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Undersökningsområdet låg i Stora Tuna, söder om Borlänge centrum. Utsnitt, se figur 1.
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Sammanfattning
Dalarnas museum genomförde 2018 en mindre undersökning av bytomt 370:1
vid Gylle, Borlänge kommun. Inom undersökningsområdet påträffades lämningar som tolkades höra till en smedja eller hantverksområde. Lämningarna
bestod av en trolig ässja, gropar, stolphål, täktgrop och rännor. Undersökningen påvisade att lämningarna troligtvis fortsätter åt nordväst utanför det
aktuella området. Ett kolprov analyserades och daterade ässjan till 1300-talet.
Tre jordprov analyserades vilket påvisade bl.a. träkol, slaggrester, tegelkross, kulslagg och glödskal. Tidigare undersökningar inom området har visat

Domnarvet

Borlänge

Hagalund

±

Islingby

Jakobsgårdarna
Östermalm

Da
lä l

ve
n

Gylle

Moråker
Hällsarvet
0

0,5

1

Bro

2
Kilometer

Figur 1. Utdrag ur Topografiska kartan. Undersökningsområdet låg inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet markerat i blått. Angränsande
fornlämningarmarkerade med röda fält. Skala 1:10 000.

på att det funnits en koncentration av järnframställning- och smideslämningar
vid den historiskt kända byn Gylle.

Inledning
Under två dagar i juli 2018 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
undersökning i Gylle, Borlänge kommun, i enlighet med länsstyrelsens beslut,
dnr 431-6130-2018 (figur 1 och 2). Anledningen till undersökningen var att
i maj 2018 genomförde arkeologer från Dalarnas museum en förundersökning (Frisk 2019) i Gylle, med anledning av att Borlänge kommuns planerade
markarbeten för en gång- och cykelväg samt dagvattenledning. Förundersökningen berörde tre fornlämningar: RAÄ Stora Tuna 366:1, 368:1 samt 370:1,
varav en förmodad smideslämning kom att påträffas inom den sistnämnda.
Med anledning av detta beslutade länsstyrelsen att en slutundersökning av
den förmodade smideslämningen skulle företas innan planerade markarbeten utfördes. Undersökningsområdet utgjorde en del av det schakt som togs
upp under förundersökningen, då benämnt schakt 3, och omfattade cirka 30
kvadratmeter. Schaktet i sig var förlagt i flack ängsmark inom Gylle industriområde, intill korsningen Lustbergsvägen–Idrottsvägen (figur 3).
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Figur 3. Översikt över arkeologiska uppdrag i Gylle tillsammans med fornlämningsområdena, markerade
med rött. 2018 års undersökningsområde inom blå ring och ytan markerat i gult. Skala 1:3 000.

Antikvarisk bakgrund
De äldsta skriftliga beläggen för ortnamnet Gylle är från ett brev från dalafogden Olof Thyrgilsson, daterat till november 1386 där ”gyllo fiaerding” omtalas.
Namnet i sig tros vara en böjningsform av ”Gylla” vilket är en bildning till
”gull” (dvs guld) och med ”mark som är guld värd” (Barrling 1988). Från
geometriska jordeboken 1644 utgörs Gylle av fem gårdar inom vad som idag
utgör RAÄ 370:1. Samma bytomt finns också utritad på 1749 års karta över
området. Gylle är också känt för sitt militärboställe och fogden Ingel Hansson
Svinhufvud ska ha bott i Gylle innan denne avrättades av Gustav Vasa 1534
för sin inblandning i Klockupproret (Barrling 1988).
Gylle har varit föremål för drygt ett dussin arkeologiska undersökningar av
varierande art och storlek (figur 3), senast som nämnts våren 2018 då främst
bytomts- och smideslämningar, men även lämningar från yngre järnålder
påträffades.
En större inventering av området genomfördes 1988 vilken kom att följas
upp av flertalet undersökningar vars resultat sedermera kom att registreras
som RAÄ Stora Tuna 366:1, 367:1–2, 368:1, 369:1. Placeringen och utbredningen
av bytomten RAÄ Stora Tuna 370:1, vilken berörs av denna slutundersökning,
är baserad på den geometriska jordebokens karta från 1644 (KMR). De intilliggande fornlämningarna har uppvisat fynd och anläggningar från historisk
tid, men huvuddelen av dessa lämningar dateras till förhistorisk tid, främst
Arkeologisk undersökning – Gylle 7:2
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vendel- och vikingatid
(cirka 550–1050 e.Kr.).
Under 1988–1991 års
undersökningar (figur
3-4) påträffades gårdslämningar, smidesslagg
och en tegelugn inom
den nu borttagna ytan
på RAÄ Stora Tuna
366:1 (Sandberg 2010).
Inom RAÄ 368:1 återfanns två blästugnar
och smidesslagg. Inom
RAÄ Stora Tuna 369:1
dokumenterades blästugnar, ett hus avsett
för järnframställning
samt flera kolningsoch täktgropar, medan Figur 4. Arkeologisk förundersökning i Gylle 1988. Dalarnas
områdets östra del upp- museums bildarkiv.
visade en förhistorisk
gård bestående av ett
långhus samt en kolningsgrop. Den förhistoriska gården var något äldre än
övriga lämningar och daterades till folkvandrings- och vendeltid (cirka 400–
600 e.Kr.) medan blästbrukslämningar daterades till vendel- och vikingatid
(Sandberg 2010). Genom dessa undersökningar växer sakta bilden fram av
Gylle med en historia av järnframställning och smide, från förhistorisk till
historisk tid, sannolikt knuten kring våtmarkerna strax väster om undersökningsområdet.
En förundersökning kom att beröra bytomt Stora Tuna RAÄ 370:1 år 2010.
Vid förundersökningen framkom ett flertalet anläggningar i form av gropar
och nedgrävningar samt fynd av keramik och ben. Dateringarna placerade
anläggningarna och fynden i yngre järnålder och i nyare tid. De äldre dateringarna kopplades samman med aktiviteter under järnåldern, medan de
yngre lämningarna bedömdes utgöra del i den historiska bytomten (Altner
& Carlsson 2010). Likaså företogs en schaktningsövervakning samma år som
kom att beröra Stora Tuna 366:1 samt 370:1. Vid schaktningsövervakningen
framkom dock inga lämningar kopplade till bytomten, utan endast lämningar
kopplade till den forntida järnframställningen (Bennström 2010). 2014 genomfördes det senaste uppdraget i Gylle, bortsett från 2018 års förundersökning.
Uppdraget var i form av en schaktningsövervakning vilken uppvisade rester
av en stenmur, en nedgrävning samt en grop, vilka alla kunde knytas till
bytomten RAÄ 370:1 (Sunding 2014).
Generellt finns det två metoder att tillverka järn, direkt samt indirekt järnframställning. Skillnaden är att i direkt järnframställning i blästor får man
fram smidbart järn (figur 5). Vid indirekt järnframställning i masugnar får
man fram tackjärn med hög kolhalt som sedan kunde färskas upp till smidbart
järn genom att sänka kolhalten.
Direkt järnframställning har varit i bruk från förhistorisk tid ända fram
till 1800-talet. Under tidig medeltid utvecklades masugnen som kom att få
en stor betydelse för framställning av järn. De kom senare att effektiviseras
och moderniseras. Utifrån en sådan här begränsad undersökning har det inte
gått att fastställa om järnet i smedjan har kommit från blästbruk eller masugn.
8
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Figur 5. Rekonstruktion över en järnframställningsplats. Illustration: Jim Thydén.

