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Inledning
Med anledning av att Trafikverket avser att bredda riksväg 70 till fyrfilig 
väg mellan Rommeholen och Gyllehemsvägen i Stora Tuna socken (figur 1) 
har Dalarnas museum genomfört en arkeologisk förundersökning. Arbetet 
genomfördes i september och oktober 2015 efter beslut från Länsstyrelsen 
Dalarna, dnr 431-6458-2014. 

Den aktuella förundersökningen föregicks av en arkeologisk utredning 
i oktober 2014. Utredningen berörde två sträckor söder respektive norr om 
Tunaån. Båda sträckorna var omkring 2,5 kilometer långa och berörde en 5–15 
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med den aktuella sträckan för vägbreddningen markerad med blått. 
Svarta cirklar markerar de områden som var aktuella för förundersökningen. Skala 1:50 000.
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meter bred yta på var sida om den befintliga vägen och en större yta vid de 
två planerade nya trafikplatserna (Wehlin 2015). 

I anslutning till vägkorridoren finns ett antal registrerade lämningar varav 
två ingick i utredningen. Detta var Stora Tuna 506:1 och 508:1 som består av 
en boplats och en blästbrukslämning. Vid utredningen ingick inte de sedan 
tidigare kända lämningarna Stora Tuna 178:1, 178:2, 178:3, 515:1 och 522:1. 
Dessa består i tur och ordning av ett gravfält, uppgift om gravhögar, en 
blästbrukslämning, sentida kulturspår och ytterligare en blästbrukslämning 
(FMIS). Dessa lämningar ingick i den aktuella förundersökningen. 

Vid utredningen kunde också ett flertal anläggningar utöver de redan kända 
och registrerade lämningarna konstateras. Några av dessa undersöktes och 

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med kända fornlämningar och den norra delen av förunder-
sökningsområdet. Svart kvadrat markerar utsnitt för figur 4. Skala 1:10 000.
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några lämnades till den aktuella förundersökningen. 
Förundersökningen kom att beröra två områden av den tänkta breddningen 

av riksvägen, ett i den norra och ett i den södra delen (figur 2-3). 

Syfte
Syftet med förundersökningen var att närmare klargöra de ovan nämnda 
lämningarnas arkeologiska kunskapspotential vad avser karaktär, utbred-
ning, ålder och bevarandegrad. Målgrupp för utredningen var Länsstyrelsen 
Dalarna och Trafikverket.

Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med kända fornlämningar och den södra delen av förunder-
sökningsområdet. Svart kvadrat markerar utsnitt för figur 5. Skala 1:10 000.
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Kunskapsläge
Tunaslätten utgörs av lättbrukade sedimentjordar vilket gör den till Dalarnas 
viktigaste jordbruksbygd. Tunabygden är också rikt på fornlämningar och 
många av dem ligger idag dolda under åkermarken. Kända fornlämningar 
finns från äldsta stenålder till nyare tid och består i allt från boplatser och 
gårdar till blästplatser och gravhögar. Den vanligaste fornlämningskategorin 
är slaggförekomster.

Under senare år har det genomförts en rad undersökningar i byarna Gylle, 
Kälarvet, Islingby, Yttre och Övre Hönsarvet, Romme, Tjärna, Yttre Svärdsjö 
och Åselby vilket givit en klarare bild över kulturlandskapets framväxt (ex. 
Pagoldh & Carlsson 1996; Lögdqvist 2009a; Bennström & Helgesson 2010).

I pollendiagram från Svärdsjösjön syns ett öppnande av landskapet un-
der bronsåldern, för omkring 3000 år sedan. Detta antyder att det förekom 
kreatursbete under denna period men det är först under yngre järnålder och 
tiden efter vår tideräknings början som människans påverkan på landskapet 
intensifieras (Mogren & Svensson 1988). Tunabygden tycks etableras under 
vendeltid, 600-700-talen e.Kr. Ekonomin vid denna tid var främst baserad 
på djurhållning och små välgödslade odlingar samt järnframställning. Olika 
typer av metallhantering tycks under lång tid, både direkt och indirekt, ha 
spelat en väsentlig roll för människornas utkomst och traktens ekonomi. 
Metallhanteringen var sannolikt en av anledningarna till att socknen, när 
den börjar omnämnas i medeltida skriftliga källor, utkristalliserats till ett 
maktcentrum och en relativt tätbefolkad bygd. Bosättningarna, gravfälten 
och järnframställningsplatserna orienterar sig till områdena kring Dalälven 
och Tunaån samt Badelundaåsen. 

Idag finns få bevarade förhistoriska gravar från Stora Tuna. I inventeringar 
från 1700-talet skrivna av Tunaprosten Sahlstedt finns dock uppteckningar om 
bland annat ett femtiotal gravhögar i socknen (Hyenstrand 1974). Redan år 
1666 finns anteckningar om ett 60-tal gravhögar i Tuna varav ”4 ½ wedh Nor 
Rom” och 16 stycken ”wedh Söder Roma”. Det påpekas dock att ”dess föruthan 
ähro måne utgrafne och i ååker lagde”(Ståhle 1960). Dessa skriftliga källor om 
gravhögarna blev under mitten av 1900-talet starkt ifrågasatta och detta inte 
minst då försök att återfinna dem gjordes i samband med fornminnesinven-
teringen i området. Under de senaste 25 åren har dock ett antal kantrännor 
efter gravhögar påträffats vid uppdragsarkeologiska undersökningar i Stora 
Tuna och Borlänge. Kantrännorna visar att det funnits gravhögar i området 
(ex. Pagoldh & Carlsson 1996; Lögdqvist 2009a; Bennström & Helgesson 2010). 

Under medeltiden var Tunabygden ett av Dalarnas politiska och religiösa 
centrum och här fanns tidigt en fogdeborg vid Borganäs. Namnet Stora Tuna 
kan också härledas till tun som betyder hägnad, stängsel och även inhägnat 
jordstycke eller gårdsplan. Stora Tuna kan därför jämföras med övriga svenska 
Tuna-namn som sannolikt kan härledas till tidig järnålder men vars samhäl-
leliga betydelse är omdiskuterad. Många tuna-namn anses komma av viktiga 
och större gårdar och har ibland förledsnamn efter fornnordiska gudar, såsom 
exempelvis Frötuna (Fernstål 2004). 

I Stora Tuna skall det ha uppförts en rektangulär gråstenskyrka någon 
gång efter år 1225. Denna kyrka byggdes sedan ut i början av 1300-talet och 
den nuvarande kyrkan började byggas vid mitten av 1400-talet (Mogren & 
Svensson 1988).

Tuna ting framstår under medeltiden som landsting för Dalarnas lagsaga, 
vilket bör ha motsvarat dagens landskap Dalarna. Tinget i Tuna omtalas ofta 
i de skriftliga källorna från 1300-talet och framåt och det är alltid platsen vid 
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Tuna kyrka som omnämns. Tingsgården i Tuna omnämns först 1480 och har 
sannolikt legat vid Frostbrunnsbäcken (Mogren & Svensson 1988).

Järnframställningen var naturligtvis en viktig faktor i Tunabygden under 
förhistorisk tid och medeltid, men när framställningen övergår i rent bergs-
bruk vet vi inte exakt. Närheten till Kopparberget var av stor betydelse och 
där fick brytningen sannolikt en mer industriell karaktär under den senare 
delen av 1200-talet (Mogren & Svensson 1988; Carlsson 1994).

