
Arkeologisk utredning

NORR ROMME
inför planerad ridanläggning vid travbanan i 
Stora Tuna socken, Borlänge kommun
Dalarnas län

Arkeologisk rapport 2020:13
Greger Bennström





1Arkeologisk rapport

Dalarnas museum
Arkeologisk rapport 2020:13

Arkeologisk utredning

NORR ROMME
inför planerad ridanläggning vid travbanan i 
Stora Tuna socken, Borlänge kommun
Dalarnas län

Greger Bennström

med bidrag av
Andreas Berndt



2 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020

Renritning: Greger Bennström
Form: Eva Carlsson
Framsida: Spjutspetsen F1 strax efter att den hittades i matjorden i schakt 63. Foto: 
Mattias Frisk.

Rapporten finns på Dalarnas museums hemsida och i Fornsök

Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY
Fastighetskartan: © Lantmäteriet. Terrängkartan: Lantmäteriet (CC0)

Tryck: Dalarnas museum, Falun, 2020
ISSN 1400-8815



3Arkeologisk rapport

Innehåll

Sammanfattning ......................................................................................................5
Inledning ..................................................................................................................6
Kunskapsläge ...........................................................................................................6
Syfte ...........................................................................................................................8
Metod ........................................................................................................................8

Genomförande ....................................................................................................8
Resultat .....................................................................................................................9

Schakt ...................................................................................................................9
Anläggningar ....................................................................................................10
Fynd ...................................................................................................................13

Tolkning .................................................................................................................14
Slutsatser och vetenskaplig potential .................................................................17

Utvärdering av undersökningsplanen ..........................................................17
Förmedling ........................................................................................................18

Referenser ...............................................................................................................18
Arkiv ..................................................................................................................18

Tekniska och administrativa uppgifter ..............................................................19
Bilaga 1, Schaktbeskrivning .................................................................................21
Bilaga 2, Anläggningsbeskrivning ......................................................................23
Bilaga 3, Fyndlista .................................................................................................25
Bilaga 4, Konserveringsrapport ..........................................................................27



4 Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2020



5Arkeologisk rapport

Sammanfattning
I augusti 2018 genomfördes en arkeologisk utredning med sökschaktsgrävning 
i Norr Romme, Borlänge kommun, Dalarna. Området var beläget mellan två 
troligtvis medeltida gårdstomter och ett område med boplatslämningar. Det 
fanns även skriftliga källor som berättar om att det ska ha funnits gravhögar i 
Norr Romme. Syftet med utredningen var att utreda fornlämningsförekomsten 
samt att översiktligt bedöma, beskriva och avgränsa påträffade fornlämningar.

Inom det ca 3 hektar stora området grävdes 72 sökschakt, vilket motsva-
rade ca 4,7% av den totala ytan. I nästan alla schakt var överst 0,2–0,3 meter 
matjord och sedan den naturliga orörda marken bestående av silt. Totalt 
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med utredningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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påträffades 19 anläggningar, varav sju utgick efter närmare undersökning. 
Anläggningarna utgjordes av tre stolphål, ett dike, ett störhål och sex gropar 
eller nedgrävningar. De flesta anläggningarna påträffades i östra delen av 
undersökningsområdet och dokumenterades i plan, men undersöktes inte 
vidare. Ett tjugotal järnföremål, fragment av brända ben och en bit bränd 
flinta påträffades huvudsakligen i och strax utanför två schakt i östra delen. 
Järnföremålen bestod av en spjutspets, två pilspetsar, ett eldstål, hästutrust-
ning, nitar m.m. 

Tolkningen är att föremålen hör hemma i en gravkontext från yngre järn-
ålder, sannolikt vikingatid. Några tydliga spår efter själva gravanläggningen 
kunde dock inte iakttas i de upptagna sökschakten. Utifrån tidigare under-
sökningar på Tunaslätten är det inte omöjligt att en eller flera kantrännor som 
funnits kring nu bortgrävda gravhögar finns kvar under matjorden. Dalarnas 
museum förordar därför att inga markingrepp bör tillåtas i den östra delen 
av undersökningsområdet utan föregående arkeologiska insatser.

Inledning
På en åker vid Romme travbana (figur 1), Stora Tuna socken, Borlänge kom-
mun fanns det planer på att uppföra ett nytt ridhus med kringanläggningar. 
Det projekterade området var ca 3 hektar och tangerade tre fornlämningar, 
bytomt/gårdstomt L1999:1067 och L1999:1066 samt boplats L1999:173. 
Därför beslutade Länsstyrelsen Dalarna om en arkeologisk utredning med 
sökschaktsgrävning, dnr 431-2987-2018. Exploatör var Borlänge kommun 
genom Projektledarbyrån. 

Kunskapsläge
Tunabygden verkar åtminstone under järnåldern och medeltiden ha varit ett 
centralområde för Dalarna. Ett flertal järnåldersgravar och huslämningar har 
undersökts utmed Dalälven och på Tunaslätten genom åren (Carlsson 2016a 
och b). Det finns också relativt många lämningar registrerade i och runt Romme 
i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR). Framförallt rör det sig om 
spår efter järnframställning och äldre gårdslägen, men också gruvor, gravar 
från järnåldern och fynd av stenålderskaraktär.

Romme finns omnämnt redan på 1300-talet och det är ett av de äldre be-
läggen i Stora Tuna. Vid 1666 års påbud till landets präster att rapportera in 
forna företeelser och lämningar nämns i svaret från Stora Tuna att det finns 4 
½ gravhögar i Norr Romme och inte mindre än 16 stycken i Sör Romme. Den 
halva gravhögen i Norr Romme visar att gravhögar redan då hade förstörts. 
Gravhögarna i Stora Tuna nämns sedan även av Holenius och Sahlstedt un-
der 1700-talet. I mitten av 1800-talet omskrivs gravhögarna av Dybeck, han 
uppger då att de flesta är förstörda (Pagoldh & Carlsson 1996). Från 1641 
finns en karta, en s.k. geometrisk jordebok, över Norr och Sör Romme (U46-
100:u3:6-11). Kartan är relativt detaljerad och visar gårdslägen och markslag 
(figur 2). På flera ställen på kartan finns kullar inritade. De skulle kunna tolkas 
som gravhögar. De är sannolikt naturliga moränkullar eller åtminstone mark 
som inte lämpar sig för odling. Tvåhundra år senare vid storskiftet 1838, ser 
det nästa exakt likadant ut kring utredningsområdet vad gäller gårdslägen, 
åkrar och vägar (U46-100:1).

Det aktuella utredningsområdet tangerar tre registrerade lämningar (figur 
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Figur 2. Utsnitt över Norr Romme från geometrisk jordebok 1641. Gårdslägena visas med hussymboler. 
Tomterna 8–10 är registrerade som L1999:1066 och 11–12 som L1999:1067. Utredningsområdet har 
markerats med en blå oval. Skala 1:10 000.