Troligtvis bör järnet vara tillverkat i en masugn då blästbruket på Tunaslätten
upphört vid medeltidens början, då man istället började använda masugnar.
Detta kan dock komma att ändras i takt med att kunskapsunderlaget systematiskt byggs på.

Syfte och målsättning
Syftet med slutundersökningen var att undersöka, analysera och dokumentera
smideslämningen inom den angivna undersökningsytan på ett sådant sätt
att relevant information utifrån vetenskaplig inriktning och frågeställningar
kunde besvaras och dokumenteras. Frågeställningarna tog sin utgångspunkt
i förundersökningens resultat och ämnade besvara följande:
• Lämningens funktion: Den stora förekomsten av slagg, kol och
skärvsten som påträffades vid förundersökningen samt påvisande av
glödskal tyder på att anläggningen kan ha utgjort del av en smedja.
Ytterligare fynd, anläggningar och lager syftade till att närmre definiera
lämningens funktion.
• Lämningens datering: Den keramik och de kritpipsfragment som påträffades under förundersökningen placerade lämningen i sent 1600-tal
alternativt tidigt 1700-tal. Ytterligare fynd samt prover från lager och
anläggningar ämnar klargöra detta ytterligare då området uppvisat
en lång tradition av järnframställning så långt tillbaka i tiden som
vendel–vikingatid (d.v.s. 550-1050 e.Kr.).
• Lämningen i rumslig kontext: Lämningens funktion och datering ska
sedan sättas i kontext; dels genom att identifiera vilken del av den
eventuella smedjan lämningarna möjligen utgör, dels dess samband
med exempelvis Gylle gamla bytomt eller lämningar från tidigare undersökningar i närområdet.
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Metod
Undersökningsområdet var i samband med förundersökningen framtaget,
dokumenterat och vid undersökningens slut, övertäckt med fiberduk och
jordmassor. Efter återupptagning och avtäckning handgrävdes samtliga anläggningar och lager genom single context-metod för att fastställa karaktär
och stratigrafi. Den berörda ytan grävdes helt ner till naturlig mark och efter
avslutad undersökning återfylldes schaktet. Med hjälp av metalldetektor
söktes ytan kontinuerligt av för att säkerställa att samtliga metallföremål
togs tillvara på. Dokumentation av grävda anläggningar och lager skedde
löpande med hjälp av beskrivningar, kontextblankett och fotografi. De mättes
in digitalt med RTK-GPS.

Resultat
Undersökningsområde
Undersökningsområdet utgjorde en del av det schakt som togs upp under
förundersökningen, då benämnt schakt 3. Det ursprungliga schaktet var cirka
3 meter brett och 23 meter långt men hade för slutundersökningen avgränsats
till en storlek av 10x3 meter. Schaktdjupet var mellan 0,4 och 0,6 meter ner till
steril, naturlig nivå. Som djupast var schaktet 1,2 meter i dess östra del, vilken
skars av kontext A4. Den naturliga marken utgjordes av blek silt och lera.

Kontexter
Totalt påträffades 24 kontexter. Majoriteten av dessa var lager/fyllningar och
nedgrävningar, därtill framkom stenkonstruktioner i form av exempelvis
stenskoning till stolphål (bilaga 1 och 2).
Kontexterna kunde sedan grupperas i sex grupper: ässja/smideshärd A1,
stolphål A2 och A5, kolgrop A3, täktgrop A4 och rännor A6.
Av dessa kontexter har fyllning SL4, uppkastlager SL9 och nedgrävning
SN8 relaterats till anläggning A4 vilken tolkats som del av en täktgrop.
Sten- och tegelkonstruktion SSK7, golvlager SL2, fyllningar SL8, SL11 och
SL12 och nedgrävning SN7 har relaterats till anläggning A1. Denna anläggning tolkades
vara rest av en
ässja/smideshärd.
Fyllning
SL10 och nedA4
grävning SN6
har relaterats
A2
till A3 vilken
SL9
A6
har tolkats
A1
som en kolA3

±

SL2
A6
A5
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Figur 6. Kontextgrupper samt golv
och utkastlager.
Skala 1:100.
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fylld grop.
Stenskoning SSK6, fyllning SL6 och
nedgrävning SN4 har tolkats och relaterats till stolphål A2.
Stenskoning SSK2, fyllning SL5
och nedgrävning SN3 har tolkats och
relaterats till stolphål A5.
Fyllning SL3 och SL4 samt nedgrävning SN1 och SN2 har tolkats och
relaterats till rännor A6.
Resterande tre kontexter, raseringssten SSK1, stenansamling SSK3 och SL1
ett raseringslager och ett utjämningslager låg direkt under matjorden har inte
kunnat definieras närmare.

Fynd

Figur 7. Cu-legering (F27) vilken påträffades
i uppkastlager SL9. Foto: Studio Västsvensk
Konservering.

Fynden samlades in och registrerades
per kontext och fyndmaterial av recent
karaktär eller fynd med ringa informationsvärde gallrades bort redan i fält.
Endast ett mindre antal bitar av exempelvis tegel, glimmerskiffer och slagg
samlades in som referens för vidare okulär granskning. Vidare har fynd av
metall och organiskt material som inte konserverats också gallrats bort. Efter
gallringen har 13 fyndposter basregistrerats i museets föremålsdatabas, avseende sakord, material, antal etc. (bilaga 4).
På platsen har det funnits lämningar av järnframställning och smide.
Därefter har marken odlats upp och brukats som åker, vilket har gjort fyndförekomsterna problematiska eftersom de inte kan förväntas ligga in situ.
De fyndkategorier som påträffades, bortsett från nyss nämnda, var föremål
av järn, ben och keramik. Utöver dessa förekommer också enstaka kritpipsfragment och glas. Två större kritpipsfragment analyserades (F24). Den visade
att fragmenten härstammade från England och Holland att samtliga kunde
dateras till sent 1600-tal (bilaga 5).
Ben utgjorde 7 poster och materialet har bedömts utgöra matavfall. Benen
tillsammans med 5 poster keramik och 2 poster glasfragment har tolkats som
avfall från bytomt RAÄ 370:1, vilket undersökningsområdet angränsar till.
Keramiken bestod av yngre rödgods och det ena glasfragmentet (F25) var
från ett dryckeskärl av humpen typ. Dessa fynd dateras till 1600–1700-tal.
Slaggen utgjorde tillsammans 17 poster och tolkats vara smidesslagg och
reduktionsslagg. Bland slaggen fanns, både bland de små och stora bitarna,
bitar som var starkt magnetiska. De bedöms utgöra spår av dels det blästbruk
som förekommit på platsen och som tidigare undersökningar i området visat
på. Men också att man har utfört primär- som sekundärsmide, även om det
sistnämnda tycks mer troligt. Förutom glimmerskiffer (F33, F52 och F56)
påträffades också ett bryne (F20).
Figur 8. Trolig Dalpil,
vilken framkom i SL2 vid
förundersökningen i vad
som tolkats vara ett jordgolv
till en smedja. Foto: Studio
Västsvensk Konservering.
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Figur 9. Kedja, vilken
troligtvis använts som
upphängning till kittel,
framkom i A6 vid förundersökningen i vad
som tolkats vara ett jordgolv SL2. Foto: Studio
Västsvensk Konservering.