Förutom metallframställningen var jordbruket fortsatt den stora ekono-
min i Tunabygden under medeltid och tidigmodern tid. Den jordbrukande 
befolkningen är dock anonym i förhållande till bergsbruket och är svårare att 
finna i källmaterialet. I jordeböckerna från 1500-talet går det att utläsa att en 
bondgård var relativt liten, vilket då också bör gälla för medeltidens gård. 
Bönderna i Tuna skattade år 1550 för omkring 15–36 spannland. Ett spann-
land utgörs av den areal som en spann utsäde räckte till. Endast ett tjugotal 
bönder hade större arealer. Bebyggelsen var ofta mindre, men några större 
byar fanns och bland dessa exempelvis Romme, Borlänge och Tjärna (Mogren 
& Svensson 1988).

Tidigare undersökningar
I anslutning till den vägsträckning som är aktuell för breddning mellan Rom-
meholen och Gyllehemsvägen har ett stort antal arkeologiska undersökningar 
genomförts. För en fullständig redogörelse för dessa hänvisas till utrednings-
rapporten (Wehlin 2015). I det följande kommer endast de undersökningar 
som gjorts i närområdet och som har direkt koppling till den aktuella förun-
dersökningen att redovisas. 

Förundersökningen riktades mot två områden längs vägsträckan. Ett 
område i den nordvästra delen och strax söder om Gyllehemsvägen och ett 
område vid korsningarna Hedevägen och Smedjebacksvägen (figur 1–3).  

I det norra området har inga tidigare undersökningar genomförts. Vid 
utredningen 2014 framkom dock ett antal anläggningar som tolkades som 
potentiella fornlämningar (figur 4). Det rörde sig om rester efter möjliga kul-
turlager, ett stolphål och möjliga kol- och/eller malmupplag. Trä från ett kul-
turlager daterades genom 14C-analys till perioden omkring 430–540 e.Kr. Trä 
från ett möjligt kolupplag daterades till perioden 260–390 e.Kr. (Wehlin 2015). 

I det södra området finns ett antal tidigare kända lämningar, nämligen Stora 
Tuna 178:1, 178:2, 178:3, 515:1 och 522:1. Dessa består i tur och ordning av ett 
gravfält, uppgift om gravhögar, en blästbrukslämning, sentida kulturspår 
och ytterligare en blästbrukslämning. Vid den arkeologiska utredningen 2014 
ingick inte dessa, men ett stort antal sökschakt grävdes i direkt anslutning till 
dem. I anslutning till de sentida kulturspåren, Stora Tuna 515:1, påträffades 
en mindre nedgrävning (figur 5). Fyllningen i nedgrävningen bestod av slagg, 
tegel, kalkstensbitar samt kol och stämde väl överens med beskrivningen 
för Stora Tuna 515:1. Kol från anläggningen daterades genom 14C-analys till 
perioden omkring 780-880 e.Kr. (Wehlin 2015).

Intill blästbrukslämningen, Stora Tuna 522:1, påträffades ett mindre stolphål 
(A2). Stolphålet kunde inte kopplas till någon byggnad eller kulturlager och 
är sannolikt modernt (Wehlin 2015). I området direkt väster om blästbruks-
lämningen, Stora Tuna 522:1, har Dalarnas museum genomfört en arkeologisk 
utredning 2008 (DM proj. 1380). Vid grävningen påträffades enstaka slagg, 
mörkfärgningar, sentida nedgrävningar, diken och kollager. Inga fynd eller 
anläggningar kunde relateras till de närbelägna och kända uppgifterna om 
järnframställningsplatsen, Stora Tuna 522:1. Delar av utredningsområdet var 
utfyllt i senare tid.
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I området söder om Smedjebacksvägen och Romme travbana har ett stort 
antal arkeologiska undersökningar genomförts, främst på slutet av 1980-ta-
let och början på 1990-talet. Majoriteten av de lämningar som påträffats kan 
kopplas till tidig järnframställning (Wehlin 2015). Exempelvis kan nämnas 
Stora Tuna 272:1 och 372:1 (figur 6). 
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Figur 4. Utdrag ur fastighetskartan med schakten och de tolkade anläggningarna från utredningen i 
svart och grått. Förundersökningsschakten är gula och numrerade 1-11. Skala 1:2000.
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Inom järnframställningsplatsen, Stora Tuna 272:1, framkom 78 anlägg-
ningar. Dessa bestod bland annat av järnframställningsugnar, smideshärdar, 
smidesplatser, kolningsgropar, slaggvarp, slaggkoncentrationer, härdar, stolp- 
och störhål samt en kokgrop. Av fyndmaterialet kan nämnas två ringformade 
ämnesjärn. Ett antal prover från anläggningarna skickades för 14C-analys och 

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningar och utredningsschakten i svart respektive 
förundersökningsschakten nummer 12-87 i gult. Det gröna området markerar den utredning som 
Dalarnas museum genomförde 2008. Skala 1:3000.
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samtliga pekar på en datering till vikingatid (Wedberg MS).
Vid undersökningen av den andra järnframställningsplatsen, Stora Tuna 

372:1, påträffades bland annat rester efter reduktionsugnar, kolningsgropar, 
kolningslämningar, täktgropar, smideshärdar och ett ramformigt slagg-
varp. Järnframställningsanläggningarna har genom 14C-analys daterats till 
vikingatid-tidig medeltid. Inom fornlämningsområdet påträffades också två 
skelettgravar och en brandgrav. Gravarna har daterats till samma period som 
järnframställningslämningarna. I övrigt påträffades ett antal stolp- och störhål 
samt härdar (Wedberg 1996).

På andra sidan riksväg 70, norr om trafikplats Rommeholen, har det också 
genomförts en rad arkeologiska undersökningar. Lämningarna bestod bland 
annat av förhistorisk metallhantering och boplatsrester. Bland annat bestod 
anläggningarna av blästugnar, smidesgropar, materialtäktgropar, härdar samt 
slaggvarp. Anläggningarna har daterats till vendel–vikingatid, 575–970 e.Kr. 
(Pagoldh 1992; DM proj. 557). 

Figur 6. Utdrag ur fastighetskartan över det södra området för tänkt breddning av riksvägen med kända 
fornlämningar och genomförda arkeologiska undersökningar. Skala 1:12 000.
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Metod
Den aktuella förundersökningen bestod främst av sökschaktsgrävning (fi-
gur 7), men också när det krävdes handgrävning. Förundersökningen koncen-
trerades till ytor som idag är åkermark. Den norra delen av aktuellt område 
var mer låglänt och har tidigare varit myrmark. Den södra delen berörde ett 
område med gammal bebyggelse och odlingsmark.

Schakt grävdes skiktvis ned till naturlig mark med planeringsskopa. Schak-
tens botten och utvalda sidor handrensades och lämningarna dokumenterades 
i plan och profil samt undersöktes i de fall detta ansågs befogat.

Schakt och anläggningar mättes in med RTK-GPS. Prover för analys sam-
lades in från utvalda anläggningar.

Fyra kol- och träprover har 14C-analyserats vid Ångströmlaboratoriet vid 
Uppsala universitet. Innan 14C-analysen har proverna vedartsbestämts vid 
Scandinavian Dendro Dating. Två jordprover har genomgått makroskopisk 
analys vid Statens historiska museum.  

