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Inledning 

I och med att AB Borlänge Energi Elnät schaktade för nedläggning av 

elkabel genom fastigheten Norr Romme 7:53, berördes fornlämningarna 

Stora Tuna 190:2 samt 414:4 (bilaga 1-2). Dalarnas museum har därför 

utfört en schaktningsövervakning på den aktuella sträckan enligt beslut 

från Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-7610-2016. Arbetet utfördes under en 

dag i november månad 2016. Enligt FMIS utgörs fornlämning 190:1 av en 

eventuell järnåldersboplats med fynd av bl.a. blästslagg. Fornlämning 414:4 

är en del av en bytomt, övergiven ca 1850.   

Syfte / Målsättning 

Syftet med schaktningsövervakningen var att dokumentera, samt tillvarata 

fynd från de delar av fornlämningarna som berördes av arbetsföretaget. 

Metod 

Schaktet grävdes med maskin med planskopa. Schaktningen företogs 

skiktvis ned till eventuella kulturlager eller anläggningar, eller ned till 

naturlig mark. Schaktets väggar och botten rensades för hand och 

stratigrafin dokumenterades skriftligt samt fotograferades. Schaktet mättes 

in manuellt med hjälp av underlagskarta. 

Resultat 

Schaktet förlades i åkermarken ca 1 meter väster om vägen genom 

fastigheten och var omkring 115 meter långt, 1,25 meter brett och mellan 

0,6 och 0,85 meter djupt (bilaga 3). Hela schaktet överlagrades av ca 0,1 

meter grästorv. Därunder fanns ett omrört brunt matjordslager, ca 0,4-0,8 

meter tjockt, som tjockast vid halva schaktets längd. Underst fanns ett lager 

av gråbeige naturligt förekommande silt, bitvis infiltrerat av rötter och med 

spår efter mindre rotbränder. (Bilaga 4) 
Inga äldre lämningar hittades utom enstaka förekomster av hytt- och 

smidesslagg i matjordslagret. Omkring 50 meter från schaktets norra ände 

fanns 0,7x0,3 meter stort och 0,2 meter djup nedgrävning. Fyllningen 

bestod 0,1x0,15 meter stora, eldpåverkade stenar samt mörkbrun matjord 

och träkol som innehöll järnskrot och 1900-talsporslin.  

Slutsatser och utvärdering 

Inga anläggningar eller kulturlager framkom vid schaktningen. Eventuella 

äldre lämningar har troligen försvunnit till följd av ett intensivt brukande 

av jorden under 1900-talet och tidigare. Inga ytterligare arkeologiska 

insatser förordas för det aktuella arbetsföretaget. Även framtida 

markarbeten i området bör dock övervakas av arkeologisk expertis 

eftersom sannolikheten är stor att det finns bevarade lämningar utanför det 

aktuella schaktets begränsningar.   
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Sammanfattning 

Dalarnas museum har utfört en schaktningsövervakning vid schaktning för 

elkabel inom fastigheten Norr Romme 7:53 samt fornlämningarna Stora 

Tuna 190:2 och 414:4, enligt beslut från Länsstyrelsen Dalarna. Stratigrafin 

under torven bestod endast av omrörd matjord ned till den naturligt 

förekommande silten. Inga äldre anläggningar eller kulturlager framkom 

vid schaktningen varför inga ytterligare arkeologiska åtgärder förordas för 

det aktuella arbetsföretaget. Markarbeten i området bör dock även i 

framtiden överses av arkeologisk expertis.  

Referenser 

Arkiv 

FMIS- Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation. www.fmis.raa.se 

Tekniska och administrativa uppgifter 

Länsstyrelsens diarienummer: 431-7610-2016 

Socken: Stora Tuna 

Fornlämning, RAÄ-nr: 190:1 och 414:4 

Fastighet: Norr Romme 7:53 

Koordinater, mitten: N 6701050 

(SWEREF99 TM) E 527667 

Höjd (RH 2000): 130 möh 

Inmätning: Manuell 

Utförandetid: 2016-11-07 

Schaktlängd: 115 m 

DM projektnummer: 1630 

DM diarienummer: 139/16 

DM foto accessionsnr: 2016 19 

Arkeologisk personal: David Fahlberg 

Projektansvarig: Eva Carlsson 

 

Dokumentationsmaterialet i form av 11 foton och 1 planritning förvaras på 

Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 

 

Bilagor 

1-2 Kartor/planer 

3-4 Foton 
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inringat i blått. Skala 1:10 000.
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningsområden markerade i rött och det aktuella schaktet i blått. Skala 1:2 000. 
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Bilaga 3. Översiktsbild över schaktet, foto från sydväst. Fotograf: David Fahlberg.
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Bilaga 4. Profil i norra änden av schaktet, foto från sydöst. Fotograf David Fahlberg.
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