Totalt 22 föremål
av järn påträffades.
Dessa bestod av
mestadels odefinierade föremål, dock
framkom en möjlig
/beslag/mejsel (F7),
en ten (F14) och två
troliga knivar (F15,
F30). Dessa tillsammans med ett föremål av Cu-legering (F27, figur 7) har konserverats av Studio Västsvensk Konservering (bilaga 6). Vid förundersökningen påträffades
flertalet föremål av järn. Några av dem har konserverats, bl.a. en dalpil och
en kedja funna i golvlagret SL2 (figur 8–9).

Datering och analyser
Prover för analys togs från säkra kontexter. Totalt fyra jordprover togs för
makroskopisk analys för att på så sätt bidra till tolkningen av de analyserade
kontexternas funktion och tillkomst. Proverna syftade också till att få indikation om de analyserade kontexterna speglar inom- eller utomhusaktivitet vid
den förmodade smedjan.

Vedarts- och 14C-analys
Vedarts- och 14C-prov togs likaså de från en säker kontext. Ett kolprov togs i
SL11 i ässjan A1. Den troliga tidsperioden, d.v.s. 1600–1700-talet är inte optimal för ett gott utfall av 14C-analyser, då dessa tenderar att omfatta ett längre
tidsintervall än den förväntade kronologiska spännvidden i det undersökta
materialet. För att undvika ett prov av hög egenålder gjordes dessförinnan en
vedartsanalys av Thomas Bartholin vid Scandinavian Dendro Dating (figur 10).
Den visade att provet innehöll tall. En bit med de yttersta årsringarna valdes
ut för datering. Därefter analyserades kolprovet av Ångströmslaboratoriet
vid Uppsala universitet (figur 11). Dateringen blev 1300-tal.
Prov. nr

Kontext

Tall

Gran

Björk

681

SL11

X			

Till 14C-analys
ca. 3 årsringar under bark

Figur 10. Vedartsanalys
Anl. nr

Kontext

14

C BP

A1
SL11
649±31
			

Kalibrerat 1 σ

Analysnummer

1285AD (29,1%) 1310AD
1355AD (39,1%) 1390AD

Ua-60389

Figur 11. 14C-analys. Kalibrerat.
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Makroskopisk analys
Den makroskopiska analysen (bilaga 3) stod Jens Heimdahl på Arkeologerna,
SHMM för. Två prover togs från uppkastlager SL9. Proverna togs i olika delar av samma lager. Förutom att träkol och träflis framkom i bägge proverna
uppvisade den sydvästra delen ett rikare makroskopiskt innehåll på kulslagg,
glasade mineralsmältor och keramikfragment.
Material för analys togs även från SL2 vilket har tolkat vara ett trampat
jordgolv tillhörandes smedjan. Det makroskopiska innehållet överensstämde
med vad som noterades i fält. Analysen påvisade bl.a. träkol, slaggrester,
tegelkross, kulslagg och glödskal vilket förstärker tesen av en smedja. Provet
innehöll även glasade mineralsmältor som bildas vid höga temperaturer.
Från den förmodade ässjan/smideshärden togs ett prov från brukningslager
SL11. Det makroskopiska innehållet stödjer bilden av att provet kommer från
en ässja/härd. Provet innehöll stora mängder träkol och rikligt med material
som härrör från metallhantverk t.ex. kulslagg, slaggrester och glödskal.

Tolkning och slutsatser
Lämningens funktion var svår att fastställa utifrån det begränsade undersökningsområdet. Till det yngsta skedets lämningar hörde täktgrop A4 med
tillhörande uppkastlager SL9, d.v.s. ett lager som bildats av jordmassor som
skottats upp vid täktgropens tillkomst (figur 12). Sannolikt har gropen därefter använts som avfallsgrop vilken fyllts igen. Detta lager var tydligast i
nordost, mot sydväst var kontaktytan med underliggande lager infiltrerad.
Möjligtvis skulle täktgropen kunna representera införskaffandet av ett lass
lera för keramik eller tegel tillverkning. Generellt togs leran upp under sommar- och vintermånaderna. Arbetet var mycket tungt och krävde ett bra och
torrt underlag vid transport och det var viktigt att forsla hem lämplig lera
(Lindqvist 1981:18–19). Den makroskopiska analysen indikerar också att en
sådan verksamhet kan ha skett i närområdet. Fynden som hittades i uppkastlagret och täktgropen var likartade och har daterats till slutet av 1600-talet
början av 1700-talet.
I det äldsta skedet (figur 13) finns flertal indikatorer som tyder på lämningar
efter en smedja eller åtminstone en hantverksyta. Dels med tanke på den
stora förekomsten av glödskal, slagg och kol. I sydvästra delen framkom ett
tunt svart sotigt lager som
tolkats vara
spår efter en
A4
trampad golvyta SL2. Mot
nordost blev
lagret mer dif-

±

Figur 12. Plan över
undersökningsområdet. Lämningarna
som tolkats höra till
det yngsta skedet
är utmarkerade,
täktgrop A4 och
utkastlager SL9.
Skala 1:100.
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Figur 13. Plan över undersökningsområdet. Lämningarna som tolkats höra till det äldre skedet är
markerade, stolphål A5, ässja/smideshärd A1, rännor A6, stolphål A2, kolgrop A3. På planen finns även
två anläggningar från förundersökningen med, stolphål A8 och grop A9. Skala 1:50.