Genomförande
Förundersökningsområdet innefattade en yta på omkring 16 000 kvadrat-
meter uppdelade på grovt räknat fyra ytor, 1 000, 1 500, 2 500 och 11 000 
kvadratmeter stora (figur 2–3). Merparten av undersökningsområdet bestod 
av åkermark och grönytor. 

Förundersökningen påbörjades i den norra delen nära Gyllhemsvägen 
och avslutades i söder och i anslutning till korsningarna Hedevägen och 
Smedjebacksvägen.

Sammantaget grävdes 87 schakt. Schakten var mellan 2,6 och 19,3 meter 
långa och mellan 1,7 och 15 meter breda. De flesta schakten var 4-6 meter 
långa och 1,7–2,4 meter breda. Djupet varierade mellan 0,3 och 1,3 meter. I 
de flesta fall var dock djupet mellan 0,3 och 0,4 meter.

I tio av schakten påträffades lämningar som ansågs vara potentiella forn-
lämningar, 16 stycken (A1–A16). På grund av det relativt lilla antalet påträf-
fade lämningar togs beslutet att undersöka dessa till fullo istället för att lämna 
dem till en eventuell slutundersökning. 

Figur 7. Sökschaktsgrävning längs Hedvägen utanför Sveden gård (Sahlins Struts). Schakten 28-33 
löper över fornlämning 178:2 som består i en uppgift om möjliga gravhögar. I bakgrunden syns tornet 
till Stora Tuna kyrka. Foto från öst, Joakim Wehlin.



14 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:3

A1

A10

A5
A6

A4

A11

A7

A2

A3

0 10 205 Meter

F

1

2

3

4

5

6

7

11

#*

#*

Figur 8. Placeringen av schakt 1-7 och 11 tillsammans med de påträffade anläggningarna A1-A7 och 
A10-A11. De dokumenterade profilerna för A1 och A10 är markerade med rött. Analyserade jordprover 
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2014. Skala 1:500.
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Resultat

Schakt, anläggningar och fynd
Lämningar påträffades i relativt få av de 87 grävda schakten. Den större 
delen av förundersökningsområdet har brukats hårt av senare tids jordbruk 
och lagerföljden var därför vanligen matjord ner till ett djup av 0,3–0,4 meter 
följt av den naturliga sanden, silten eller leran. På några håll fanns moderna 
störningar i form av diken och nedgrävningar vilka inte dokumenterades 
ingående. 

A1–A7, Organiska lager och diken, schakt 1–7
I schakten 1–7 fanns organiska lager som sannolikt är samma (figur 8–9). Detta 
lager påträffades också vid utredningen och tolkades då som resterna efter 
en möjlig bosättning (Wehlin 2015). Innehållet i lagret bestod av organiskt 
material i form av kvistar och trä. Jordprover för makroskopisk analys togs i 
A1 och A6 (figur 10–12). 

Figur 9. Tabell över de påträffade anläggningarna i schakt 1-7.

Figur 10. Schakt 1 med anläggning A1 synlig i den sydöstra profilen. Foto från väst, Joakim Wehlin.

Anl.nr Schakt Form Längd Bredd Djup
1 1  4,3 m 1,8 m 0,2 m
2 2 Halvcirkel 1,1 m 0,4 m 0,2 m
3 2 Halvcirkel 0,7 m 0,6 m 0,2 m
4 4 Avlång 1,7 m 0,7 m 0,2 m
5 6 Rektangulär 2,0 m 1,8 m 0,3 m
6 6 Rektangulär 2,0 m 1,5 m 0,35 m
7 7  1,8 m 0,9 m 0,2 m
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A8-A9 Stenlyft och dike, schakt 10
I schakt 10 fanns ett delvis bortplöjt dike (A9) som löpte i schaktets riktning 
och var 9,2 meter långt, 0,6–1,0 meter brett och 0,1–0,2 meter djupt. Centralt 
i diket fanns ojämna fördjupningar som var omkring 0,1 meter djupare än 
diket och som sannolikt var rester efter stenlyft (A8) (figur 13–14).

A10 Träkonstruktion, schakt 11
Vid utredningen 2014 hade det i det organiska lagret påträffats rester efter 
en möjlig träkonstruktion (Wehlin 2015). Denna konstruktion (A10) fanns i 
förundersökningens schakt 11 och låg i direkt anslutning till det organiska 
lagret (figur 15–16). Den bevarade delen av träkonstruktionen var omkring 
9 meter lång och 2,5 meter bred. Konstruktionen bestod av minst fem längs-
gående plankor och två underliggare. I den nordöstra delen fanns också en 

Figur 12. Den sydöstra profilen i schakt 6 med anläggningarna A5 till höger och A6 till vänster i bild. 
Foto från nordväst, David Fahlberg.
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Figur 11. Ritning över anläggning A1 i den sydöstra profilen av schakt 1. Skala 1:40.

Lager 1. Brun matjord
Lager 2. Grå lera, naturlig

Lager 3. Mörkbrun dy med kvist och trä, 
organiskt, A1
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Figur 13. Placeringen av schakt 8-10 till-
sammans med de påträffade anläggningarna 
A8-A9. De gröna schakten med anläggningar 
är från utredningen 2014. Skala 1:800

Figur 14. Arkeolog David Fahlberg mäter in anlägg-
ningarna A8 och A9 i schakt 10. Foto från norr, 
Joakim Wehlin.
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sten som ingick i konstruktionen (figur 17). Träkonstruktionen hade hållits 
ihop med hjälp av ett antal spikar och böjda järnföremål (figur 18). Prov från 
träkonstruktionen togs för 14C-analys.

Centralt i schakt 11 och i ytterkanten av träkonstruktionen A10 fanns en 
lerkant. Denna avgränsade tydligt det organiska lagret i sydväst. Sannolikt 
har träkonstruktionen legat på fast mark och stuckit ut över det våta organiska 
lagret som en slags bryggkonstruktion. 

A11 Kolningsgrop, schakt 11
Direkt norr om träkonstruktionen (A10) i schakt 11 påträffades resterna av 
en möjlig kolningsgrop A11 (figur 17 och 19). Gropen var i botten närmast 
oval 1,8x1,1 meter. Den kvarvarande delen av gropen under matjordslagret 
var 0,3 meter djup. I schaktväggen syntes en del av gropens övre del i profil 
och denna var närmast triangulär i genomskärning. Denna del i nordväst 
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Schakt 2014

Figur 16. Ritning över den sydöstra profilen i schakt 11 med delar av träkonstruktionen A10.  Skala 1:40.

Lager 1. Brun matjord
Lager 2. Grå lera, med 

infiltrerad matjord 
Lager 3. Rostfärgad lera
Lager 4. Grå lera
Lager 5. Mörkbrun dy med 

kvist och trä, organiskt
Lager 6. Grå lera, naturlig

Figur 15. Den sydöstra delen av schakt 11 med det organiskta lagret synligt i profilväggen och delar av 
träkonstruktionen, A10. Foto från väst, Joakim Wehlin.
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Figur 17. Planritning över schakt 11 med träkonstruktionen A10 och kolningsanläggningen A11. På 
planen är också fynden F1, F2, F5-F11 markerade (svarta cirklar) samt prover för 14C-analyser (röda 
trianglar). Schaktet och anläggningen från utredningen är markerat i grönt. Streckad linje markerar 
kant för lerlager.