Figur 3. Utsnitt ur fastighetskartan, området sydöst om travbanan med utredningsområdet markerat 
med blå linje och schaktet från 2016 med gul linje. De rosa områdena är gårdstomter, område med 
boplatsfynd samt blästplatser. Skala 1:5 000.
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3). Gårdstomterna L1999:1067 och L1999:1066, är avgränsade utifrån den ovan 
nämnda kartan från 1641. L1999:173 består av fynd av tegel, skärvsten och 
slagg, möjligen material som plöjts ut från L1999:1066.

2016 genomförde Dalarnas museum en övervakning av ett kabelschakt 
som tangerade den sydöstra kanten av aktuellt undersökningsområde och 
gick igenom västra delen av L1999:173. Inga anläggningar eller kulturlager 
påträffades i schaktet (Fahlberg 2016).

Syfte
Syftet med utredningen var att försöka utröna fornlämningsförekomsten inom 
utredningsområdet genom sökschaktsgrävning. Påträffade fornlämningar 
skulle översiktligt avgränsas, beskrivas och bedömas avseende fornlämnings-
status. Utredningens resultat skulle ge ett fullgott underlag för Borlänge kom-
muns fortsatta planering och Länsstyrelsen Dalarnas fortsatta hantering av 
ärendet. Målgruppen för utredningen var länsstyrelsen och Borlänge kommun. 
Resultatet från utredningen ska kunna användas av andra undersökare vid 
upprättande av undersökningsplan för arkeologisk förundersökning.

Metod
Utredningen bestod av sökschaktsgrävning. Sökschakten skulle täcka ca 3% 
av den totala ytan och hur schakten placerades styrdes av arkeologerna. Mat-
jorden avlägsnades med hjälp av grävmaskin utrustad med planeringsskopa, 
ca 0,1 meter åt gången. Därefter rensades valda delar av schaktbotten för 
hand. Schakt, påträffade anläggningar och fynd mättes in digitalt med hjälp 
av GNSS-mottagare med nätverks-RTK. Enstaka slaggbitar och enstaka fynd 
från nyare tid som inte gick att knyta till någon anläggning mättes inte in utan 
antecknades i schaktbeskrivningarna. Schakten och anläggningarna beskrevs 
i skrift och de flesta anläggningarna fotograferades. Några av anläggningarna 
snittades för att kunna avgöra deras funktion, men de flesta anläggningarna 
lämnades orörda efter dokumentation i plan. En mycket liten del av matjor-
den torrsållades. Där metallföremål påträffades gjordes en metalldetektering 
innan schaktningen fortsatte. I några fall detekterades även marken direkt 
utanför schaktet. Efter att utredningen avslutats lades schakten igen. I det fall 
där lämningar eller anläggningar påträffades som bedömdes ha betydelse för 
eventuella fortsatta arkeologiska insatser täcktes schaktbotten med markduk 
innan schaktet lades igen.

Genomförande
Sökschaktsgrävningen utfördes under fem dagar i augusti 2018. Utrednings-
området var ca 30 000 kvadratmeter stort och begränsades i nordost och sydost 
av vägar. Marken bestod av flack åkermark med några träd utmed nordvästra 
kanten (figur 4). I sydöstra hörnet sluttade marken svagt åt söder. I norra 
hörnet verkade marken något utplanad och bestod av gräsmatta. 

Inom undersökningsområdet togs 72 sökschakt upp med ca 10–20 meters 
mellanrum, jämnt fördelade över större delen av området (figur 6). Schakten 
var mestadels 9–16 meter långa, 1,4–1,6 meter breda och 0,3–0,6 meter djupa. 
Vädret var torrt och soligt vilket gjorde det svårt att se eventuella avvikelser 
i den naturliga silten i schaktbotten. Hela utredningsområdet var tillgängligt 
och utredningen genomfördes som planerat. 
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Resultat

Schakt
I nästan alla schakt var matjorden 0,2–0,3 meter tjock och därunder kom den na-
turliga orörda silten som mestadels var beige, varvig, kompakt och något lerig 

(figur 5 och 6). I några schakt 
grävdes djupare partier för 
att säkerställa att det var den 
naturliga orörda marken i 
schaktbotten. Längst i sydöst 
(schakt 47–48) var matjorden 
tjockare, 0,3–0,8 meter. I flera 
av schakten kunde plogspår 
iakttas i den översta silten. På 
några få ställen fanns sentida 
störningar i form av brunnar 
med rörledningar mellan 
samt en minst 1,6x1,6 meter 
stor nedgrävning med en 
intilliggande jordhög, A18. 
Möjligen är nedgrävningen 
spår efter en bortgrävd led-
ningsstolpe från den luftled-
ning som tidigare passerat 
över just den platsen? I öv-
rigt var både matjord och 
silt förhållandevis ren med 
få inslag av annat material 
och föremål. Anläggningar 
påträffades i schakt 21, 42, 

Figur 4. Utredningsområdet sett från dess nordöstra hörn. Tornet på Stora Tuna kyrka är synligt mellan 
träden till höger. Foto: Greger Bennström.

Figur 5. Den varviga silten i botten på ett av de djupare 
schakten. Skalstocken är en meter. Foto: Greger Bennström.
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46, 47, 51, 62, 63, 64, 70 och 72. Schakt 35–39 utgick då de var dubbelregistre-
ringar. För en beskrivning av samtliga schakt, se bilaga 1. 

Anläggningar
Totalt dokumenterades 19 anläggningar varav huvuddelen fanns i den östra 
delen (figur 7). Det var tre stolphål, tre diken, fyra nedgrävningar, tre mörk-
färgningar, en slaggförekomst, ett område med gravfynd, två stenlyft, ett 
störhål och en sentida störning. Av dessa utgick stenlyften, ett dike och några 
mörkfärgningar efter att de hade undersökts närmare (A2, A5, A7, A10, A12, 
A13 och A18).

A1, A3 och A11 utgjordes av stolphål. A1 bestod av en D-formad 0,18 meter 
djup nedgrävning med rundad botten och något diffus avgränsning. Snittad. 

A3 och A11 bestod också av nedgrävningar, men hade dessutom stensko-
ning (figur 8). Dessa båda dokumenterades endast i plan. 

A4 och A19 utgjordes av diken. A4 gick i NO-SV riktning och hade en fyll-
ning av rödbrun matjordsblandad silt. Den rödbruna silten var minst 0,1 meter 
tjock vid provstick med jordsond. Anläggningen undersöktes inte vidare. 

A19 gick i Ö-V riktning och hade en fyllning av matjordsblandad silt. En 
smal sektion grävdes genom diket.
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Figur 6. Schakten med respektive nummer. Schakt med anläggningar och/eller fynd markerade med fet 
stil. Sentida störningar markerade med orange. Skala 1:2 000.
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A6 och A14 bestod av nedgrävningar. A6 var 0,7x0,5 meter stor och 0,1 
meter djup med skålformad botten. Fyllningen bestod av matjordsblandad 
silt med enstaka skarpkantade stenar och flera järnhaltiga slaggbitar. Snittad. 

