,15 meter.
Schakt: 3

A9 – Grop
m.ö.h.

NV

SO

+ 130,20
+ 129,90

0

1

Figur 6. Sektion
genom A5 i schakt
2, ritad från
nordost. Skala
1:40.

A6 – Förmodad smideslämning

Ej undersökt
Förmodad smideslämning, vilken bestod av ett
ca 5x3 meter stort område. Under matjordslagret framkom delar av ett påfört oregelbundet
lerlager som i nordost överlagrade ett kollager.
Vid marksondering uppskattades djupet för
lerlagret till 0,05–0,1 meter och kollagret till
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Kolfylld grop med rundad form i plan och ca
0,25 meter i diameter. Flack bottenform och
0,08 meter djup. Fyllningen bestod av kol med
inslag av slagg.
Höjd: 133,12 m.ö.h.
Storlek: 0,25 meter.
Tjocklek/djup: 0,08 meter.
Schakt: 3

A10 – Grop

Ej undersökt.
Kolgrop/härd i SL2.
Höjd: 133,33 m.ö.h.
Storlek: 0,5 meter.
Tjocklek/djup: Schakt: 3
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m.ö.h.

N

S

Avfallsgrop

+ 134,25

1

2
3
Tegelstenar

5

4

PM 337

+ 133,25

5
6

6

+ 132,75

0

1
2
3
4
5
6

1

2

3 meter

Grästorv 0,1 meter tjockt.
Matjord med inslag av slagg, tegelkross och kol, 0,1 meter tjockt.
Omrört/infiltrerat lager bestående av matjord och beige lera
0,1–0,15 meter tjockt.
Recent nedgrävning
Mörkbrunt humöst siltlager med inslag av obrända och brända ben,
slagg, tegelkross och koncentrationer av kol, 0,45 meter tjockt.
Naturlig lerig silt.

Figur 7. Sektion genom A15 i schakt 4, ritad från sydväst. Skala 1:40

A11 – Stolphål

Ej undersökt.
Troligt stolphål i SL2.
Höjd: 133,35 m.ö.h.
Storlek: 0,6 meter.
Tjocklek/djup: Schakt: 3

A14 – Stolphål

Stenskott stolphål med rundad form i plan och
ca 0,25x0,3 meter stor. Stolphålet hade avsmalnande sidor och flack bottenform och var 0,23
meter djup. Förutom stenskoningen bestod
fyllningen av brun silt med inslag av slagg,
tegelkross, tegelbrockor samt järnfragment och
obrända ben. Tegelbrockor och stenarna har
fungerat som skoning.
Höjd: 133,75 m.ö.h.
Storlek: 0,25–0,3 meter.
Tjocklek/djup: 0,23 meter.
Schakt: 4

A15 – Avfallsgrop

Grop som i plan var diffus och hade en rundad
bottenform (figur 7). Gropen var cirka 0,7 meter
djup, och ca 1,30 meter bred. Gropen noterades

fortsätta in i norra och nordöstra schaktväggen.
Fylld av brun silt och sand och tillsynes avfallsmaterial. Troligtvis en avfallsgrop tillhörande
bytomten RAÄ 370. Prov för makrofossilanalys
togs ur anläggningen för att försöka klargöra
gropen funktion.
Höjd: 134,25 m.ö.h.
Storlek: 1.30 meter.
Tjocklek/djup: 0,7 meter.
Schakt: 4

SL2 – Aktivitetsyta

Ej undersökt.
Belägen öster om och dikt an A6. Lagret var ca
3x4,7 meter stort. Bedöms utgöra ett ljusbruntbeige kulturlager, eventuellt en aktivitetsyta.
Okänd övergång/kontakt med A6. Fynd av
pipfragment, ben, slagg samt yngre rödgods
gjordes vid framrensning. Fynden typdaterades
till sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Lagret sonderades med marksond och tycks vara mellan
0,1–0,15 meter tjock.
Höjd: 133,36 m.ö.h.
Storlek: 3x4,7 meter.
Tjocklek/djup: 0,1–0,15 meter.
Schakt: 3
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Bilaga 2

Makroskopisk analys

Teknisk rapport

maskvidd. Identifieringen av det floterade
materialet skedde under ett stereomikroskop
med 7-100 gångers förstoring. I samband med
Jens Heimdahl, Arkeologerna SHM 2018-10-31
bestämningarna utnyttjades litteratur (främst
Von Jacomet 2006 och Cappers m. fl. 2009)
samt referenssamlingar av recenta fröer. Den
Bakgrund och syfte
makroskopiska analysen har främst behandlat
Under den arkeologiska undersökningen av
växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol),
anläggningar i två olika fornlämningsområden
men även puppor, smältor, ben m.m. har efteri Gylle, Stora Tuna socken, Borlänge kommun,
sökts och kvantifierats.
våren 2018, insamlades två jordprover, ett från
Provet från järnåldersboplatsen (218) innevarje område, för analys av makroskopiskt
höll rikliga spår av nutida förnamaterial i form
innehåll med fokus på växtrester. De underav levande rottrådar, växt- och djurdelar, daggsökta områdena består dels av en boplats där
maskkokonger. Det är tydligt att den provtagna
järnframställning pågått under järnåldern, dels
jorden utgör en del av en ännu aktiva biologisk
av en bytomt från perioden 1500–1700. Syftet
horisont där organiskt material kontinuerligt
med analyserna är att skapa en allmän uppfatthar omlagrats till nutid. Endast det förkolnade
ning om karaktären på lämningarna och söka
materialet kan i detta sammanhang med någon
efter spår av verksamheterna på platsen.
säkerhet sägas utgöra tillhöra spår efter det tidigare bruket av platsen, och därför har endast
Metod och källkritik
detta medtagits i analysen.
Provtagningen genomfördes av arkeologerna
Provet från den senmedeltida/tidigmoderna
under utgrävningen och innehöll torrvolymer
bytomten saknade färska jordtrådar och aktivipå omkring 3 liter jord per prov. Proverna
tet av daggmask och tycks ha legat relativt orörd
floterades enligt metod beskriven av Wasylisedan deponeringen. En stor andel träflis i detta
kowa (1986) i en minsta siktstorlek om 0,25 mm
prov antyder att även oförkolnade fragment
i detta material tillhör det äldre
materialet men anknytning till
PM 218 337
Gylle, Stora tuna
bytomten.
5