Figur 18. Järnföremål (F2, F5, 
F8-11) från A10 i schakt 11. Det 
längsta föremålet är 18,5 centimeter 
långt. Foto Tomas Hellberg.
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Figur 20. Placeringen av schakt 12-27 tillsammans med de påträffade anläggningarna A12-A13. De gröna 
schakten är från utredningen 2014. Det röda området markerar avgränsningen för blästbrukslämningen, 
Stora Tuna 522:1, enligt FMIS. Skala 1:800.

Figur 19. Botten av kolningsanläggningen A11 i schakt 11. Foto från sydväst, Joakim Wehlin
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var annorlunda och innehöll 
inte lika mycket kol. Sannolikt 
har gropen tömts från denna 
sida och därav den triangulära 
profilen. Gropen i övrigt hade 
en rundad till plan botten. Kol 
togs från botten av gropen för 
14C-analys. 

A12 Mörkfärgning, schakt 13
Schakt 13 låg direkt öster om ut-
bredningen för Stora Tuna 522:1 
(figur 20). I schaktet påträffades 
en mörkfärgning (A12) som 
hade en oregelbunden utbred-
ning på 1,4x0,6 meter och var 
0,05 meter djup. Anläggningen 
avskrevs som naturlig.

A13 Rest av blästugn, schakt 19
Schakt 19 låg i östra delen av ut-
bredningen för Stora Tuna 522:1 
(figur 20). I schaktet påträffades 
ett område med järnframställ-
ningsslagg som var närmast 
rund 1,7 meter i diameter och 
0,15 djup. Förutom slaggen 
fanns kol, en järnten (F12) och 
fragment från en blästugnsvägg 
(F31) (figur 21–24). Järntenen 
skickades på konservering. På 
vissa slaggbitar fanns spår efter 
trä vilket antyder att blästugnen 
haft en underliggande slaggrop. 
Kol togs för 14C-analys.

A14 Rostfärgat område, schakt 28
Schakt 28 låg strax öster om 
Stora Tuna 178:2. I schaktet på-
träffades ett rostfärgat område 
med inslag av kol (A14) som var 
närmast ovalt 1,1x0,55 meter 
stort och med ett djup på 0,1 
meter. Anläggningen avskrevs 
som naturlig. 

A15 Mörkfärgning, schakt 42
Schakt 42 låg inom Stora Tuna 
178:1 och närmast vägen. I 

Figur 21. Reduktionsslagg från A13 i schakt 19 (F30). 
Största slaggbiten är 7,5 centimeter lång. Foto Tomas 
Hellberg.

Figur 22. Reduktionsslagg med lite annat utseende från 
A13 i schakt 19 (F30). Största slaggbiten är 7,5 centimeter 
lång. Foto Tomas Hellberg.

Figur 23. Foto på järntenen som påträffades i A13 innan 
konservering. Foto Studio Västsvensk Konservering.

Figur 24. Delar av väggen från en blästugn 
påträffad i A13 i schakt 19 (F31). Största 
delen är 7 centimeter lång. Foto Tomas 
Hellberg.



22 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:3

schaktet påträffades en mörkfärg-
ning med kolinslag (A15) som var 
närmast oval 1,1x0,7 meter stort och 
med ett djup på omkring 0,05–0,1 
meter. Anläggningen avskrevs som 
naturlig. 

A16 Husgrund (smedja) schakt 87
Schakt 87 låg tjugotalet meter nord-
väst om Stora Tuna 515:1 (figur 5 och 
25). Vid utredningen 2014 hade en 
mindre anläggning påträffats öster 
om schaktet och som daterades till 
vikingatid (Wehlin 2015). I schakt 
87 påträffades inget som kunde 
kopplas ihop med den vikingatida 
anläggningen. Istället påträffades 

87

Stora Tuna 515:1

0 10 205 Meter

F

Figur 25. Schakt 87 med delar av grunden till ett hus, sannolikt en sentida smedja A16. De dokumenterade 
profilerna är markerade i rött. Schakten och anläggningen från utredningen är markerat i grönt. Den 
lilla runda anläggningen i utredningsschaktet väster om schakt 87 daterades vid utredningen till 
vikingatid, 778-880 e.Kr. Sydöst om schaktet finns uppgift om förekomst av sentida lämningar, Stora 
Tuna 515:1. Skala 1:300.

Figur 26. Några av föremålen som påträffades i 
A16, schakt 87, bestående av slagg, tegel och spik 
(F22-24). Slaggbiten är 7 centimeter lång. Foto 
Tomas Hellberg.
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ett område med smidesslagg, kol, tegelkross, skörbränd sten, trärester och 
järnföremål (figur 25–26). 

Anläggningen (A16) hade en utbredning på 13x2,8 meter och ett djup på 
0,5 meter. Huvuddelen av anläggningen fanns centralt med en utbredning 
på omkring 4x2,8 meter. Anläggningen har tydligt plöjts ut mot nordväst 
och sydöst (figur 25). Den kvarvarande centrala delen var närmast oval och 
bestod av ett kolrikt lager med trärester, smidsslagg, skörbränd sten, kol 

Figur 28. Botten av A16 med stenkonstruktionen framrensad. Sannolikt rör det sig om fundamentet till 
ässjan. Foto från sydöst, David Fahlberg.

Figur 27. Toppen av den centrala delen av A16 efter att matjordslagret tagits bort. Foto från sydöst, 
David Fahlberg.
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och järnföremål i form av spikar och nitar (figur 27). Under denna och något 
förskjutet mot öster fanns en grundläggning av stenar, omkring 0,4 meter 
stora (figur 28). Stenkonstruktionen var sannolikt fundamentet till ässjan. Av 
fynden att döma rörde det sig om en relativt sentida anläggning för smide. 
Kol togs för 14C-analys.

Datering
Kol- och träprover från fyra av anläggningarna som påträffades har 14C-ana-
lyserats (figur 29–30). Innan de skickades för analys har de vedartsbestämts. 
Resultatet visade dateringar från folkvandringstid till modern tid. 

Den mest anmärkningsvärda dateringen är kolningsgropen (A11) i schakt 
11 som fick en datering till folkvandringstid och hör därmed till en av de 
äldsta kolningsanläggningarna i Dalarna. Träkonstruktionen (A10) intill 
kolningsgropen blev betydligt yngre och kunde inte närmare dateras än till 
1649–1950 e.Kr. Ungefär samma datering fick husgrunden i schakt 87 som 
redan i fält antogs vara relativt sentida. Den fjärde daterade anläggningen 
var blästugnslämningen (A13). Resultatet av analysen visade en datering till 
vendeltid, vilket är den period då järnframställningen på Tunaslätten och i 
Dalarna tycks börja i omfattande skala. 

Makroskopisk analys 
Två jordprover har analyserats genom makroskopisk analys av Jens Heimdahl, 
Arkeologerna, Statens historiska museer (bilaga 3). Proverna kommer från 
de två organiska lagren A1 och A6 i schakt 1 respektive 6. De två provtagna 
lagren i de olika schakten är så pass lika till innehåll att de av Heimdahl 
tolkas som ett och samma lager, eller åtminstone som lager bildade under 
närmast identiska förhållanden. De dominerades helt av träflis och innehöll 
också spår av gran och alris. I materialet fanns också fröer, främst från hallon, 
men också mindre förekomster av våtmarksväxter (starr) och nässlor. En viss 
andel träkol förekom.

Materialet skall sannolikt tolkas som vattenavsatt i en kulturellt påver-
kad miljö. Avståndet till bosättning och eventuell verkstadsmiljö tycks dock 
relativt långt. Det enda som skulle kunna tolkas som spår av verksamhet är 
förekomsten av träkol, men detta kan också till exempel representera spår av 
röjning invid vattenmiljön.