A14 var 1,0x0,6 meter stor och hade en fyllning av jordblandad silt med 
inslag av kolfragment och små järn-/slaggfragment. A14 dokumenterades 
endast i plan.

A8 utgjordes av en 0,3 meter stor och 0,08 meter djup grop med ett 10-tal 
0,01–0,03 meter stora järnhaltiga slaggbitar. Undersökt.

A9 bestod av en oregelbunden ca 1 meter stor nedgrävning? I silten, direkt 
under matjorden, påträffades flera järnföremål som låg tillsammans på ett 
och samma ställe, se vidare under Fynd. A9 dokumenterades endast i plan.

A15 utgjordes av ett störhål med rund form 0,1 meter i diameter och 0,2 
meter djupt med fyllning av kolblandad silt. Undersökt.

A16 var en oregelbunden fläck av rödbränd silt med kolinslag (figur 9). I 

Figur 7. Schakten i östra delen av utredningsområdet med anläggningar markerade med rött och 
anläggningar som utgått med ljusblått. Fynden från respektive schakt markerade med F-nummer. Skala 
1:500.
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anläggningen fanns också ett störhål. Dokumenterades endast i plan.
A17 utgjordes av en stenfylld grop med diffus nedgrävningskant. I gropen 

fanns 0,1 meter stora skärviga och vittrade stenar. Dokumenterades endast 
i plan.

För beskrivning av samtliga anläggningar se bilaga 2.

Figur 8. Stolphålet A3 i schakt 46 fotograferat i lod från nordost. Skalstocken är 1 meter. Foto: Greger 
Bennström.

Figur 9. A16 i schakt 70 bestående av ett oregelbundet område med rödbränd silt samt kol- och sotfläckar. 
Foto: Greger Bennström.
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Fynd
I ett 15-tal schakt fanns spridda bitar av mörk glasaktig slagg i matjorden eller 
övergången mellan matjord och silt. Möjligen utgjorde dessa bitar smidesslagg. 
Vissa slaggbitar var dock bruna och mer järnhaltiga, mer liknande blästslagg. 
Även enstaka skärviga eller kantiga stenar, porslinsskärvor, kritpipsskaft, 
spikar och andra sentida järnföremål påträffades i matjorden spritt över områ-
det. Dessa fynd togs inte omhand då de inte gick att knyta till någon kontext.

Ett 20-tal föremål togs omhand och registrerades (bilaga 3). I matjorden i 
schakt 63 hittades en ca 0,3 meter lång spjutspets av järn, F1 (figur 10). Spjut-
spetsen hade holk och bladet var ryggat och var lätt böjt längst ut på den 
avbrutna spetsen. 

Knappt 2 meter sydost om spjutspetsen, överst i silten, låg en pilspets med 
tånge, F4 (figur 11), en amulettring/rangel med flera hängen, F5 (figur 12), ett 
eldstål med upprullade ändar, F6, samt tre fragment, F7, varav ett tandat blad 
och de andra två med nithål respektive kvarsittande nit. 

Vid metalldetektering i matjorden utanför schakt 63 hittades en del av ett 
yxblad, F3, och en pilspets F2, eventuellt tvåeggad. När matjorden från syd-

Figur 10. Spjutspetsen F1 efter konservering. Foto: Andreas Berndt, Studio Västsvensk Konservering.

Figur 12. Rangel F5 och andra seldonsdetaljer efter konservering. Foto: Andreas Berndt, Studio 
Västsvensk Konservering.

Figur 11. Pilspets F4 efter konservering. Foto: Andreas Berndt, Studio Västsvensk Konservering.
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östra delen av schakt 63 sållades påträffades en nit/spik F8, åtta små fragment 
av bränt ben F10 (figur 13), en bit glasaktig slagg F11, en bit eldslagningsflinta, 
F12 och sju små slaggbitar, F9, två nitar med kvarsittande delar av bleck och 
två järnfragment/-tenar, F23, samt en bit yngre rödgods, F13, och ett eventuellt 
recent järnföremål, F14.

I schakt 64 hittades en liten kvadratisk sölja med bortrostad torne, F17, ett 
eventuellt knivblad, F20, en nit med rektangulär bricka, en brodd och ytterli-
gare två järnfragment, F18, samt några små järn-/slaggklumpar, F19. Ett litet 
beslag med nithål i, F16 (figur 14), hittades i schakt 67. I schakt 46 hittades en 
större spik samt ett böjt järnföremål, märla, F22.

Tio järnföremål F1–F7, F16, F17 och F20 valdes ut och skickades till Studio 
Västsvensk Konservering i Göteborg för konservering (bilaga 4).

Tolkning
Med tanke på de skriftliga källor som omnämner gravhögar i Norr Romme 
var det kanske inte helt oväntat att hitta rester efter en grav i åkermarken. 
Varken i rannsakningarna eller Sahlstedt preciseras dock var i Norr Romme 
gravhögarna skulle ligga (Ståhle 1960; Sahlstedt 1743). Inte heller kartan från 
1641 ger några indikationer. Utifrån kartan verkar det snarare som om den 
nu påträffade graven redan på 1600-talet var förstörd och bortplöjd (figur 15). 

Lämningar efter gravhögar daterade till vendel- och vikingatid har påträf-
fats vid uppdragsarkeologiska insatser i närområdet tidigare (figur 16). Vid 
Rommeholen undersöktes 1993 bland annat fem kantrännor till gravhögar 
L1999:1065 (Pagoldh & Carlsson 1996). 2008 undersöktes bland annat en kan-
tränna i Sör Romme, L1999:890 (Bennström & Helgesson 2010). I Yttre Svärdsjö 
undersöktes bland mycket annat tre kantrännor (DM 948). Även i Kälarvet, 
Hönsarvet, Forsa och Islingby har kantrännor från gravhögar påträffats och 
undersökts (Carlsson 2016a; Carlsson 2018; Lögdqvist 2009).

Då det var frågan om en arkeologisk utredning dokumenterades påträffade 
anläggningar i plan, men de flesta undersöktes inte vidare utan sparades till 
eventuella fortsatta arkeologiska insatser. Det kan därför vara svårt att tolka 
anläggningarnas funktion eller sammanhang. De flesta anläggningarna och 
fynden påträffades i den östa delen av undersökningsområdet, koncentrerat 
till schakten 46, 47, 62–64, 66, 67 och 70, se figur 7 och 15. I schakten gick 
det inte att iaktta några anläggningar som med säkerhet kan kopplas till en 

Figur 13. De åtta fragmenten brända 
ben (F10) som påträffades när 
jorden från östra delen av schakt 63 
sållades. Foto: Mattias Frisk.

