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Inledning
I samband med markarbeten för fjärrvärme på gränsen mellan Sör Romme
och Norr Romme i Stora Tuna socken, Borlänge kommun utförde Dalarnas
museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning,
se bilaga 1. Schaktningsövervakningen genomfördes i maj 2019 i enlighet
med beslut av Länsstyrelsen i Dalarnas län, Dnr 431-1217-2019 och
uppdragsgivare var Borlänge Energi.
Anledningen till schaktningsövervakningen var att schaktet skulle
passera förbi platsen för en upphittad trindyxa (L1999:1853) samt intill en
förhistorisk boplatslämning med härdar och nedgrävningar (L1998:818),
bilaga 2.

Antikvarisk bakgrund
Tunaslätten där Romme ligger är ett fornlämningstätt område och utgjorde
sannolikt Dalarnas främsta centralbygder under järnålder och medeltid. I
området kring Romme har flera gravar och boplatslämningar från
järnåldern påträffats. Dessutom finns ett stort antal lämningar från
järnframställning, gruvområden, medeltida gårdsplatser och fynd av
föremål från stenåldern. Knappt tvåhundra meter från det här aktuella
schaktet har vikingatida gravar (L1999:890), en järnframställningsplats från
samma tid (L1999:1517) och en kolningsgrop (L1999:9541) påträffats
(KMR), se bilaga 2.

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att på ett vetenskapligt sätt
dokumentera de lämningar som eventuellt påträffades utmed den
planerade ledningssträckan.

Metod
En drygt 500 meter lång sträcka, fördelad på tre etapper, övervakades.
Sträckan gick mestadels i åkermarken mellan Kvistgårdsvägen och
Adjutantgatan, se bilaga 2. Grävarbetet utfördes av en grävmaskin utrustad
med planeringsskopa. Matjordslagret grävdes bort med 0,05–0,10 meter i
taget under övervakning av en arkeolog tills schaktbotten bestod av den
naturliga orörda silten. Alla avvikelser i den annars orörda silten rensades
för hand. De avvikelser som misstänktes utgöra arkeologiskt intressanta
anläggningar beskrevs i skrift och fotograferades samt mättes in. Alla
anläggningar snittades för att avgöra dess djup och eventuella funktion.
Inmätningen av schakt och anläggningar skedde med RTK-GPS.
En ändring av den preliminära sträckningen, som skulle följa
åkerkanten och tidigare schakt, innebar att schaktet kom att gå längre ifrån
fyndplatsen L1999:1853 och boplatsen L1998:818 än vad som var planerat
från början, se etapp 2 i bilaga 2.