Figur 29. Tre prover av gran och ett prov av tall har vedartsanalyserats.

Figur 30. Fyra prover skickade för 14C-analys. Två daterades till förhistorisk tid och två fick sentida 
resultat. Kalibreringen är gjort i OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 
(Reimer et al. 2013).

Anl. nr Tall Gran Till 14C-analys
S87, A16  x (kol) Max 1 år
S11, A10 x (ved)  Max 100 år
S11, A11  x (kol) Max 40 år
S19, A13  x (kol) Max 40 år

Anl. nr Kontext 14C BP Kalibrerat 2 σ Analysnr.
S87, A16 Husgrund (smedja) 94±28 1685-1928 e.Kr. Ua-52149
S11, A10 Träkonstruktion (bro/brygga) 193±29 1649-1950 e.Kr. Ua-52150
S11, A11 Kolningsgrop 1591±30 405-541 e.Kr. Ua-52151
S19, A13 Blästugn 1366±30 610-760 e.Kr. Ua-52152
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Tolkning 
Vid utredningen hade ett antal anläggningar påträffats som ansågs intressanta 
för en förundersökning (Wehlin 2015). Utöver detta ingick också de i fornmin-
nesregistret registrerade lämningarna i förundersökningen.

I den norra delen av undersökningsområdet påträffades vid utredningen 
anläggningar som tolkades som möjliga kulturlager, ett stolphål och möjliga 
kol- och/eller malmupplag. Trä från ett kulturlager daterades genom 14C-analys 
till perioden omkring 430–540 e.Kr. Trä från ett möjligt kolupplag daterades 
till perioden 260–390 e.Kr. (Wehlin 2015). 

Figur 31. Storskifteskartan för Hytting och Åselby i Stora Tuna socken från 1834 (LMV L60-50:1) 
rektifierad mot fastighetskartan. På kartan syns schakt 1-11. Skala 1:2500.
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Förundersökningen kunde konstatera att det förmodade kulturlagren var 
ett och samma och fanns över en stor yta. Lagret har sannolikt blivit natur-
ligt avsatt. Den makroskopiska analysen av två jordprover från olika delar 
av lagret visar att det avsatts i vatten men i en kulturellt påverkad miljö. De 
påträffade organiska lagren från utredningen och förundersökningen stäm-
mer väl överens med förmodade diken på storskifteskartan från 1834 (LMV 
L60-50:1) (figur 31). Området är upptagen som Hyttingstägten på kartan och 
har tidigare varit myr. I den geometriska jordeboken från 1644 (LMV U2:87-
89) finns inget mer än myren och ett vattendrag. Området har därför varit 
vattensjukt och måste senare ha dikats ur. Det organiska lagret har bildats i 
vattenavsatta miljöer och den påträffade träkonstruktionen (A10) har sannolikt 
varit en brygga eller bro i anslutning till dessa. 

Träkonstruktionens ena sida låg på vad som sannolikt varit fastare mark och 
där påträffades också en kolningsanläggning (A11). Vid utredningen påträffa-
des ett område med kol som daterades till romersk järnålder-folkvandringstid 
(Wehlin 2015). Detta område tolkades som ett kolupplag men var sannolikt en 
del av kolningsgropen som påträffades vid den aktuella förundersökningen 
(figur 32). Kolningsgropen dateras till tiden omkring 400 e.Kr. och har legat 
på lite fastare mark i den forna myren. Endast botten av den förmodade kol-
ningsgropen var kvar, men den skilde sig avsevärt från andra kolningsgropar 
funna på Tunaslätten. Dessa var vanligen fyrkantiga med plan botten, men 
har givit yngre dateringar (Carlsson 1994). Om det rör sig om kolning har 
denna skett i samband med järnframställning. Namnet på den forna myren, 
Röömyran, talar för att den varit rik på myrmalm (Wehlin 2015).

I den södra delen av undersökningsområdet hade en anläggning påträf-
fats och daterats till vikingatid vid utredningen (Wehlin 2015). Förutom att 
närmare ringa in den påträffade anläggingen från utredningen bestod förun-
dersökningen i att klargöra utbredningen och karaktären av de tidigare kända 
lämningarna Stora Tuna 178:1, 178:2, 178:3, 515:1 och 522:1. 

Stora Tuna 522:1 bestod av en registrerad blästbrukslämning ca 60x60 me-
ter stor. Inom fornlämningsavgränsningen påträffades en mindre rest av en 
blästugn och fornlämningen kunde därför konstateras. Om den ursprungliga 
utbredningen kunde inget sägas. Den kvarvarande resten undersöktes i sin 
helhet och visade sig vara sönderplöjd. Slaggropen liknade dock bottendelarna 

Figur 32. Resultaten för 14C-analyserna på anläggning A14a vid utredningen, tolkad som kolupplag 
(Wehlin 2015) och den i förundersökningen aktuella kolningsgropen (A11). Sannolikt rör det sig om 
samma anläggning som daterats och detta inte minst med tanke på den höga egenåldern (< 100 år) på 
provet från utredningen. Dateringen på anläggningen torde därför ligga runt 400 e. Kr. Kalibreringen 
är gjort i OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).
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av andra blästugnsrester som undersökts på Tunaslätten (Carlsson 1994). 
Anläggningen daterades till vendeltid. 

Endast delar av Stora Tuna 178:1-3 ingick i utredningen, men ingen utav 
dessa kunde konstateras trotts ett stort antal sökschakt. Det förmodade grav-
fältet Stora Tuna 178:1 består av en moränrygg som har bildat gravlika kullar 
i terrängen (figur 33). Detta utesluter dock inte att rester efter gravar finns på 
krönläget av dessa. 

I anslutning till de sentida kulturspåren, Stora Tuna 515:1, och den vid 
utredningen påträffade anläggningen som daterades till vikingatid fanns 
en sentida anläggning (A16). Anläggningen var sannolikt en rest efter en 
husgrund och med tanke på all påträffad slagg rör det sig möjligen om en 
smedja. I husgrunden fanns trärester och järnföremål i form av spikar och 
nitar. Centralt fanns ett område med större koncentration av slagg och i botten 
en stenkonstruktion. Kol daterades genom 14C-analys till nyare tid, 1685–1928 
e.Kr. Dock har inget hus eller annan anläggning påträffats på historiska kartor 
och området ligger i utkanten av de ända gårdarna och byarna. Det senare 
talar möjligen för att det rör sig om en smedja vilka vanligen låg en bit utanför 
gårdslägena. 

Slutsatser
I en jämförelse med tidigare genomförda undersökningar på Tunaslätten 
var resultatet av den aktuella förundersökningen under det förväntade. Den 
yngre järnåldern var en tidsperiod då Tunabygden växte fram som ett viktigt 
centrum i Dalarna. Från denna tidsperiod påträffades endast två lämningar 
vid förundersökningen, en kolningsgrop och resterna efter en blästugn. Båda 
lämningarna kan kopplas till tidig järnframställning, vilket i och för sig be-
kräftar järnets betydelse i området vid denna tid. Det stora antalet sökschakt 

Figur 33. Översiktsbild över fornlämning Stora Tuna 178:1 med sökschakt i förgrunden. Det förmodade 
gravfältet är sannolikt endast en moränrygg som bildat gravlika kullar. Dock finns möjligheten att gravar 
finns på krönläget av denna moränrygg vilken inte ingick i den aktuella förundersökningen. Foto från 
väst, Joakim Wehlin.