Figur 14. Beslag med nithål, F16, 
från schakt 64. Foto: Andreas Berndt, 
Studio Västsvensk Konservering.
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den historiska kartan 
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utredningsområdet och 
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Figur 16. Utsnitt från ter-
rängkartan med platserna 
för tidigare undersökta 
gravhögar. Aktuellt utred-
ningsområde inom den blå 
cirkeln. Skala 1:90 000.
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grav, t.ex. kantränna eller bålplats. Schakt 63, 64 och 71 grävdes inte heller 
ned till den rena silten, utan grävarbetet avbröts och sparades till eventuella 
kommande arkeologiska insatser. Platsen kring de fyndförande schakten har 
registrerats i Fornreg som grav där uppgift om typ saknas (nummer L2018:939) 
med bedömningen fornlämning. 

Stolphålen A3 (schakt 46) och A11 (schakt 62) kan eventuellt kopplas till 
den inhägnade väg/fägata som går mellan gårdsklungorna på kartorna från 
1641 och 1838 (figur 15 och 17). Svackan/diket A19 kan eventuellt kopplas 
samman med en väg som drogs ut på åkermarken i VNV-OSO riktning vid 
storskiftet 1838 och som även verkar finnas kvar vid laga skiftet hundra år 
senare (20-stu-1248).

När det gäller fynden är det några som bör ägnas särskild uppmärksam-
het. Spjutspetsen F1 hade ryggat blad med antydan till egghörn. Holken är 
lång, ca halva totallängden och relativt smal, 25 mm i basen (se figur 10 och 
framsidan). De verkar inte finnas några paralleller funna i Dalarna tidigare. 
Viss likhet har exemplar hittade i Djura, Morastrand och Kråkberg, men dessa 
verkar smäckrare i formen (Serning 1966). Pilspetsen F4 är lansettformig med 
en avsats på tången och tillhör den allra vanligaste typen av pilspetsar under 
vikingatiden (Serning 1966). 

F2 tolkades i fält som en böjd ten. Efter konservering syns dock tydligt 
att den är ryggad och sannolikt tvåeggad samt avbruten i båda ändarna. Det 
skulle eventuellt kunna vara en pilspets, i så fall av en annan och grövre typ 
än F4. Det kan även vara en mycket illa åtgången spjutspets. 

Hästutrustning är relativt vanligt i vikingatida gravar och har påträffats vid 
flera undersökningar i Dalarna, t.ex. Kälarvet i Borlänge och Bengtsarvet på 

0 50 10025 Meter

F

Figur 17. Utsnitt från storskifteskartan 1838 rektifierad mot fastighetskartan med utredningsområdet 
och schakten. Lägg märke till att den inhägnade fägatan mellan de två gårdsklungorna från 1641 års 
karta, figur 15, verkar finnas kvar. Skala 1:3 000.
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Sollerön (Carlsson 2016a). Det rangel, F5, som hittades verkar ha stora likheter 
med ett rangel från grav 2 i Bengtsarvet. Båda har miniatyreldstål uppträdda 
på en ring. I samma grav på Sollerön påträffades även en ryktskrapa (Serning 
1966). Det tandade bladet, F7, skulle kunna var en del av en ryktskrapa. Även 
broddar är vanligt förekommande i vikingatida gravar (Pagoldh & Carlsson 
1996). Eldstål har haft en lång användningstid. Den typ som påträffades i 
schakt 63, lyrformigt med upprullade ändar verkar dock vara typiska för 
vikingatid (Serning 1966).

Flera av fynden, vapen, eldstål, hästutrustning/amulettring, nitar och 
brända ben påträffades i samma schakt (63) och tolkas alltså härröra från en 
gravkontext. Även i de intilliggande schakten (64 och 67) påträffades enstaka 
föremål som troligen kan sättas i samma kontext som de i schakt 63. Troligen 
rör det sig om en eller flera sönderplöjda gravhögar från yngre järnålder, san-
nolikt från vikingatid. Gravhögens exakta läge eller utbredning gick inte att 
avgöra genom utredningsschakten. Med tanke på tidigare undersökningar 
i Stora Tuna är det inte omöjligt att det kan röra sig om flera gravhögar som 
ligger intill varandra och att gravgömmor kan finnas i kantrännorna även om 
ingenting av själv gravhögen finns kvar (Carlsson 2016a). 

Slutsatser och vetenskaplig potential
Resterna efter en eller flera förmodade gravhögar kan gömma sig under mat-
jorden i den östra delen av undersökningsområdet. Gravhögarna verkar vara 
bortgrävda redan i mitten av 1600-talet. Ofta finns dock kantrännan kvar, i 
vilken det kan finnas gravgömmor. I flera av schakten fanns plogspår i silten 
varför det inte går att utesluta att delar av kantrännorna också är sönderplöjda. 
Spjutspetsen låg i undre delen av matjorden och hade sannolikt rubbats ur 
sitt ursprungliga läge av plöjning. De andra metallfynden å sin sida verkade 
ligga i ursprungligt läge precis i övergången mellan silt och matjord. Det 
är därför troligt att det skulle gå att få fram ytterligare information om den 
eventuella gravens konstruktion och storlek om ett större sammanhängande 
område schaktades av. Det är också troligt att ytterligare metallfynd och inte 
minst brända ben skulle kunna påträffas om området kring den förmodade 
graven metalldetekterades och matjorden sållades.

Utvärdering av undersökningsplanen
Utvärderingen har gjorts utifrån den av Dalarnas museum upprättade och 
av länsstyrelsen godkända undersökningsplanen. Syftet att utröna forn-
lämningsförekomsten inom området och översiktligt avgränsa och bedöma 
påträffade fornlämningar har gjorts i och med fältarbetet och denna rapport. 
Den arkeologiska utredningen har utförts enligt de metoder som angavs i 
undersökningsplanen. Ca 4,7% av den totala utredningsytan undersöktes, 
vilket är något mer än de 3% som var beräknat. Då antalet fynd som krävde 
konservering blev fler än beräknat överskreds kostnaderna något. Några av 
schakten eller delar av schakten grävdes inte ned till den orörda silten. An-
ledningen till att schakten inte grävdes till botten var att inte gräva fram yt-
terligare fynd och därigenom försena och fördyra utredningen och beslutet att 
stanna innan schakten grävts klart togs i samråd med länsstyrelsen. Dalarnas 
museum anser att markarbeten inte bör utföras i den östra delen av under-
sökningsområdet utan att ytterligare arkeologiska insatser har genomförts.
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Förmedling
Då varken Dalarnas museum eller länsstyrelsen ville riskera att marken plund-
rades på eventuella kvarliggande metallföremål gjordes inga förmedlande 
insatser i samband med själva utredningen. Ett par månader efter avslutat 
fältarbete har det dock skrivits flera artiklar i lokalpressen.
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Bilaga 1 Schaktbeskrivning

Schakt Beskrivning Anläggn. Fynd
1 0,4 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Både matjord 

och silt väldigt rena.
2 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Enstaka 

tegel och kolfragment i övergång mellan matjord och silt.
3 0,4 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt.
4 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. 1 bit glasaktig lätt slagg, 8 cm stor.
5 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Plogfåror 

diagonalt (N-S).
5 bitar lätta blåsig slagg , 1-2 cm stora.