fust och kontaktytan till det överliggande lagret var alltför infiltrerad. Den
makroskopiska analysen av golvytan förstärker också tolkningen av en smedja,
då dess sammansättning är typisk för en smedja. Om man bortser från det
enstaka keramikfyndet av yngre rödgods som sannolikt härrör från täktgrop
A4, fanns främst slagg och diverse föremål av järn. Även fragment av glimmer
och ben förekom. Fynden av djurben kan förklaras av att de kan ha använts
som flussmaterial, eller att de är rester från matlagning.
De två stolphålen A2 och A5 hade olika dimensioner och djup, men rejäla
stenskoningar. A5, som var störst, skulle möjligtvis kunna vara en bärande
mittstolpe till ett enklare skjul eller ett skärmtak. Undersökningens stolphål
A2 och stolphål A8 från förundersökningen skulle således kunna vara stolpar
för väggarna. Från förundersökningen hittades även en kolfylld grop A9 med
inslag av slagg. Vid slutundersökningen påträffades ytterligare en kolfylld
grop A3. Deras funktion har inte gått att fastställa men de ligger inom den
möjliga byggnaden och bör kunna relateras till de smides- eller hantverksaktiviteter som funnits på platsen.
Inom den möjliga byggnaden påträffades också vad som har tolkats som
rester efter en ässja/smideshärd A1. I botten av ässjan/härden framkom SL11
och SL12 vilka troligtvis är brukningslager. Förutom stora mängder träkol
påvisade den makroskopiska analysen rikligt med material som härrör från
metallhantverk såsom kulslagg, slaggrester och glödskal. Från SL11 togs även
14
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kol för 14C-analys vilken
fick en datering från 1285
till 1390 med tyngdpunkt
i senare delen av 1300-talet.
Det fanns även spår av
vad som har tolkats som
ässjans nederdel i form av
en fragmentarisk tegelkonstruktion SSK7. Den bestod
av enstaka naturstenar
och rikliga mängder tegelbrockor och tegelkross.
Några fragment av tegelbrockorna uppvisade spår
efter att ha utsatts för höga
temperaturer. Endast en
någorlunda hel tegelsten
påträffades i konstruktionen. Sannolikt är detta en
del av ässjans/smideshärdens bottenplatta. Dessa
hade varierande diameter
mellan 24 och 30 cm och
man lade dit antingen ett
skivformigt stycke ställ- Figur 14. Exempel på smedja med väggar från Grängshammar,
sten, en hembränd tegel- Dalarna år 1759. I denna fanns smältarehärd och vindugn
platta eller en gjutjärns- till bl.a. spiksmide. Illustration: tuschteckning av okänd,
platta. Bottenplattan skulle Jernkontoret.
ligga på en tvärhands djup
(8–10 cm), under formans
mynning. Plattan var också
fastkittad med lera för att den skulle ligga stadigt och inte rubbas när man
grävde om i härden och rensade ut slagg ur denna (Mattson 1982:170–171).
Nedgrävningen SN7 till ässjan hade i söder en någorlunda rundad form i
plan och flack bottenform. Eventuellt skulle det kunna vara där man rensat
ut slagg eller haft någon konstruktionsdel till bälgen. Fynden som hittades i
ässjans lager var slagg, järn samt bränd lera/fodring.
Ässjan/smideshärden låg inom två rännor, A6, vilka fortsatte åt nordväst
och sydost utanför undersökningsområdet. Dessa var fyllda med svart sandig silt, småsten, skärvsten samt rikliga mängder sot och kol. Därtill även
tegelkross, träflis, ben, föremål av järn samt slagg. Vad dessa har för datering
och funktion har inte gått att fastställa. Möjligtvis kan de indikera vägglinje
likt den man påträffade under 1988–1991 års undersökningar. Eventuellt att
deponerat avfall eller överblivet material kastats åt sidan längs med väggarna.
Man kan också beakta möjligheten att rännorna är spår efter en uppbyggd
härdpall. Från sen vikingatid och fram in i historisk tid är det generellt den
uppbyggda härdpallen som dominerar (figur 14). Vid undersökningen av
rännorna framkom endast ett stolphål A5. Det skulle kunna indikera en plats
för ett städ eller takbärande stolpe med tanke på dess storlek.
Rännorna har vissa likheter med den grovsmedja som påträffades vid
undersökningarna år 1989. Byggnaden hade tre vägglinjer och takbärande
stolpar (figur 15). Hus eller bodar av liknande karaktär har hittats på några
andra platser i Dalarna och i Gästrikland, också de i direkt anslutning till järnArkeologisk undersökning – Gylle 7:2
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Figur 15. Plan över grovsmedja med eventuellt tre väggar i Gylle område 3, möjligen har byggnaden haft
en vägg i sydväst av lättare konstruktion än övriga. Skiss: Fredrik Sandberg, Dalarnas museums arkiv.

framställningsplatser. Byggnaden från den undersökningen har tolkats vara
en grovsmedja för bearbetning av blästans råämnen (Sandberg 1989:12–14).
Det finns dock skillnader i dimensionerna.
Sammanfattningsvis kan dessa rännor höra till den aktuella smedjan eller
vara från den förhistoriska järnframställningen, då rännorna inte har daterats
och låg stratigrafiskt under de andra lämningarna. I så fall finns spår efter
flera steg på en plats och att det finns såväl råvara som produkt och avfall från
både framställning och smide som skulle kunnat analyserats och jämföras.
Detta har dock inte gjorts.
Lämningen i en större rumslig kontext är svårhanterlig eftersom ett fåtal
arkeologiska undersökningar av varierande art har genomförts och avrapporterats i området. Därtill har undersökningarna som genomfördes under
åren 1988–1989 inte avrapporterats på gängs vis utan bara arkivlagts, vilket
försvårar kunskapsläget. I en mindre rumslig kontext har det dock gått att
fastställa anläggningarnas funktion som del av en smedja med ett troligt skjul
eller ett skärmtak. I senare tiders smedjor har man generellt ägnat sig åt sekundärsmide, dvs. tillverkning eller reparation av föremål. Utifrån lämningarna
sammansättning och karaktär, förefaller man ha utfört sekundärsmide även
här.
16
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Möjligtvis kan lämningen härledas till det tidigare kända byläget, vilket
är av medeltida ursprung. Gylles äldsta bevarade skriftliga belägg är från
omkring år 1390, vilket överensstämmer med 14C-analysens senare del. Med
tanke på digerdödens inträffande under mitten av 1300-talet så är det inte
orimligt att gård och smedja etableras eller återuppstår efter att digerdöden
klingat av. Eftersom kunskapsläget om de medeltida gårdarna är relativt svagt,
blir det dock spekulativt. Det går inte heller att helt utesluta att anläggningen
varit en mindre del av den förhistoriska–historiska järnframställning- och
smideshantering som funnits på platsen över en mycket lång tidsrymd.
Utifrån de tidigare undersökningarna och den aktuella undersökningen är
det tydligt att det finns en koncentration av järnframställning- och smideslämningar vid den historiskt kända byn Gylle med en lång kontinuitet. Detta är
inget utmärkande för Gylle, utan samma fenomen med talrika fornlämningar
finns bl.a. vid byarna Åselby och Romme. Vid dessa byar har det framkommit
spår efter gårdar, framställning av kol och järn, blästugnar, smideslämningar
och mängder med slagg. Lämningar på Tunaslätten vittnar om en omfattande
järnframställning under yngre järnålder. Denna viktiga binäring föregick det
medeltida bergsbruket och gav Tunabygden, tillsammans med jordbruket, en
kraftig tillväxt (Carlsson 2016). En pollenanalys i närheten visar att landskapet på Tunaslätten blir mer uppodlat och omfattande under yngre järnålder
(Påhlsson 1988). Troligtvis har området i Gylle spelat en stor ekonomisk roll
för de angränsande jordbrukarbygderna.
Produktionen har troligtvis överstigit husbehovet, d.v.s. att en stor del av
produktionen förts söderut. Ur ett hypotetiskt perspektiv kan hanteringen
och kontrollen av järnet frambringat en hierarkisk ordnad social struktur.
Gravhögarna har varit av varierande storlek, men ofta rätt stora, dock inte
storhögar per definition (Carlsson 2016). Prosten Magnus Abraham Sahlstedt
uppgav, att det fortfarande, vid 1700-talets mitt, fanns rester av gravhögar i
Tuna, bl.a. tre stora högar i Gylle (Sahlstedt 1743:95). Därav namnet att en åker
benämns Högåkern. Av dessa högar finns idag inga synliga spår. Arkeologiska
undersökningar har dock visat på att bortodlade gravhögar kan finnas delvis
bevarade under åkermark i form av kantrännor, det har framkommit i bl.a.
Romme, Islingby och Hönsarvet (Carlsson 2016).