28 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2016:3

som grävdes vid utredningen och den aktuella förundersökningen borde 
ha resulterat i fler lämningar från denna tidsperiod. Detta inte minst om 
Tunaslätten skulle ha varit en tätbefolkad bygd. Dock var det tydligt att de 
undersökta området varit hårt brukat av modernt jordbruk vilket sannolikt 
raderat resterna efter möjliga bosättningar eller gravar. 

Av det förmodade gravfältet, Stora Tuna 178:1 och gravarna 178:2, fanns 
inga spår och fornminnesområdet kan därför minskas ned betydligt. Det är 
dock möjligt att det finns rester efter gravar på krönläget av moränryggen, 
men också längre från vägen på den norra sidan.

Inga lämningar från medeltiden påträffades, vilket är anmärkningsvärt då 
undersökningsområdet till stora delar ligger nära den medeltida kyrkan och 
byar som finns omnämnda i medeltida källor. 

De möjliga kulturlager som påträffades i den norra delen av undersöknings-
området kunde bestämmas till naturligt avsatta organiska lager, sannolikt i 
samband med utdikning av den tidigare myren i området efter år 1644. Den 
träkonstruktion som påträffades i anslutning till det organiska lagret har 
sannolikt varit en bro eller brygga som uppförts under 1700- eller 1800-talet.  

En annan relativt modern anläggning var resterna efter den husgrund, 
möjligen smedja, som påträffades. Husgrunden torde vara från samma period 
som bron eller bryggan och har också den blivit till stor del raderad av det 
moderna jordbruket.

Med anledning av det fåtal lämningar som påträffades så undersöktes dessa 
i sin helhet och borttogs. Detta gäller också de mer omfattande anläggningarna; 
träkonstruktionen (A10), kolningsgropen (A11), blästugnslämningen (A13) 
och rest efter husgrund (A16). Med anledning av detta och utifrån förunder-
sökningens övriga resultat förordar inte Dalarnas museum någon arkeologisk 
slutundersökning av det aktuella området för exploatering.

Sammanfattning
Med anledning av att Trafikverket avser att bredda riksväg 70 till fyrfilig väg 
mellan Rommeholen och Gyllehemsvägen i Stora Tuna socken har Dalarnas 
museum genomfört en arkeologisk förundersökning. Den aktuella förunder-
sökningen föregicks av en arkeologisk utredning i oktober 2014. 

Förundersökningen innefattade en yta på omkring 16000 kvadratmeter 
och kom att beröra två områden av den tänkta breddningen av riksvägen, ett 
i den norra och ett i den södra delen. Syftet var att närmare klargöra de tidi-
gare kända lämningarnas arkeologiska kunskapspotential vad avser karaktär, 
utbredning, ålder och bevarandegrad. 

Förundersökningen bestod främst av sökschaktsgrävning och lämningarna 
dokumenterades i plan och profil samt undersöktes i de fall detta ansågs befo-
gat. Sammantaget grävdes 87 schakt. I tio av schakten påträffades lämningar 
som ansågs vara potentiella fornlämningar, 16 stycken (A1–A16). På grund 
av det relativt få påträffade lämningar togs beslutet att undersöka dessa till 
fullo istället för att lämna dem till en eventuell slutundersökning. Lämning-
arna bestod av organiska lager, diken, stenlyft, träkonstruktion, kolningsgrop, 
mörkfärgningar och rester efter en blästugn och en husgrund. 

De organiska lagren hänger sannolikt ihop och den makroskopiska 
analysen av jord från olika delar av lagret indikerar också detta. Lagret har 
sannolikt blivit naturligt avsatt i vatten men i en kulturellt påverkad miljö. 
På storskifteskartan från 1834 finns diken som väl stämmer överens med 
utbredningen av lagret.
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I anslutning till det organiska lagret påträffades en träkonstruktion som 
möjligen varit en bro eller brygga. Denna har sannolikt uppförts på 1700- eller 
1800-talet. Intill träkonstruktionen fanns en kolningsgrop som visade sig vara 
mycket äldre och daterades med 14C-analys till folkvandringstid.  

I den södra delen av undersökningsområdet påträffades resterna efter en 
blästplats som daterades med 14C-analys till vendeltid och en rest efter en 
husgrund, sannolikt en smedja. Den senare var relativt modern, sannolikt 
från 1700- eller 1800-tal. Inget hus finns dock med på någon historisk karta. 

I förundersökningen ingick lämningarna Stora Tuna 178:1-3 vilka regist-
rerats som ett möjligt gravfält, gravar och en blästbrukslämning. Ingen utav 
dessa kunde konstateras trotts ett stort antal sökschakt. Det förmodade grav-
fältet Stora Tuna 178:1 består i en moränrygg som har bildat gravlika kullar i 
terrängen. Detta utesluter dock inte att rester efter gravar finns på krönläget 
av dessa. 

I en jämförelse med tidigare genomförda undersökningar på Tunaslätten 
var resultatet av den aktuella förundersökningen under det förväntade. Med 
anledning av det fåtalet lämningar som påträffades så undersöktes dessa i 
sin helhet och borttogs. Dalarnas museum förordar inte någon arkeologisk 
slutundersökning av det aktuella området för exploatering.
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Bilaga 1 Schaktbeskrivning

Schakt Längd Bredd Djup Rikt-
ning

Lagerföljd Anl./fynd/övrigt

1 6,4 m 1,8 m 1,36 m NÖ-SV 0,9 m matjord
0,44 m naturlig lera

I SV fanns ett lager, A1, 
med organiskt material. 
1,8 m brett, 0,3 m djupt, 
ev. dike. 

2 5,7 m 1,8 m 1 m NÖ-SV 0,8 m matjord
0,2 m mörkbrunt orga-
niskt lager

I NÖ påträffades 
det schaktet från 
utredningen med ett 
organiskt lager. I SV 
fanns två fläckar av 
samma lager A2-A3, 
lera i botten. 

3 4,0 m 1,7 m 1,2 m NÖ-SV 1 m matjord
0,2 m naturlig lera

4 3,5 m 1,7 m 1,1 m NÖ-SV 1 m matjord
0,1 m naturlig lera

I NO fanns ett dike med 
organiskt innehåll A4. 
Den naturliga leran slut-
tar åt V.

5 4,0 m 1,8 m 1 m NV-SÖ 0,9 m matjord
0,1 m naturlig lera

6 6,3 m 1,9 m 1,2 m NÖ-SV 0,7 m matjord
0,1 m mörk-brunt orga-
niskt lager
0,4 m naturlig lera

I schaktet fanns två intill 
varandra liggande diken 
A5 och A6 i NÖ-SV 
riktning, ca 0,3-0,35 m 
djupa.

7 5,0 m 1,9 m 1,3 m NÖ-SV 0,5 m matjord
0,8 m naturlig lera

I Ö hörnet fanns en 0,2 
m djupt organiskt lager 
A7. 

8 5,3 m 2,0 m 1 m NV-SÖ 0,75 m matjord
0,5 m mörkbrunt orga-
niskt lager
0,2 m naturlig lera

I det organiska lagret 
fanns en stock som låg i 
NÖ-SV riktning direkt på 
leran.