Volym /l 2,8

3,5

●●

●●●

Träkol

●●●

Träflis

Vedartade växter

●

Granrisfragment

●●

Förkolnade granbarr
Örtartade växter

Förkolnade rottrådar
Benfragment

Köksavfall
Övrigt

Avfallsgrop på bytomt

Kontextbeskrivning

1

Grop, järnåldersboplats

A
L

●
●●

Fiskfjäll

●

Glasad mineralsmälta

●

Oförkonade fröer/frukter
Ogräs

Odlat
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Svinmålla-typ

Chenopodium album -type

Krusskräppa

Rumex cf. crispus

1

Brännässla

Urtica dioica

16

Rova

cf. Brassica rapa

1

Äkta fläder

Sambucus nigra

1

Avena cf. sativa

1

Förkolnade frukter/fröer
Odlat
Korn (opec.)

Analysresultat

I bifogade resultattabell har material kvantifierats enligt en grov
relativ skala om 1-3 punkter, där
1 punkt innebär förekomst av
enstaka (ca 1-5) fragment i hela
provet. 2 punkter innebär att materialet är vanligt – att det i stort
sett hittas i alla genomletningar
av de subsamplingar som görs. 3
punkter innebär att materialet är
så vanligt att de tillhör de dominerande materialen i provet och
man hittar det var man än tittar.
Förkolnat och oförkolnat material
har separerats i tabellen.

Diskussion

Grop på järnåldersboplats

I denna grop påträffades endast
en måttlig mängd träkol samt lite
förkolnade rottrådar. Av innehållet
går det inte att sluta sig till gropens

Diskussion
Grop på järnåldersboplats
I denna grop påträffades endast en måttlig mängd träkol samt lite förkolnade rottrådar. Av innehållet
går det inte att sluta sig till gropens funktion, men det är möjligt att rottrådarna förkolnats i samband
med att man eldat i själva gropen, och att dessa utgör spår av den omgivande rotfilten som då
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funktion, men det är möjligt att rottrådarna
förkolnats i samband med att man eldat i själva
gropen, och att dessa utgör spår av den omgivande rotfilten som då förkolnats. Möjligen kan
det vara spår efter någon slags härdgrop.

jorden är hämtad från en närliggande provodling. Gödsling med köksavfall antyder i så fall
att odlingen varit småskalig och hushållsnära.
Rovor kan också odlas i åkermiljö, men dessa
brukar inte gödslas med hushållsavfall.

Avfallsgrop på bytomt 1500-1700

Referenser

Innehållet i denna grop bestod till största delen
av mineraljord som inte i sig är att betrakta som
skräp. Jorden kommer från igenfyllningen av
gropen, och rimligen är jorden hämtad från
gropens omedelbara närhet och kan därför
spegla näraliggande verksamheter. Däremot
är det svårt att tolka själva gropens funktion
utifrån igenfyllnaden.
Bevarandegraden är relativt låg och främst
hårdskaliga fröer är bevarade i materialet.
Innehållet präglas främsta av en stor mängd
träkol och träflis, men också köksavfall i form av
benfragment, fiskfjäll och förkolnad säd (havre).
I materialet finns också ogräsfröer och rester av
odlade arter som rova och fläder. Identifieringen
av fröet av rova är i detta fall något osäker.
Förekomsten av rovfrö tillsammans med
köksavfall, ogräs och träflis kan tolkas som att
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Bilaga 3

Nr
18
19
20
21
35
39

Fyndlista

Sakord Specialben. Del
Fat			
Pil
Dalpil		
Pipa
Kritpipa
Skaft, holk
Ten			
Fat			
Kedja			

Material
Yngre rödgods
Järn
Kritlera
Järn
Yngre rödgods
Järn

Teknik
Drejat
Smitt
Formpressat
Smitt
Drejat
Smitt

Vikt g
29,7
12,5
34
55,7
2,4
365,7

Antal
3
1
4
1
1
1

Frag.
5
1
4
1
1
1

Anl. Kommentar
SL2		
SL2 Konserverat
SL2
A6 Konserverat
A6 Rensfynd
A6 Konserverat
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Bilaga 4

Kritpipsanalys

Kritpipsrapport för Gylle, projekt 1668

F20A.
Engelsk pipa från Yorkshire av bulboustyp. 1660-1680.
39,7x22,3x14,8. N18. R2,9. Klack 14,8x12,3.

F20B.
Engelsk pipa av London typ 25 med krönt klackmärke ”M/P”. 1700-1770.
N15,8. D9,1.R2,1.

Vendelsö 5 september 2018.
Arne Åkerhagen.
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