6 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Störning i 
form av schakt mellan brunnar längsgående genom schaktet.

7 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Störning i 
form av brunn i S.

8 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt.
9 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beigebrun flammig lerig 

silt.
10 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Plogfåror 

diagonalt (N-S).
2 bitar glasaktig slagg, 5 cm stora. Enstaka skärviga 
stenar 10 cm stora.

11 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Plogfåror 
diagonalt (N-S).

3 bitar glasaktiga slaggbitar, 1 cm stora

12 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Plogfåror 
diagonalt (N-S).

2 bitar glasaktig slagg, 1 cm stora, och 1 mer 
järnhaltig.

13 0,4-0,5 m djupt. 0,25-0,30 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt.
14 0,4 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig beigebrun lerig silt.
15 0,4 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig beigebrun lerig silt.
16 0,4 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig beigebrun lerig silt.
17 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beigebrun lerig silt. 

Plogfåror diagonalt (N-S).
2 bitar glasaktig slagg 5 cm stora. 1 0,3 m stor kantig 
sten och några mindre.

18 0,4-0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig beigebrun lerig silt. 
Plogfåror diagonalt (N-S).

3 bitar glasaktig slagg, 3 cm stora.

19 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. Aningen 
mer kolfragment i övergången mellan matjord och silt.

20 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig beige lerig silt. I S 
grävs ned till 0,8 m.

21 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt. Plogfåror diagonalt (N-S).

A1

22 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt. Plogfåror diagonalt (N-S).

23 0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig silt. 
Plogfåror diagonalt (N-S).

24 0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig silt. 
Plogfåror diagonalt (N-S).

A2 1 bit glasaktig slagg, 5 cm stor och en järnhaltig 2 
cm stor.

25 0,4-0,6 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

Enstaka små porslinsbitar i matjorden

26 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
 27 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
 28 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
 29 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
 

2 bitar glasaktig slagg, 5 cm stora.
30 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 

silt. Plogfåror diagonalt (N-S). 
31 0,4-0,6 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 

silt. Fr.o.m. schakt 31 är matjorden något skräpigare, enstaka skärvor glas, 
porslin, rödgods, kritpipsskaft och järnföremål/fragment.

2 bitar glasaktig slagg, 3 cm stora.

32 0,4 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig silt. 

33 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt. 

6 bitat glasaktig slagg, 2-9 cm stora. Ett kilformat 
järnföremål i matjorden.

34 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt. 

1 bit glasaktig slagg, 3 cm stor.

35 utgår = schakt 30
36 utgår = schakt 31
37 utgår = schakt 32
38 utgår = schakt 33
39 utgår = schakt 34
40 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 

silt. 
41 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 

silt. 
42 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 

silt. 
43 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 

silt. 
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44 0,3-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt. 

45 0,4-0,6 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt. I NV änden recent störning i form av nedgrävning minst 1,6x1,6 m stor

46 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt. A3

47 0,5-0,8 m djupt. 0,3-0,8 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig 
lerig silt. I mitten av schaktet är en ca 6 m lång svacka fylld med matjord. 
Genom N hörnet sneddar ett dike. A4, A5

48 0,4-0,7 m djupt. 0,30-0,45 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige 
flammig lerig silt. Ungefär mitt i schaktet går en ca 3 m lång svacka fylld med 
matjord

49 0,4-0,5 m djupt. 0,2 m grästorv matjord sedan varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

50 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

51 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

A7, A8

52 0,4-0,5 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

53 0,3-0,4-m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

54 0,3-0,4-m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

En liten järnten i matjorden

55 0,3-0,4-m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig 
silt.

4 bitar glasaktig slagg, 1 cm stora

56 0,5 m djupt. 0,3 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige flammig lerig silt. I 
S halvan störning i form av en brunn.

57 0,4 m djupt. 0,15 m grästorv och matjord sedan beige varvig lerig silt.
58 0,4-0,6 m djupt. 0,2 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige lerig silt.
59 0,4 m djupt. 0,2 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige lerig silt. 10-tal bitar glasaktig slagg, 1 cm stora.
60 0,4 m djupt. 0,2 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige lerig silt. A10
61 0,5 m djupt. 0,2 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige lerig silt.
62 0,4 m djupt. 0,2 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige lerig silt. A11
63 0,3-0,4 m djupt. 0,25 m matjord sedan kompakt varvig brunbeige lerig silt. SÖ 

änden endast 0,25 m djup och ej vidre undersökt.
A9, A12, 

A13
Spjutspets i matjord.  I övergång mot silt: pilspets, 
eldstål, kniv? amulettring, brända ben, glaspärla?

64 0,2 m djupt. 0,2 m matjord. Ej vidare undersökt. Flera järnfragment och en sölja i övergång mot silt.
65 0,4 m djupt. 0,3 m matjord sedan varvig brunbeige silt. Plogfåror (NV-SÖ).
66 0,3 m djupt. 0,25 m matjord sedan varvig brunbeige silt. I den underliggande 

silten syns diffusa mörkare fläckar och stråk med små mängder kol och 
slaggflis. Plogfåror (N-S).

67 0,3 m djupt. 0,25 m matjord sedan varvig brunbeige silt. I den underliggande 
silten syns diffusa mörkare fläckar och stråk med små mängder kol och 
slaggflis. Plogfåror (N-S).

Järnbleck och en järnhaltig slaggklump i övergång 
mellan matjord och silt.

68 0,4 m djupt. 0,2 m matjord sedan varvig brunbeige flammig lerig silt.
69 0,4 m djupt. 0,2 m matjord sedan varvig brunbeige flammig lerig silt. Plogfåror 
70 0,25-0,40 m djupt. 0,2 m matjord sedan varvig brunbeige flammig lerig silt. A15, A16
71 0,2 m djupt. 0,2 m matjord. I den underliggande silten syns diffusa mörkare 

fläckar och stråk med små mängder kol och slaggflis. Plogfåror (NO-SV). 
Enstaka skärviga och skörbrända stenar i övergång mellan matjord och silt. Ej 
vidare undersökt.