9 6,1 m 1,9 m 0,7 m NV-SÖ 0,11 m matjord
0,6 m naturlig lera 

10 9,2 m 3,4 m 0,4 m NV-SÖ 0,25 m matjord
0,05 m sand/grus
0,1 m naturlig lera

I schaktet fanns ett 
delvis bortplöjt dike 
A9 i NV-SÖ riktning, 
samt centralt en utfylld 
nedgrävning med sand 
och matjord, sannolikt 
stenlyft A8. 
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11 5,9 m 5,1 m 1,25m NV-SÖ 0,76 m matjord
0,1 m grå lera
0,06 m rostfärgad lera
0,06 grå lera
0,14 m mörkbrunt or-
ganiskt lager
0,13 m naturlig lera

I schaktet fanns en 
träkonstruktion A10 av 
stockar och plankor med 
spik och böjda järnföre-
mål. I N delen av schak-
tet fanns en kolnings-
anläggning A11. Prover 
togs för 14C-analys i A10 
och A11.

12 4,5 m 2,1 m 0,4 m NV-SÖ 0,3 m matjord
0,1 m naturlig lera

13 4,9 m 2,1 m 0,4 m NV-SÖ 0,3 m matjord
0,1 m naturlig lera

Centralt i schaktet fanns 
en mörkfärgning A12, 
naturlig.

14 4,9 m 2,1 m 0,3 m NV-SÖ 0,25 m matjord
0,05 m naturlig lera

15 3,9 m 2,3 m 0,3 m NV-SÖ 0,27 m matjord
0,03 m naturlig lera

16 3,8 m 2,3 m 0,3 m NV-SÖ 0,28 m matjord
0,02 m naturlig lera

Fynd av 1800-talskera-
mik.

17 3,8 m 2,1 m 0,3 m NV-SÖ 0,25 m matjord
0,05 m naturlig lera

18 3,6 m 2,4 m 0,3 m NV-SÖ 0,25 m matjord
0,05 m naturlig lera

19 17,0 
m

15,0 
m

0,3 m NV-SÖ 0,25 m matjord
0,05 m naturlig lera

Blästugnslämning A13. 
Prov togs för 14C-analys. 
Fynd av en järnten F12.  
Recent glas och porslin 
fanns i plogfårorna i bot-
tenleran

20 4,5 m 2,0 m 0,3 m NV-SÖ 0,28 m matjord
0,02 m naturlig lera

21 3,8 m 2,6 m 0,35 m NV-SÖ 0,33 m matjord
0,02 m naturlig lera

22 4,6 m 2,1 m 0,35 m NV-SÖ 0,3 m matjord
0,05 m naturlig lera

23 3,6 m 2,2 m 0,3 m NV-SÖ 0,29 m matjord
0,01 m naturlig lera

24 3,8 m 2,1 m 0,4 m NV-SÖ 0,35 m matjord
0,05 m naturlig lera

25 3,5 m 2,4 m 0,35 m NV-SÖ 0,3 m matjord
0,05 m naturlig lera

26 3,6 m 2,2 m 0,3 m NV-SÖ 0,28 m matjord
0,02 m naturlig lera

27 4,0 m 2,3 m 0,3 m NV-SÖ 0,28 m matjord
0,02 m naturlig lera

28 5,6 m 2,2 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,33 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

Ett rostfärgat område 
A14, naturlig.

29 3,6 m 2,1 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt
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30 4,1 m 2,1 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

31 2,6 m 2,4 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

32 4,5 m 2,3 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt 

Inslag av knytnävs-stora 
stenar i SV.

33 3,6 m 2,2 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,26 m matjord
0,04 m naturlig sandig 
silt 

Inslag av knytnävs-stora 
stenar i SV.

34 3,8 m 1,9 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,27 m matjord
0,03 m naturlig sandig 
silt 

35 3,6 m 2,2 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,27 m matjord
0,03 m naturlig sandig 
silt 

36 4,4 m 2,0 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,35 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

37 4,6 m 3,4 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt och lera

38 4,0 m 2,0 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig lera

39 4,0 m 2,3 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,35 m matjord
0,05 m naturlig lera

40 4,0 m 2,2 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,32 m matjord
0,03 m naturlig lera

41 3,8 m 2,1 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig lera

I ÖNÖ recent nedgräv-
ning invid schaktkanten.

42 4,5 m 2,2 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,33 m matjord
0,02 m naturlig lera

I NV mörkfärgning A15 
invid schakt-kanten, 
naturlig.

43 4,1 m 2,2 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,38 m matjord
0,02 m naturlig lera

44 3,5 m 2,4 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,35 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

45 4,0 m 2,1 m 0,45 m ÖNÖ-
VSV

0,4 m matjord
0,05 m naturlig lera

46 3,8 
m

2,2 m 0,45 m ÖNÖ-
VSV

0,4 m matjord
0,05 m naturlig lera

47 4,0 m 2,0 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,38 m matjord
0,02 m naturlig lera

48 4,0 m 2,3 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig lera

49 3,7 m 2,4 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt
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50 3,7 m 2,4 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

Naturlig mörk-färgning i 
VSV.

51 3,7 m 2,3 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

I ÖNÖ inslag av moräns-
ten.

52 5,6 m 2,1 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

3 st större stenar centralt 
i schaktet, samt naturlig 
kolförekomst i ÖNÖ.

53 3,7 m 2,1 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

54 4,0 m 2,1 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

55 4,3 m 2,2 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

56 3,8 m 2,5 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,35 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

57 3,9 m 2,3 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig lera

58 3,5 m 2,1 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig lera

59 3,6 m 2,3 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig lera

Fynd av porös glasartad 
slagg i ploglagret i och 
runt schaktet, antagligen 
recent.

60 4,2 m 2,6 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

61 4,0 m 2,2 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig lera

62 4,0 m 2,0 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig lera

63 4,3 m 1,9 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,32 m matjord
0,03 m naturlig sandig 
silt

64 3,6 m 2,0 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

65 4,2 m 2,2 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

I ÖNÖ inslag av moräns-
ten.

66 3,8 m 2,1 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

Enstaka morän-stenar.

67 3,8 m 2,4 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

Enstaka morän-stenar 
varav en stor, ca 0,4x0,4 
m.
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68 4,3 m 1,9 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,25 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

69 3,6 m 2,2 m 0,5 m ÖNÖ-
VSV

0,4 m matjord
0,1 m naturlig sandig 
silt

I SV kanten mycket mo-
ränstenar.

70 5,2 m 2,0 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

71 3,9 m 2,1 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

Inslag av moränsten

72 3,9 m 2,2 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt 

73 4,2 m 2,4 m 0,45 m ÖNÖ-
VSV

0,35 m matjord
0,1 m naturlig sandig 
silt

74 3,8 m 2,2 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,1 m naturlig sandig 
silt

Enstaka morän-stenar

75 3,8 m 2,1 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,1 m rödaktig sand

76 4,9 m 2,4 m 0,4 m ÖNÖ-
VSV

0,35 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

77 4,4 m 2,4 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

78 3,5 m 2,3 m 0,3 m ÖNÖ-
VSV

0,28 m matjord
0,02 m naturlig sandig 
silt

En stor sten, ca 0,4x0,4 
m mitt i schaktet.