Resultat
Schakt
Etapp 1 var ca 85 meter lång och bredden på schakten var ca 1,6 meter med
någon mindre utvidgning. Etappen grävdes i åkermark med ett 0,2–0,3
meters tjockt matjordslager vilket separerade bra mot den underliggande
marken. Matjorden var förhållandevis ren. Under matjorden var
beigeorange silt. I silten kunde plogfåror i N-S riktning iakttas. Fem fläckar
med rödbränd och sotbemängd silt samt enstaka spridda hål efter störar
fanns också. Ett lite större störhål i mitten av schaktet, A4,
dokumenterades. I slutet av schaktet blev silten beige, fläckigare och
sandigare.
Etapp 2 var ca 135 meter lång och bredden på schaktet var 1,6 meter med
någon mindre utvidgning. Etappen grävdes i igenväxt trädgårdsmark med
ett 0,2–0,3 meter tjockt matjordslager med mycket rötter från träd och
buskar. I den annars rena matjorden fanns i botten ställvis inslag av kol och
sot. Schaktbotten bestod av orange silt. I den första N-S delen av schaktet
var silten förhållandevis ren utan störningar eller avvikelser. I den Ö-V
sträckningen, främst i Ö delen, kunde flera fläckar med rödbränd silt
konstateras. Två av dessa tolkades som anläggningar, A1 och A2, se vidare
nedan och bilaga 3. I silten kunde också otydliga plogfåror i N-S riktning
anas.
Etapp 3 var ca 395 meter lång och bredden på schaktet var 1,6 meter med
några mindre utvidgningar. Etappen grävdes i åkermark med 0,1–0,2 meter
matjord. I den sydöstra delen var inslaget av keramik, tegel spik och
småsten i matjorden större än i övriga delar av schaktet. Schaktbotten
bestod av orange och orangeflammig silt. I den sydöstligaste delen var en
del småsten och enstaka 0,2–0,4 meter stora stenar i övergången mellan
matjord och silt. De sista 6–8 metrarna blev silten mer moränaktig. I
schaktbotten var flera fläckar med rödbränd silt och sot eller kol. Det fanns
också spridda störhål och plogfåror i N-S riktning. I den mellersta delen av
schaktet var silten renare än i nordväst och sydöst. Tre anläggningar, A7,
A8 och A10 dokumenterades.
Anläggningar
Ett flertal fläckar med rödbränd silt kunde iakttas i botten av schakten. De
flesta bedömdes redan vid rensningen som rotbränder då de var mycket
oregelbundna i plan. Några dokumenterades i plan men fick utgå efter att
de hade snittats och tre fick kvarstå som anläggningar. Det fanns också
spridda störhål i stora delar av schakten. De var i regel 0,07–0,10 meter i
diameter och 0,1 meter djupa med mer eller mindre kolbemängd fyllning.
Endast A4, som var lite större, och A10, som var flera på rad, mättes in och
dokumenterades.

A1 Härdbotten? Oregelbundet rund, 0,35–0,40 m diam. Fyllning av
rödbränd silt med kol i N kanten. Snittad i N-S riktning. Skålformad profil,
0,1 m djup med kol i botten.
A2 Härdbotten? Oregelbunden form, 0,65x0,55 m (Ö-V). Fyllning av
rödbränd silt med spridda kolförekomster. Plogfåra i N-S riktning i Ö
kanten. Snittad i N-S riktning. Oregelbunden flack skålformad profil, 0,1 m
djup, med en kolkoncentration i mitten.
A3 Rotbrand? Utgår
A4 Störhål, runt 0,2 m diam och 0,1 m djupt med kol i mitten.
A5 Rotbrand? Utgår
A6 Rotbrand? Utgår
A7 Nedgrävning, oregelbundet rund, 0,9x0,6 m (NO-SV). Fyllning av
homogen grå omgrävd silt med ett litet inslag av kol och träflis, tydligt
avgränsad mot omgivande mark i plan. Snittad i N-S riktning. Otydlig
avgränsning i profil, ca 0,6 m djup med raka lodräta kanter och plan botten.
A8 Härdbotten? Oregelbundet rund 0,45 m diam. Fyllning av rödbränd silt
och kol, mest kol i V kanten. Snittad i N-S riktning. Oregelbundet
skålformad profil, 0,2 m djup med kol i botten.
A9 Rotbrand? Utgår
A10 Gärdsgård, minst 4,5 m lång (NNV-SSO) och 0,2–0,3 m bred. Bestående
av ett 20 tal störhål, varav några parställda. Störhålen 0,02–0,05 m diam och
0,05–0,10 m djupa, vissa med trärester.
A11 Stenlyft? Utgår

Tolkning och slutsatser
Tre av anläggningarna A1, A2 och A8 bedömdes som eventuella
härdbottnar. Anläggningarna påminde om de härdar som undersöktes
inom boplatsen L1998:818 år 2008, även om de var både mindre och
grundare. De saknade också inslag av skärvig eller skörbränd sten
(Lögdqvist 2009). Men tolkningen var att det endast var den allra understa
delen av härden som var bevarad. Resten hade blivit bortplöjd. De ligger
dessutom bara 40–55 meter från det redan registrerade boplatsområdet, se
bilaga 3. Det som gjorde tolkningen något osäker var att det också fanns
flera oregelbundna fläcka med rödbränd silt vilka tolkades som rotbränder.
Det är inte omöjligt att även dessa mer regelbundna anläggningar är