72 0,4 m djupt. 0,15-0,20 m matjord sedan flammig beige varvig lerig silt. A17
73 0,3-0,4 m djupt. 0,15-0,20 m matjord sedan flammig beige varvig lerig silt.
74 0,4-0,5 m djupt. 0,2-0,3 m matjord sedan flammig beige varvig lerig silt.
75 0,4 m djupt. 0,2-0,30 m matjord sedan flammig beige varvig lerig silt. I S delen 

störning? i form av skärvig sten och sand
A18

76 0,4 m djupt. 0,2 m matjord sedan flammig beige varvig lerig silt.
77 0,4-0,6 m djupt. 0,3 m matjord sedan flammig beige varvig lerig silt. Plogfåror A19
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Bilaga 2 Anläggningsbeskrivning

ANLÄGGN SCHAKT BESKRIVNING 
1 21 Stolphål, D-format, 0,4x0,18 m och 0,12 m djup med rudnad botten. 

Diffust avgränsad i plan och profil. Fyllning av lätt gråbrun silt samt inslag 
av järnutfällning.  

2 24 Utgår. Ficka av blekjord. 0,7-0,8 m i diameter och 0,1 m djup. Rundad, 
oregelbunden form i plan. Oregelbunden bottenform. Fyllning av vit/ljus 
silt omgiven av något brungrå matjordsinblandad silt.  

3 46 Stolphål, yttre diameter 0,65 m. Skoning av 10 st 0,1-0,2 m stora 
skarpkantade stenar. Stolpkanal 0,25 m i diameter. Runt stenskoningen 
är en oregelbunden nedgrävningen, ca 1,5 m i diameter med fyllning av 
jordblandad silt innehållandes små mängder kol och slagg. 

4 47 Dike/Ränna,minst 1,6 m lång (NO-SV) och 0,5 m bred. Fyllning av 
rödbrun matjordsinblandad silt. Minst 0,1 m djup vid provstick med 
jordsond. Ej vidare undersökt. 

5 47 Dike, 0,65m brett och 0,2m djupt. Odlingsdike påträffat i schaktvägg. 
Recent. 

6 42 Nedgrävning, oval, 0,7x0,5 m och 0,1 m djup. Skålformad botten i profil. 
Diffus avgränsning i plan och profil. Fyllning av matjordsblandad silt med 
enstaka 0,05 m stora skarpkantade stenar, flera 0,01 m järnhaltiga 
slaggbitar, samt 2 st 0,05 m stora. 

7 51 Utgår. Oregelbunden mörk fläck. 
8 51 Slaggförekomst, rund, 0,3m i diameter och 0,08 m djup. Flack, 

oregelbunden profil. Fyllning av matjordsinblandad hård silt med ett 10-tal 
0,01-0,03 m stora järnhaltiga slaggbitar. 

9 63 Område med gravfynd. Utgörs av en diffust avgränsad, till synes kanting 
anläggning innehållandes ett flertal järnföremål av järnålderskaraktär samt 
en mindre mängd brända ben. Ej vidare undersökt. 

10 60 Utgår. Oregelbunden mörkfärgningmed mycket diffus avgräsning.  
11 62 Stolphål, runt, 0,4 m i diameter och minst 0,1 m djupt med rundad botten.  

Saknar en tydlig nergrävningskant. 2 stenar, 0,15-0,18 m stora påträffade 
i topp. Fyllningen utgörs av matjordsinblandad silt. Ej vidare undersökt 

12 63 Utgår. Stenlyft. 
13 63 Utgår. Stenlyft.  
14 64 Nedgrävning, oregelbunden, 1,0x0,6 m. Fyllning av jordblandad silt med 

inslag av kolfragment samt små slagg/järnfragment. Ej vidare undersökt. 
15 70 Störhål, först synligt som en 0,6x0,5 m oregelbunden mörkfärgning med 

sotstråk i plan. Vid rensning visade sig den kolblandade silten försvinna 
ned i ett hål, 0,1 m i diameter och 0,2 m djupt. 

16 70 Anläggning, oregelbunden, 0,7x0,5 m (NV-SO). Fyllning av rödbränd silt 
med kolinslag samt ett störhål. Ej vidare undersökt. 

17 72 Stenfylld grop, rund, 0,4-0,5 m i diameter. Diffus nergrävningskant. Stenar 
i topp, cirka 0,1 m stora, skärviga och vittrade. 

18 75 Utgår. Stört område med en hög av nyligen uppgrävd matjord. 
19 77 Matjordsfyllt dike/svacka. 1,6x0,5 m (Ö-V) och ca 0,1 m djup. Avlång form 

i plan, saknar tydlig kant. Fyllning av matjordsinblandad silt, i profil varvig. 
Recent? 
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Bilaga 3 Fyndlista

Nr Sakord Del Material Teknik Vikt g  Antal Frag. Anläggning Kommentar
        Schakt
1 Spjutspets  Järn Smitt 222,0 1 1 SS63 Konserverad
2 Pilspets  Järn Smitt 19.4 1 1 Matjordsfynd Böjd, ryggad. Konserverad
        utanför SS63/A9
3 Yxa Egg Järn Smitt 93,3 1 1 Matjordsfynd Smaleggad. Konserverad
        utanför SS63/A9
4 Pilspets  Järn Smitt 18,8 1 1 A9 Konserverad
5 Rangel  Järn Smitt 70,2 1 6 A9 Rangel och delar av 
         seldon. Konserverat
6 Eldstål  Järn Smitt 16,2 2 2 A9 Ett helt o ett frag. 
         Konserverat
7 Beslag  Järn Smitt 24,4 2 3 A9 Ett tandat o två med 
         nit o hål Konserverat
8 Nit  Järn Smitt 10,0 1 1 A9 Fyrkantig med ovalt o 
         platt huvud
9 Slagg  Järn   7 7 A9 Kasserat
10 Ben  Ben Bränt 4,0 8 8 A9 
11 Slagg  Slagg  2,6 1 1 A9 Masugnsslagg
12	 Eldslagningsflinta	 	 Flinta	 Bränt	 0,4	 1	 1	 A9	
13 Kärl Botten Keramik Drejat 4,7 1 1 A9 Recent. Kasserat
14 Järnföremål  Järn Smitt  1 1 SS63 Recent. Kasserat
15 Kedja  Järn Smitt  1 1 A18, SS75 Recent. Kasserat
16 Beslag  Järn Smitt 2,6 1 1 SS67 Med nithål. Konserverat
17 Sölja  Järn Smitt 9,3 1 1 SS64 Bältessölja, rektangulär. 
         Konserverad
18 Nit  Järn Smitt 13,8 4 4 SS64 Nit med rektangulär 
         bricka o en brodd?
19 Slagg  Slagg   3 3 SS64 Kasserat
20 Kniv Blad Järn Smitt 11,9 1 1 SS64 Konserverat
21 Slagg  Slagg   1 1 SS67 Kasserat
22 Spik  Järn Smitt  2 2 SS46 Böjd ten. Kasserat.
23 Nit  Järn Smitt 12,6 2 2 A9 2 nitar med kvarsittande 
         delar av bleck
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Bilaga 4 Konserveringsrapport
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Konserveringsrapport  

Inledning 
Vid upptagandet av ett sökschakt i Norr Romme, Borlänge kommun, år 2018 hittades 
ett antal fynd. Dessa påträffades i matjorden eller silten direkt under matjorden i åker-
mark, (ca 130 m norr om RAÄ Stora Tuna 190:1 och 414:4). Fynden kan troligen sättas 
i en gravkontext. Av dessa har 10 järnfynd (se tabell 1) lämnats till Studio Västsvensk 
Konservering (SVK) för konservering. 
 