Utvärdering av undersökningsplanen
Utvärderingen av undersökningen har gjorts i förhållande till den av länsstyrelsens godkända undersökningsplan. Dalarnas museum anser sig ha
uppnått det i undersökningsplanen angivna syftet med undersökningen i och
med fältarbetet och föreliggande basrapport. Den tidplan som upprättades i
undersökningsplanen har delvis hållits. Basrapportens försening beror till stor
del på att de analyser som krävdes drog ut på tiden, samt att genomgången
av tidigare undersökningars arkivmaterial var svårhanterlig. Den metod som
angivits i undersökningsplanen har använts i fält, det har dock tillkommit
arkivstudier under rapportarbetet som inte fanns med i undersökningsplanen.
Undersökningens syfte var att besvara lämningen funktion, ålder och sätta
lämningen i en rumslig kontext. Resultat och tolkning av undersökningens
syfte har följaktligen presenterats i basrapporten. Lämningarna som framkom
fortsatte utanför undersökningsområdet och ligger dolda under mark vilket
försvårat tolkningen av lämningen. Framtida markarbeten i området bör
därmed övervakas av arkeologisk expertis.
Analyserna har utförts enligt undersökningsplanen. Ett representativt urval
av fynden samlades in, vilka efter bedömning antingen sparats eller kasserats.
Arkeologisk undersökning – Gylle 7:2
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Rapporten har anpassats till de av länsstyrelsen prioriterade målgrupperna,
Länsstyrelsen Dalarna och beställarna.
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Fornlämning, raä nr:
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Inmätning:
Vedartsanalys:
C-analys:

14

Utförandetid:
Total yta:
Undersökt yta, kvadratmeter:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccesion:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

431-6103-2018
201800733
Stora Tuna
370:1
Gylle 7:2
N 524291,49
E 6703887,87
133,0
RTK-GPS
Thomas Bartholin, Scandinavian
Dendro Dating
Ångströmlaboratoriet, Uppsala
Universitet
4–6 juli 2018
30 kvadratmeter
30 kvadratmeter
10 meter
1682
98/18
9/2018
26650, 13 fynd
Jimmy Axelsson Karlqvist, Mattias Frisk
Jimmy Axelsson Karlqvist, Mattias Frisk
Jimmy Axelsson Karlqvist

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Analogt material: utskrivna foton
Utskrivna planritningar
Handritade planer
Analysrapporter, konserveringsrapporter m.m.
Digitalt dokumentationsmaterial: shapefiler, digitala foton m.m.

Arkeologisk undersökning – Gylle 7:2

19

20

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2021:9

Bilaga 1

Kontexttabell

Kontext
SSK1
SSK2
SSK3
SSK6
SSK7

Typ
Raseringssten
Stenskoning
Stenansamling
Stenskoning
Ugnsfundament

Kontextgrupp
A5
A2
A1

SL1
SL2
SL3
SL4
SL5
SL6
SL8
SL9
SL10
SL11
SL12
SL14

Utjämningslager
Golvlager
Fyllning
Fyllning
Fyllning
Fyllning
Utjämningslager
Uppkastlager
Fyllning
Kollager
Kulturpåverkad mark
Fyllning

A1
A6
A6
A5
A2
A1
A4
A3
A1
A1
A4

SN1
SN2
SN3
SN4
SN6
SN7
SN8

Nedgrävning
Nedgrävning
Nedgrävning
Nedgrävning
Nedgrävning
Nedgrävning
Nedgrävning

A6
A6
A5
A2
A3
A1
A4

21

22

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2021:9

SL11

SN3

SN7

SL12

SSK7

SL5

SSK2

SL8

SN1

SL4

SSK1

Naturlig

SL2

Matjord

SN2

SSK3

SL3

SL1

SN6

SL10

SN4

SL6

SSK6

SN8

SL14

SL9

Bilaga 2

Kontextgrupper och kontextbeskrivningar

A1 Ässja/smideshärd
Gruppen består av tre lager, en nedgrävning
samt rester av ett fundament vilka tolkas återspegla den äldsta aktiviteten på ytan (figur 1).
Endast mindre delar av dessa kontexter kunde
avgränsas i och med att dessa var belägna i
nordvästra schaktväggen och fortsatte in i
schaktväggen (figur 2).
Nedgrävning SN7 hade lätt U-form till rundad form i plan samt profil, 1,1x1,0 meter stor
och 0,5 meter djup. Mot sydost fanns en mindre
grop eller fördjupning som stack ut.
Ovan nedgrävningen låg kulturpåverkad silt
SL12, vilken sannolikt påverkats av ovanliggande kulturlager SL11. Lagret bestod mestadels av
naturlig silt innehållandes kol, sot, bränd lera,

±

tegelkross samt slagg.
Kollager SL11 utgjordes av träkol, enstaka
tegelkross och slagg förekom. Ett prov för vedart- och 14C-analys togs från lagret.
Ugnsfundament SSK7 har tolkats vara ett
möjligt fundament- eller väggrester av tegel
till en ässja/smideshärd. Främst fanns spår av
tegel och enstaka stenar, satta i lätt U-form.
Teglet var fragmentariskt och utgjordes främst
av tegelkross och tegelbrockor. Endast en hel
tegelsten påträffades vilken kan ha fungerat
som bottenplatta.
Golvlager SL2 har tolkats vara ett trampat
jordgolv. Lagret bestod av svart sand, silt samt
småsten. Lagret innehöll också rikliga mängder
sot, kol och slagg samt tegelkross, djurben och
träflis. Lagret var tydligt koncentrerat omkring

A1
SL2

Sektion 869

SL8

SSK7

A1

SL11

SN7

SL12
SL2

SN7
Naturlig

0
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Figur 1. Plan över
ässja/smideshärd
A1. Skala 1:50
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1 Grästorv
2 Matjord
3 Utjämningslager SL1
4 Utjämningslager SL8
5 Uppkastlager SL9, se A4
6 Kollager SL11 och på det SSK7
7 Kulturpåverkad silt SL12
8 Beige naturlig silt
Figur 2. Sektion 869 A1 ässja/smideshärd. Skala 1:40.

fundament SSK7 och tunnade ut åt väst samt öst.
Lagret fortsatte in i nordvästra schaktväggen.
Utjämningslager SL8 har tolkats vara destruktions- eller utfyllnadslager från när ässjan
eller smedjan gått ur bruk. Lagret utgjordes
främst av gråbrun silt och småsten. Innehöll
även sot, träkol, tegelkross, djurben, träflis och
slagg. Lagret skulle eventuellt kunna vara samtida med A4 Täktgrop.
Ingående kontexter:
SL2
Golvlager
SL8
Utjämningslager
SSK7 Ugnsfundament
SL11 Kollager
SL12 Kulturpåverkad silt
SN7
Nedgrävning

Figur 3. Ässja/smideshärd framrensad. Fotograferad från
SSO. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist.