79 4,2 m 2,2 m 0,35 m ÖNÖ-
VSV

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

80 3,5 m 2,3 m 0,35 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

81 3,5 m 2,1 m 0,35 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

82 3,9 m 2,2 m 0,4 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,1 m naturlig sandig 
silt

83 3,7 m 2,0 m 0,35 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

84 3,7 m 2,4 m 0,35 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

85 3,7 m 2,1 m 0,35 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt
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86 3,4 m 2,1 m 0,35 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,05 m naturlig sandig 
silt

Inslag av kol.

87 19,3 
m

6,4 m 0,7 m NNV-
SSÖ

0,3 m matjord
0,4 m naturlig sandig 
silt.

I schaktet fanns en an-
läggning A16, sannolikt 
husgrund.  Stort inslag 
av slagg och kol, samt 
tegelkross, järnföremål 
och skörbränd sten. Prov 
togs för 14C-analys.
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Nr Sakord Material Antal Fragment Vikt g Schakt Anl. Utgår
1 Järnföremål Järn 1 9 169,6 S11 A10 x
2 Spik Järn 1 1 18,4 S11 A10 x
3 Utgick i fält     S11 A10 x
4 Utgick i fält     S11 A10 x
5 Spik Järn 1 1 95,2 S11 A10 x
6 U-format föremål Järn 1 1  S11 A10 x
7 Krok Järn 1 1 131,4 S11 A10 x
8 Spik Järn 1 1 5,5 S11 A10 x
9 Spik Järn 1 1 122,6 S11 A10 x
10 Spik Järn 1  64,3 S11 A10 x
11 Nit Järn 1 1 6,2 S11 A10 x
12 Ten Järn 1 1  S19 A13 
13 Spik Järn 1 1 17 S11 A10 x
14 Nit Järn 3 3 8 S11 A10 x
15 Smidesslagg Järnslagg 182 182 1181,8 S87 A16a x
16 Ässjafodring Lera 8 8 506 S87 A16a x
17 Smidesavfall Järn 21 21 351,3 S87 A16a x
18 Spik Järn 16 16 79,5 S87 A16a x
19 Kärl Flintgods 3 3 11,5 S87 A16a x
20 Flaska Glas 1 1 5 S87 A16a x
21 Nitbricka Järn 1 1 9,1 S87 A16b x
22 Spik Järn 3 3 81,1 S87 A16b x
23 Slagg Järnslagg 1 1 233,8 S87 A16b x
24 Tegelsten Tegel 2 2 208,8 S87 A16b x
25 Nit Järn 1 1 1,9 S87 A16b x
26 Spik Järn 9 9 75,5 S87 A16c x
27 Ässjafodring Lera/sten 1 1 17,1 S87 A16c x
28 Smidesslagg Järnslagg 1 1 9,6 S87 A16c x
29 Keramik Porslin 3 3 8,6 S87 A16c x
30 Blästbruksslagg Järnslagg 41 41 1046,2 S19 A13 
31 Blästugnsvägg Lera 6 6 186,4 S19 A13 

Bilaga 2 Fyndlista
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Bilaga 3 Makroskopiska analyser av prover från organiskt lager

Jens Heimdahl, Arkeologerna, Statens historiska museer 2016-03-16 

Bakgrund och syfte
Under den arkeologiska förundersökningen 
längst RV70, Stora Tuna socken, Borlänge kom-
mun, Dalarnas län, i oktober 2015, påträffades 
ett organiskt lager som sträckte sig över en stor 
yta. I ena kanten av detta lager fanns en brygg-
konstruktion. I lagret togs två jordprover för 
analys av makroskopiskt innehåll med fokus 
på växtrester. Lagret antas vara vattenavsatt och 
syftet med analysen är att utreda i vilken miljö 
lagret är bildat och hur kultur- och naturspåren 
från den omgivande miljön ser ut i detta. Mate-
rialet har analyserats under mars 2016.

Metod och källkritik
Provtagningen genomfördes av arkeologerna 
under utgrävningen. De innehöll jordvolymer 
om ca 2 liter jord per prov. Volymen mättes för 
varje prov och dessa preparerades sedan genom 
flotation enligt metod beskriven av Wasylikowa 
(1986) och våtsiktades med 0,25 mm maskvidd. 
Proverna förvarades fuk-
tigt till dess att de analyse-
rades. Identifieringen av 
materialet skedde under 
ett stereomikroskop med 
7-100 gångers förstoring. 
Den makroskopiska ana-
lysen har främst behandlat 
växtmakrofossil (som inte 
är ved eller träkol), men 
även puppor, smältor, ben 
mm har eftersökts och 
kvantifierats.  

Proverna är tagna i ett 
skarpt definierat lager med 
hög organisk halt som inte 
uppvisar andra spår av 
bioturbation än penetre-
rande rottrådar. Sålunda 
kan allt organiskt mate-
rial som påträffats i provet 
(utom dessa rottrådar ) 
antas spegla den miljö och 
den tid i vilket lagret är 
bildat.

Analysresultat
I bifogade resultattabell 
har en del av materialet 
(det som inte är fröer och 

frukter) 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 do-
minerande materialen i provet och man hittar 
det var man än tittar. 

Diskussion
De två provtagna lagren i de olika schakten är så 
pass lika till innehåll att det är rimligt att se det 
som ett och samma lager, eller åtminstone som 
lager bildade under närmast identiska förhål-
landen. De domineras helt av träflis och inne-
håller också spår av gran och alris. I materialet 
finns också fröer, främst från hallon, men också 
mindre förekomster av våtmarksväxter (starr) 
och nässlor. En viss andel träkol förekommer 
också, samt ett förkolnat hallonfrö.

RV70 PM 154 167

A 1 6
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 Volym 2 1,9

Vedartade växter

Träflis ●●● ●●●

Granbarr (Picea abies) ●● ●●

Grankottefjäll (Picea abies) ●● ●●

Alkottespindel (Alnus glutinosa) ●

Rötter ●● ●●

Animalier Larvhölje till nattslända, Trichoptera ● ●

Förkolnat material Träkol ●● ●●

Frörer/frukter

Gråstarr-typ Carex canescens-typ 1

Blankstarr-typ Carex otrubae-type 1

Enbärskärna Juniperus communis 1

Gran Picea abies 1

Hallon Rubus idaeus 57 30

Brännässla Urtica dioica 1  

Förkolnade frukter/fröer
Hallon Rubus idaeus 1  
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Materialet tolkas här som bildats vattenavsatt 
(vilket höljerna till nattsländelarverna visar) i en 
kulturellt påverkad miljö. Liknande naturliga 
avsättningar i strandzoner uppvisar en större 
andel örtfragment, pinnar/kvistar och fröer, och 
betydligt mindre träflis. Möjligen speglar de få-
taliga fröerna i materialet en avsättning under en 
kortare tidsperiod, kanske en uppbyggnadsfas 
av bebyggelse invid stranden.

När det gäller fröerna så är dessa svårare 
att tolka in kulturhistoriskt. Bär, som hallon, i 
bebyggelselämningar speglar ofta latrinavfall, 
men i dessa fall brukar olika bärsorter förekom-
ma i kombination. I detta fall skulle förekomsten 
av hallon kanske kunna spegla en vegetation i en 
öppen strandzon, och sålunda tillsammans med 

starr och nässla spegla den lokala miljön. Om 
så är fallet ger lämningen intrycket att spegla 
en enklare strandbebyggelse med ett visst av-
stånd till bosättnings och ev verkstadsmiljöer. 
Det enda som ev skulle kunna tolkas som spår 
av verksamhet är förekomsten av träkol, men 
detta kan också t.ex. representera spår av röjning 
invid stranden.
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