Konserveringsarbetet pågick under år 2018 och 2020. 
 
Konserveringsdokumentationen består av två delar; en rapport som är mer översiktlig 
och en tabell där varje åtgärd redovisas fynd för fynd. 
 
 
Tabell 1. Konserverade fynd från Stora Tuna 190:1 och 414:4 

Fynd nr Material Föremål 

F1 Järn Spjutspets 
F2 Järn Böjd ten, med egg? 
F3 Järn Yxegg? 
F4 Järn Pilspets 
F5 Järn Rangel/amulettring? 
F6 Järn Eldstål 
F7 Järn Knivblad/bleck 
F16 Järn Bleck med hål 
F17 Järn Sölja 
F20 Järn Järnfragment, kniv-

blad? 
 
 

Syfte, metod och frågeställningar 
Konservering syftar generellt till att föremålen skall kunna förstås, studeras, hanteras 
och bevaras på bästa sätt.  
 
Den initiala delen av konserveringsprocessen, innebär framtagning av fynden för att 
bättre förstå dessa, och är i princip en fortsättning av den arkeologiska undersökningen 
om än i laboratoriemiljö och under mikroskop. Den andra delen innebär olika åtgärder 
för att fynden ska kunna bevaras så länge och så bra som möjligt. 
 
Rengöring och frampreparering av fynd gör att dess former och originalytor framträder. 
Ibland finns den faktiska originalytan bevarad, ibland är den omvandlad och finns kvar 
som ett korrosionsskikt, som kan tas fram. Vid andra tillfällen är ytorna helt eller delvis 
borta och då eftersträvas att komma så nära dessa som möjligt.  
 
Att ta fram fyndens dolda ytor betyder inte bara att man kan se och mäta fynden mer 
korrekt utan också att man får bättre möjlighet att se eventuella spår av tillverkning, sli-
tage, lagningar och medveten åverkan. Föremålen kan också visa sig bestå av mer än ett 
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materialslag, metallfynd kan ha inläggningar och ytbeläggningar av annat slag och frag-
ment av textil och läder kan finnas gömt mellan t.ex. beslagsplattor.  
 

Tillstånd/kondition 
Föremålen utgörs av 10 fyndposter i järn. De var fuktiga och förvarade i zippåsar och i 
den jord de hittades i, när de kom till SVK. 

Metall, generellt 
De salter som finns i miljön som omger fynden tränger under århundradenas lopp in i 
föremålen. För metallföremål är salterna först och främst skadliga eftersom de påskyn-
dar och ökar korrosionsprocessen. Framförallt anses klorider bidra till snabb fortsatt 
korrosion och nedbrytning.  
 
Skadliga klorider förekommer som lösliga och svårlösliga joner. Lösliga klorider lakas 
ur under de första 2 veckor av processen; först därefter diffunderar även de mer svårlös-
liga kloriderna som är bundna till korrosionsytan eller inneslutna i den (Drew et al. 2004 
s247ff; Rinuy & Schweizer 1982 s45). 

Järn 
Järnföremålen har en likartad skadebild med ett tunnare brunt korrosionsskikt närmast 
originalytan. I detta skikt fanns även mindre sandkorn samt mineraliserat organiskt 
material från deponeringsmiljön fastkorroderat. Merparten av fynden uppvisar omfat-
tande blås- och sprickbildning. 
Fyndmaterialet har varierad grad av materialbortfall. Dels större materialbortfall där de-
lar av föremålen saknas men även blåsor som har lossnat och då även originalytan som 
löper ovanpå. Även sprickbildningen har resulterat i visst materialbortfall.  
 
Föremålen har enligt röntgenbilderna varierad grad av bevarad metallkärna, där fynd 6, 
eldstål, förefaller vara till stor del genomkorroderad. Mindre tunnare yt-partier hos öv-
riga fynd förefaller också vara genomkorroderade. 
 

Konserveringsåtgärder 
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och praxis 
gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets 
behov. Under Referenser listas några publikationer som ligger till grund för bedömning 
av nedbrytningsgrad och konserveringsåtgärder. Publikationerna listas under Referen-
ser, s11-12. 
 
Samtliga föremål röntgades, dels för att identifiera och dokumentera fynden före kon-
serveringen påbörjades, dels för att bättre kunna bedöma nedbrytningsgraden på dem. 
Röntgenanalysen utfördes med digital industriell röntgen (CR).1 Röntgenfotografierna 
numrerades och respektive fyndnummer och exponeringsdata är inlagda på bilderna.  

 
 
1 Strålkälla; Sitex CPseries, typ CP160D. Scanner: Carestream Indrustrex HPX-1. Bildplatta: Carestream 
Industrex Flex XL Blue Digital Imaging Plate 5537. 
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Exponeringsfakta redovisas också i tabell 2.  
 

Tabell 2. Exponeringsfakta för respektive röntgenfilm 
Röntgenfilm 
nr 

Strömstyrka 
mA 

Spänning 
KvP 

Tid 
sek 

Avstånd från 
röntgenkälla, cm 

1 6 100 30 75 
2 6 100 30 75 

 

 
 

 
 
Alla metallföremålen undersöktes därefter under arbetsmikroskopet. Röntgenbilden och 
den okulära besiktningen utgjorde grunden för beslut om hur fynden skulle behandlas.  
 
Framprepareringen av järnfynden skedde framförallt mekaniskt med hjälp av skalpell, 
pensel samt mikrobläster. Som blästermedel användes glaspärlor (50 resp. 200 µm), så-
väl tryck som mängd blästermedel varierades efter behov2. 

 
 
2 tryck 2-6 bar, blästermedelsflöde 2-5 på skala av 10).  
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Under framprepareringen stabiliserades och/eller limmades de flesta av fynden med tunn-
flytande cyanoakrylat för att inte falla sönder vid hantering under rensningsmomentet.3 
Flertalet fynd ansågs alltför sköra för att helt avlägsna den närmast ytan bruna och 
orangea korrosionen.  
 
Enstaka delar kunde pusslas samman om än inte alla, som när delar antingen saknades 
eller där passning inte säkert kunde konstateras. 
 
För att bevara eventuella organiska rester i holken under urlakning av fynd 1, spjutspets, 
förslöts holkens öppning med cyklododekan4. 
 