Bredd: 0,1–0,2 m
Höjd: 0,05–0,3 m

SL2 Golvlager

Möjligt trampat jordgolv i smedja som framkom vid förundersökningen. Lagret bestod av
svart sand, silt och småsten. Innehåller också
rikliga mängder sot, kol och slagg. Innehåller
också tegelkross, djurben och träflis samt en bit
yngre rödgods, fat F45. Tydligt avgränsat lager
som tunnar ut åt V samt Ö. Lagret fortsätter in
i nordvästra schaktväggen.
Topphöjd m.ö.h.: 133,25
Ligger under: SSK1, SL1
Ligger ovan: SL3, SL4
Tjocklek: 0,03–0,08 m
• Handling – Brukning
• Deposition – Primär

SL8 Utjämningslager

Kontexter

Sannolikt ett destruktions- eller utfyllnadslager
från när A1/smedjan gått ur bruk. Fyllning utgörs av gråbrun silt och småsten. Innehöll sot,
träkol, tegelkross, djurben, träflis och slagg samt
en bit yngre rödgods F34.
Topphöjd m.ö.h.: 133,0
Ligger under: SL2
Ligger ovan: SL11
Tjocklek: 0,02–0,1 m
• Handling – Destruktion
• Deposition – Tertiär

SSK7 Ugnsfundament ässja/smideshärd

SL11 Kollager ässja/smideshärd

Stratigrafiska relationer
Belägen under matjord
Kontext
SL11

Typ
Kollager

Datering 1σ
1285–1390 AD

Möjligt fundament- eller väggrester av tegel till
en ässja (figur 4). Utgörs främst av tegel samt
enstaka stenar, satta i lätt U-form. Teglet var
fragmentariskt och utgjordes främst av tegelkross och tegelbrockor. Endast en hel tegelsten
påträffades.
Topphöjd m.ö.h.: 133,29
Ligger under: SL8
Ligger ovan: SL11
Längd: 0,6 m
24

Utgör sannolikt ett kollager i en ässja eller smideshärd (sektion 869, figur 2). Fyllning utgörs
av svart träkol, enstaka tegelkross och slagg
förekom. Ett prov för vedart- och 14C-analys
togs från lagret.
Topphöjd m.ö.h.: 133,0
Ligger under: SL8, SSK7
Ligger ovan: SL12
Tjocklek: 0,02–0,15 m
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Figur 4. Ässja/smideshärd delvis utgrävd, tegelfundamentet
SSK7 synligt. Fotograferad från NNV. Foto: Jimmy
Axelsson Karlqvist.

•
•

Handling – Brukning
Deposition – Primär

SL12 Kulturpåverkad silt

Silt, påverkad av ovanliggande kulturlager. Fyllning utgörs av naturlig silt innehållandes kol,
sot, bränd lera, tegelkross och slagg.
Topphöjd m.ö.h.: 132,86
Ligger under: SL11
Ligger ovan: Naturlig botten
Tjocklek: 0,1–0,2 m
• Handling – Brukning
• Deposition – Primär

Figur 5. Ässja/smideshärd i profil mot NNV. Foto: Jimmy
Axelsson Karlqvist.

SN7 Nedgrävning ässja/smideshärd

Nergrävning till ässja/smideshärd. Lätt U-form
till rundad form i plan samt profil. Mot sydost
fanns en mindre grop eller fördjupning som
stack ut.
Topphöjd m.ö.h.: 133,0
Ligger under: SL12
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 1,1 m
Bredd: 1,0 m
Djup: 0,1–0,5 m
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A2 Stolphål
Kontextgruppen består av nedgrävning, fyllning och stenskoning till ett stolphål, 0,6 meter i
diameter och 0,10–0,15 meter
djupt (figur 6). Möjligtvis kan
stolphålet relateras till och vara
samtida med ässja/smideshärd
A1 och stolphål A5.

A2

A1

Ingående kontexter:
SSK6 Stenskoning
SL6
Fyllning
SN4
Nedgrävning
Stratigrafiska relationer
Belägen under SL9
Samtida med: ässja A1, kolgrop
A3, stolphål A5 och rännor A6

Kontexter

A3
SL2

0 0,25 0,5

1 Meter

Figur 6. Plan över stolphål A2. Skala 1:50

SSK6 Stenskoning stolphål

Stenskoning till stolphål SN4 (figur 7). Utgörs
av en större sten samt ett antal mindre stenar.
Natursten. Materialstorlek: 0,1–0,4 m.
Topphöjd m.ö.h.: 133,35
Ligger under: SL9
Ligger ovan: SL6
Längd: 0,6 m
Bredd: 0,3 m
Höjd: 0,2 m

SL6 Fyllning stolphål

Fyllning till stolphål SN4. Fyllning utgörs av
brunbeige silt som innehöll träkol, djurben samt
enstaka bitar slagg. Ett tunt kollager påträffat i
en del av stolphålets botten. Ej distinkt avgrän-

sad mot naturlig mark.
Topphöjd m.ö.h.: 133,26
Ligger under: SSK6
Ligger ovan: SN4
Tjocklek: 0,1 m
• Handling – Konstruktion
• Deposition – Tertiär

SN4 Nedgrävning stolphål

Nergrävning till stolphål. Rundad form i plan samt profil.
Lutande sidor.
Topphöjd m.ö.h.: 133,26
Ligger under: SL9, SL6
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,5 m

A2
Matjord
SSK6

SL6

SN4
Naturlig

Figur 7. Stolphål A2, stenskoning. Foto: Jimmy Axelsson
Karlqvist.
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A3 Kolgrop
Kontextgruppen består av
nedgrävning SN10 som hade
oregelbunden form i plan
samt profil (figur 8). Fyllning
SL10 bestod främst av svart silt
samt en stor mängd kol. Den
var 0,3x0,5 meter stor och 0,06
meter djup.

A2

A1

Ingående kontexter:
SL10 Fyllning
SN6
Nedgrävning

A3
SL2

Stratigrafiska relationer
Samtida med: ässja A1, stolphål A2 och A5 samt rännor A6

Kontexter
SL10 Fyllning grop

Fyllning till A3. Fyllning består
främst av svart silt samt en stor
mängd kol. En mindre mängd
tegelkross förekom.
Topphöjd m.ö.h.: 133,24
Ligger under: Matjord
Ligger ovan: SN6
Tjocklek: 0,06 m
• Handling – Konstruktion
• Deposition – Tertiär

SN6 Nedgrävning grop

Nedgrävning till SL10. Oregelbunden form i plan samt profil.
Topphöjd m.ö.h.: 133,24
Ligger under: SL10
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 0,5 m
Bredd: 0,25 m
Djup: 0,06 m

0 0,25 0,5

1 Meter

Figur 8. Plan över kolgrop A3. Skala 1:50

A3
Matjord
SL10

SN6

Naturlig
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A4 Täktgrop

±

Sektion S693
A4

Kontextgruppen består av ett uppkastlager och
en fyllning samt nedgrävning (figur 9). Nedgrävningen var 2,5x2,0 meter och 1,2 meter djup
(figur 10).Uppkastlager SL9 påträffades redan
vid förundersökningen och låg därmed endast
fläckvis kvar. Eventuellt har lagret tillkommit
av att jordmassor skottats upp vid täktgropens
tillkomst, eller att jordmassor skyfflats ner
när gropen fyllts igen. Möjligtvis har gropen
använts som avfallsgrop. Detta skulle förklara
de likartade fynden i SL9 och SL14 och lagrens
likartade sammansättning. Lagret bestod av
brunbeigeflammig silt och innehöll enstaka bitar kol och slagg, i övrigt förekom järnföremål,
keramik och djurben. Fyllning SL14 bestod
främst av brunbeigeflammig silt. Mot botten
skiftade karaktären till gråaktig silt och lera.
Större mängd tegel, ben, träflis och keramik
påträffades, sannolikt utfyllnadsmaterial då
gropen gått ur bruk och fyllts igen. Nedgrävning SN8 hade oregelbunden form i plan samt
profil, vilket förklaras av att nedgrävningen med
tillhörande fyllning fortsatte utanför undersökningsområdet åt nordväst, nordost och sydost.
En skärva ynre rödgods F13 hittades.
0

0,5

1

SL8

2 Meter

Figur 9. Plan över täktgrop A4. Skala 1:100.