rotbränder även om skiljde sig i form i både plan och profil. Ingen av de
härdar som undersöktes 2008 daterades, men två nedgrävningar inom
området fick dateringar till yngre bronsålder respektive mesolitikum
(Lögdqvist 2009).
Nedgrävningen A7 var tydlig i plan men när den snittades var
fyllningen nästan samma färg som den omgivande silten. Nedgrävningen
hade också mycket regelbundna och raka kanter i profil. En tolkning kan
vara att den är relativt modern och att kort tid förflutit mellan att den
grävdes och fylldes igen. Funktionen var oklar.
Störhålet A4 var tydligt. Funktionen var dock oklar då inga fler liknande
hål kunde iakttas i schaktet.
A10 bestod av ett 20-tal störhål utmed en ca 4,5 meter lång och 0,2–0,3
meter bred sträcka. Hålen var alla 0,02–0,05 meter i diameter och 0,05–0,10
meter djupa. Några hål var tydligt parställda och vissa innehöll trärester.
Tolkningen i fält var att hålen utgjorde rester efter en gärdsgård. Denna
tolkning kunde bekräftas av en snabb kontroll av storskifteskartan från
1838 (U46-128:1) där en hägnad mellan storåkern och tomtmark tangerar
platsen för A10, se bilaga 4.
En utvidgning av boplatsområdet L1998:818 gjordes så att det omfattar
även de nya eventuella härdbottnarna. Det aktuella arbetsföretaget kräver
inga ytterligare arkeologiska insatser. Om framtida markarbeten ska ske
inom eller i närheten av boplatsområdet bör det dock göras under
antikvarisk medverkan.

Sammanfattning
I maj 2019 schaktningsövervakades en drygt 500 meter lång sträcka i Norr
och Sör Romme, Borlänge kommun. Anledningen till
schaktningsövervakningen var att det skulle grävas för fjärrvärme och att
det fanns en fyndplats för en trindyxa och ett boplatsområde med
nedgrävningar och härdar i närheten, vilka fått dateringar till yngre
bronsålder respektive mesolitikum. Resultatet från
schaktningsövervakningen blev att ytterligare tre eventuella härdbottnar
kunde dokumenteras. Tolkningen var dock osäker då de varken innehöll
eldpåverkad sten eller brända ben och flera andra områden med rödbränd
silt fanns i schaktbotten. Dessutom dokumenterades en troligen sentida
nedgrävning, ett störhål och rester efter en gärdsgård. En utvidgning av
boplatsområdet gjordes. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder är
nödvändiga för det aktuella arbetsföretaget.
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Dokumentationsmaterialet bestående av fältanteckningar, 22 foton och
shape-filer förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
Bilagor
1. Utdrag från terrängkartan. Skala 1:50 000
2. Utdrag från fastighetskartan. Skala 1:2 000
3. Planritning över schakt och A1, A2, A7 och A8. Skala 1:600.
4. Historiskt kartöverlägg med A10. Skala 1:400.
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Bilaga 1. Utdrag från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Bilaga 2. Utdrag från fastighetskartan med schaktets tre etapper markerat med grått, schakt från 2008
med ljusblått och intilliggande fornlämningar med rött och respektive nummer. Skala 1:2 000.
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Bilaga 3. Planritning över del av schaktet med anläggningar markerade med rött och respektive nummer.
Schaktet från 2008 markerat med ljusblått och boplatsområdet med ljusrött samt ny utbredning för
boplatsområde med röd streckad linje. Skala 1:600.
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Bilaga 4. Utdrag från storskifteskartan (U46-128:1) rektifierad mot dagens fastighetskarta. Strax sydväst
om A10 syns en hägnad som utgjort gräns mellan olika markslag. Skala 1:400.