För att bromsa fortsatt korrosion avlägsnades de skadliga och vattenlösliga salterna som 
trängt in i föremålet under årens lopp genom urlakning. Urlakningen skedde i alkaliska 
bad med natriumhydroxidlösning5 (NaOH) under en period av 53-80 veckor. Den ba-
siska miljön, med ett pH på ca12,5 gör att föremålen inte korroderar under själva urlak-
ningen. Processens fortgång övervakades med hjälp av regelbundna kvantitativa mät-
ningar. Halten klorider i urlakningslösningen mättes6 och urlakningsbaden byttes efter 
behov. Urlakningen avslutas då halten klorider stabiliserats på en nivå under 5 ppm (5 
mg/l).  
 
Efter kloridurlakningen sköljdes föremålen i upprepade bad med avjoniserat vatten, för 
att avlägsna rester av natriumhydroxid. Därefter dehydrerades de i etanol under ca 1 
vecka. Ytterligare torkning skedde i varmluftsugn vid 50°C under ca 1 vecka.  
 
Före ytbehandlingen limmades de fogar om, som lossnat under urlakningen och 
material som spjälkats av under urlakningsprocessen limmades åter om så gick. Samma 
lim som tidigare användes.  
 
Stora delar av ytskiktet av fynd 3, yxegg, föll av under urlakningsprocessen samt vid ef-
terföljande hantering. För att säkra/konsolidera det återstående ytskiktet användes tunn-
flytande Paraloid B 727. För övriga fynd användes cyanoakrylat för att säkra/konsoli-
dera ytskikt. 
 
Ytorna blästrades lätt igen (ej fynd 3, yxegg, som ansågs för skör) och föremålen kor-
rosionsskyddades med en korrosionsinhibitor8,  vilken penslades på. För att skydda före-
målen vid hantering och mot svängningar i luftfuktigheten i miljön, applicerades en yt-
behandling i form av mikrokristallint vax9. Ytbehandlingen skedde i vaxbad och under 

 
 
3 Cyanoakrylat: Ett snabblim som finns i olika viskositet 100, 150 och 200. Produkten heter Sekundlim och 
säljs av Hobbyborgen. 
4 Cyclododekan (CDD) är ett tillfälligt konsoliderande vax (C12H24) med hydrofobiska egenskaper, vilket 
kan skydda och förstärka en behandlad yta från polära vätskor (t.ex. vatten, etanol & aceton). Det syntetiska 
vaxet sublimeras vid värme och luftrörelse, vilket gör att väldigt få rester blir kvar.  http://www.cyclodo-
decane.net/#xl_restaurierung 
Dessa få rester av CDD har visat sig inte påverka datering med 14C. (Pohl, C et al.) 
5 Lösningens koncentration var 0,1 M 
6 Klorider mättes med Sherwood MK11 Chloride analyser 9265 
7 Paraloid B72: ett akrylatharts som löser sig i t.ex. etanol, aceton och toluen. Består av etylmetaakrylat:me-
tylakrylat, 70:30 (tillverkare/försäljare Rohm & Haas). 
8 Dinitrolpasta: en mjuk pasta som penslas på metallen, Produktnamn: Tuff-Kote Dinol (återförsäljare 
Dacar AB). Referens: ”Rostskyddsmedel för omålat järn” 
9 Carbona nr 3971 
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vakuum (ej fynd 1 och fynd 3, för vilka istället vaxet penslades på och smältes in med 
varmluftspistol). 

Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast10 som stöd. Förpack-
ningen är avsett för transport och magasinering.  
  

Särskilda iakttagelser 
Fynd 2 
Förfaller ha en rygg som löper mitt över föremålet (spjutspets?). 
 

 
Bild 1. Fynd 2, efter konservering 

Fynd 7  
Tre fragment. Ett större tandat blad samt två fragment av vad som förefaller vara delar 
av tånge? Det mindre fragmentet av de båda har en nit kvar. Ett nithål finns på det större 
fragmentet. 
 

 
Bild 2. Fynd 7, efter konservering 

 
 
10 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är åldersbestän-
diga polyetenplaster. 
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Fynd 20 
Föremålets övre del har ett tydligare avslut. Här är föremålet som tjockast för att tunnas 
ut nedåt (triangulärt tvärsnitt). Förefaller vara bladrygg, fragmenterad egg och del av 
tånge? 
 

 
Bild 3. Fynd 20, efter konservering 

 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring generellt 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. 
Var därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och 
kontakta en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar utse-
ende eller behöver vård. 
 
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att skad-
lig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. Hands-
kar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på föremå-
len. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar. 
 
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande kon-
servering och Vårda väl informationsblad från riksantikvarieämbetet. 
 

Järn 
Metallföremål förvaras i en så torr miljö som möjligt. Arkeologiskt järn förvaras så torrt 
som möjligt, helst vid en relativ luftfuktighet under 20 % och en konstant temperatur på 
cirka 18°C.  
Om det inte finns något metalliskt järn kvar som kan korrodera i föremålen är den rela-
tiva luftfuktigheten inte lika kritisk. 
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Cyclododekan:  http://www.cyclododecane.net/#xl_restaurierung 
 
 
 

Dokumentation 
Genomförda konserveringsåtgärder redovisas skriftligen i rapportform.  
Rapport skickas/överlämnas digitalt till kund (grävande arkeologisk institution och/eller 
mottagande museum) samt till Länsstyrelsen. Fotodokumentation i JPG skickas/över-
lämnas digitalt till kund. SVK arkiverar rapport och foton. Fysisk (utskriven) rapport 
överlämnas vid behov. 
 
Om röntgenfoton tagits bifogas dessa dokumentationen, antingen som TIF-screen captu-
res (då med annotation och filtrering), TIF-raw (då endast utan annotation och filter) el-
ler som DICOM-filer. I det senare fallet behöver kunden ladda ner ett specialprogram 
(INDUSTREX LITE) för att kunna använda bilderna. Programmet kan fås via SVK. 
 

Material/produktlista 
 
Cyanoakrylat: Ett snabblim som finns i olika viskositet 100, 150 och 200. Produkten he-
ter Sekundlim och säljs av Hobbyborgen. 
 
Cyclododekan (CDD) är ett tillfälligt konsoliderande vax (C12H24) med hydrofobiska 
egenskaper, vilket kan skydda och förstärka en behandlad yta från polära vätskor (t.ex. 
vatten, etanol & aceton). Det syntetiska vaxet sublimeras vid värme och luftrörelse, vilket 
gör att väldigt få rester blir kvar.  http://www.cyclododecane.net/#xl_restaurierung 
Dessa få rester av CDD har visat sig inte påverka datering med 14C. (Pohl, C et al.) 
 
Dinitrolpasta : en mjuk pasta som penslas på metallen, Produktnamn: Tuff-Kote Dinol 
(återförsäljare Dacar AB)  
 
Paraloid B72: Ett akrylatharts som löser sig i t.ex. etanol, aceton och toluen. Består av 
etylmetaakrylat:metylakrylat, 70:30 (tillverkare/försäljare Rohm & Haas. 
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