Cu-legering F27, kritpipa F24
och järnbeslag F7 har tillvaratagits. Lagrets östra del mest
fyndintensivt. Flera tydliga
rotgångar samt skuggan av en
stubbe synlig i plan. Relativt
distinkt övergång till underliggande naturlig marknivå.
Topphöjd m.ö.h.: 133,35
Ligger under: Matjord
Ligger ovan: A3, SSK6, SL14
Tjocklek: 0,08–0,15 m
• Handling – Brukning
• Deposition – Sekundär

Ingående kontexter:
SL9
Uppkastlager
SL14 Fyllning
SN8
Nedgrävning

Fynd nr
F24

Matjord
SL9
SL14
SN8
Naturlig

Grop av större karaktär (sektion 693). Fyllningen
bestod av brunbeigeflammig silt mot botten
skiftade karaktären till gråaktig silt och lera.
Större mängd tegel, ben, träflis samt keramik

Datering
1660–1680

Kontexter
SL9 Uppkastlager

A4

SL14 Fyllning täktgrop

Stratigrafiska relationer
Belägen över: stolphål A2, kolgrop A3
Kontext Dat. fynd
SL9
Kritpipor

SL9

SSK1

SV

NO

m.ö.h.

Lagret påträffades vid förundersökningen, var då 5-8x2,5 meter och låg vid
undersökningen endast fläckvis kvar.
Sannolikt ett uppkastlager d.v.s. ett lager
som bildats av jordmassor som skottats
upp vid täktgropens tillkomst. Sannolikt
har gropen därefter använts som avfalls- + 132,24
grop vilken fyllts igen. Det skulle förklara de likartade fynden i SL9 och SL14
och lagrens likartade sammansättning.
Lagret bestod av brunbeigeflammig
silt och innehöll enstaka bitar kol samt
slagg, i övrigt innehöll det järnföremål,
keramik och djurben.
Fynd av yngre rödgods, F5 och F26, glas F25,
+ 133,24

28

2

1

0

1

2

3m

1 Fyllning SL14
2 Beige lera
Figur 10. Sektion 693 A4 täktgrop. Skala 1:40.
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påträffade vid undersökning, sannolikt utfyllnadsmaterial då gropen gått ur bruk.
Topphöjd m.ö.h.: 133,24
Ligger under: SL9
Ligger ovan: Naturlig mark
Djup: 1,2 m
• Handling – Destruktion
• Deposition – Tertiär

SN8 Nedgrävning täktgrop

Nedgrävning till SL14. Oregelbunden form i
plan samt profil. Fortsätter utanför undersökningsområdet åt nordväst, nordost och sydost.
Topphöjd m.ö.h.: 133,24
Ligger under: SL9
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 2,5 m
Bredd: 2,0 m
Djup: 1,2 m

A5 Stolphål
Stenskott stolphål 1,0 meter i
diameter och 0,5 meter djupt
(figur 11).
Ingående kontexter:
SSK2 Stenskoning
SL5
Fyllning
SN3
Nedgrävning
Stratigrafiska relationer
A5 grävd genom A6
Samtida med: Ässja A1, stolphål
A2, kolgrop A3.

A5
Matjord
SSK2

SL5

SN3
Naturlig

Kontexter
SSK2 Stenskoning stolphål

Stenskoning till stolphål. Påträffad i ränna A6
(SL4).
Topphöjd m.ö.h.: 133,24
Ligger under: SL2
Ligger ovan: SL5
Längd: 0,75 m
Bredd: 0,8 m
Höjd: 0,3 m

SL5 Fyllning stolphål

Fyllning i stolphål. Fyllning utgörs av brunsvart
sand, silt och småsten. Förekomst av rikliga
mängder sot och träkol samt tegelkross, djurben,
träflis och slagg. Fynd av järnföremål samt en
möjlig bottenskålla.
Topphöjd m.ö.h.: 133,20
Ligger under: SSK2
Ligger ovan: SN3
Tjocklek: 0,2–0,5 m
• Handling – Konstruktion
• Deposition – Tertiär

±

A1

SN3 Nedgrävning
stolphål
A2

Nedgrävning till stolphål. Påträffad i ränna SN1
och SL4. Rund form i plan, dock oregelbunden
sid- och bottenform. Delvis skadad/bortgrävd i
V efter förundersökning.
Topphöjd m.ö.h.: 133,34
Ligger under: SL5
Ligger ovan: SN3
Längd: 1,0 m
Bredd: 1,0 m
Djup: 0,2–0,5 m

SL2

A5

0 0,25 0,5

1 Meter

Figur 11. Plan över stolphål A5. Skala 1:50
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A6 Rännor

Kontextgruppen består
av två nedgrävningar,
två fyllningar samt en
diffus stenansamling i
form av två rännor eller diken. Nedgrävning
SN1 och SN2 hade oregelbunden form i plan
och profil och i regel
flack bottenform. De
var ca 1 meter breda och
gick tvärs över schaktet
på var sida om A1. SamA6
manlagt var anläggningen ca 5 meter bred.
Fyllning SL3 och SL4
bestod främst av svart
sand, silt, småsten och
rikliga mängder sot och
kol. Nedgrävningarna
och fyllningarna fortsatte in i schaktväggen
mot nordväst. I nordöstra rännan framkom en
stenansamling SSK7 vilken främst utgjordes av
skärvig sten samt järn och enstaka bitar slagg.
Eventuellt utgör fyllningen deponerat smidesavfall eller destruktionsfas av äldre diken. Vad
dessa har för datering och funktion har inte gått
att fastställa. Möjligtvis kan dessa två rännor
relateras till och vara samtida med till ovanliggande resterna av smedjan. De kan indikera
vägglinjer eller att rännorna är spår efter en
uppbyggd härdpall.
Ingående kontexter:
SSK3 Stenansamling
SL4
Fyllning
SL3
Fyllning

Se

o
kti

n6

91

A1
A6
SL2

A5

0 0,25 0,5

Figur 12. Plan över rännor A6. Skala 1:50

SN2
SN1

Nedgrävning
Nedgrävning

Stratigrafiska relationer
Belägen under: ässja A1, stolphål A5

Kontexter
SL4 Fyllning SV ränna

Fyllning samt byggnationslager i ränna SN1.
Fyllning utgörs av svart sand, silt och småsten
samt rikliga mängder sot och kol. Innehåller
också tegelkross, träflis och slagg. Mycket av
stenen uppfattas som skärvig. Fylld med slagg,
skärvig sten, ben och järnföremål, ten F14 och
kniv F15 samt bryne F20. Sannolikt utgör detta
deponerat avfall längs med en vägg.

A6
SV

SL2
SL4

m.ö.h.

Naturlig

2

3

1

+ 133,72

SSK3
SN2

30

+ 133,22

SL3

SN1

NO

A6

0

1
2
3

1

SL3, fyllning ränna
SL2, golvlager
Beige naturlig silt

Figur 13. Sektion 691 A6 NÖ ränna. Skala 1:40.
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1 Meter

Topphöjd m.ö.h.: 133,21
Ligger under: SL2
Ligger ovan: SN1
Tjocklek: 0,05–0,12 m
• Handling – Konstruktion
• Deposition – Sekundär

Yngre kontexter
Under matjorden fanns två kontexter.
SSK1 Raseringssten

Möjlig väggränna innehållande ett stolphål (A5)
i dess södra del. Oregelbunden form i plan och
profil.
Topphöjd m.ö.h.: 133,24
Ligger under: SL2
Ligger ovan: SL4
Längd: 3 m
Bredd: 1,2 m
Djup: 0,05–0,12 m

Stenar av varierande storlek, mestadels av
mindre karaktär. Oklar funktion och tillkomst.
Möjligt raseringsmaterial från en härdpall. Materialstorlek: 0,05–0,1 m.
Topphöjd m.ö.h.: 133,36
Ligger under: SL1
Ligger ovan: SL2
Längd: 1,2 m
Bredd: 1,0 m
Höjd: 0,05–0,2 m
• Handling – Destruktion
• Deposition – Tertiär

SL3 Fyllning NÖ ränna

SL1 Utjämningslager

SN1 Nedgrävning SV ränna

Fyllning till ränna SN2 (sektion 691, figur 13).
Fyllning utgörs av gråsvart silt och småsten.
Innehåller också en mindre mängd kol, tegelkross och djurben. Stenen i samt ovanpå
fyllningen tycks främst utgöras av skärvig sten
samt enstaka bitar slagg. Distinkt avgränsning
mot underliggande naturlig mark.
Topphöjd m.ö.h.: 133,22
Ligger under: SL2, SSK1
Ligger ovan: SN2, SSK3
Tjocklek: 0,05–0,2 m
• Handling – Konstruktion
• Deposition – Sekundär

Sannolikt utjämningslager, vilken tillkommit
efter att A1/smedjan gått ur bruk. Lagret utgörs
av beige homogen lera. Påträffades vid förundersökningen och låg endast fläckvis kvar.
Topphöjd m.ö.h.: 133,26
Ligger under: Matjord
Ligger ovan: SSK1, SL2
Tjocklek: 0,04–0,1 m
• Handling – Destruktion
• Deposition – Tertiär

SN2 Nedgrävning NÖ ränna

Möjlig väggränna. Oregelbunden form i plan. I
regel flack bottenform men ojämna sidor.
Topphöjd m.ö.h.: 133,34
Ligger under: SL3
Ligger ovan: Naturlig mark
Längd: 3 m
Bredd: 0,5–1,5 m
Djup: 0,05–0,2 m

SSK3 Stenansamling

Ansamling av större stenar i fyllning SL3 norra
respektive södra del. Utgörs av natursten, dock
uppfattades någon enstaka sten vara grovt
huggen och bearbetad. Materialstorlek: 0,1–0,2
m. Möjligt att stenarna antingen utgör del av
fyllningen i SL3, likt SSK1. Alternativt skoning
till ett diffust stolphål, dock saknades en distinkt
nedgrävningskant eller skillnad i fyllningen.
Topphöjd m.ö.h.: 133,39
Ligger under: SL3
Ligger ovan: SN2
Längd: 0,5–0,8 m
Bredd: 0,45–0,6 m
Höjd: 0,2 m
31
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Bilaga 3

Makroskopisk analys

Teknisk rapport

förkolnade frömaterialet i dessa rimligt att tolka
som tillhörande den arkeologiska lämningen.

Anna Plikk och Jens Heimdahl
Arkeologerna SHM 2019-05-03

Analysresultat

Gräs (ospec.)

Diskussion

Poaceae

326

699

667
9

2

680
11
Kollager i ässja/härd 1270-1400AD

Provtagningen genomfördes av arkeologerna
under utgrävningen. Inkomna till laboratoriet preparerades proverna genom flotation
och våtsiktning enligt mePM
Gylle, Stora Tuna sn
tod beskriven av WasyliSL
kowa (1986). Våtsiktningen
skedde i siktar med minsta
maskstorlek 0,25 mm. Efter floteringen förvarades
materialet i vatten till dess
analys under stereolupp
kunde ske. Identifieringen
Kontext
av materialet skedde under
ett stereomikroskop med
7–100 gångers förstoring. I
samband med bestämningarna utnyttjades litteratur
(främst Von Jacomet 2006
Volym /l
och Cappers et al. 2009)
Träkol
samt referenssamlingar av
Förkolnade
vedartade
växter
Kvist
och
knopp
recenta fröer. Den mak(Gran)barr
roskopiska analysen har
Förkolnade örtartade växter
Basstamdel
behandlat växtmakrofossil
Djurben
(som inte är ved eller träkol),
Animaliska rester
Ull
men även puppor, fekalier,
smältor, slagg, ben m.m. har
Glasade smältor
eftersökts.
Tegelfragment
Av innehållet av levande
Keramikfragment
rottrådar i två av proverna
Kulslagg
(SL9) är det tydligt att den
Övrigt
Slaggrester
provtagna jorden utgör deGlödskal
lar av aktiva biologiska
Ull
horisonter där material av
Träflis
mindre fraktioner kontiRottrådar
nuerligt har omlagrats till
Förkolnade fröer/frukter m m
nutid. Därmed är endast det

Aktivitetsyta/äldre marklager (NO)

Metod och källkritik

Aktivitetsyta/äldre marklager (SV)

Under den arkeologiska förundersökningen
av ett hantverksområde vid Gylle, Stora Tuna
socken, Borlänge kommun, Dalarnas län, insamlades 4 jordprover för makroskopisk analys. Den
provtagna anläggningen bestod av ett smidesområde/smedja. Målsättningen med analysen
var att med hjälp av det makroskopiska innehållet komplettera de arkeologiska tolkningarna.

0,5

3

3,3

3,5
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SL2 Golvlager?

Bakgrund

I tabellen har en del av materialet (det som inte
är förkolnade fröer och frukter) kvantifierats
enligt en grov relativ skala 1-3 prickar, där 1
prick innebär förekomst av enstaka (ca 1-5 st)
fragment i hela provet. 2 prickar innebär att
materialet är vanligt – att det i stort sett hittas i
alla genomletningar av de subsamplingar som
görs. 3 prickar innebär att materialet är så vanligt att det kan sägas vara ett av de dominerande
materialen i provet och man hittar det var man
än tittar. Allt vegetabiliskt material i tabellen
är förkolnat.
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PM 326, från SL2
Detta prov bedömdes arkeologiskt vara ett möjligt trampat jordgolv i en smedja.

Diskussion
PM 326, från SL2

Detta prov bedömdes arkeologiskt vara ett
möjligt trampat jordgolv i en smedja. Det makroskopiska innehållet överensstämmer med det
innehåll arkeologerna funnit i provet; träkol
och slaggrester tegelkross, djurben, träflis; men
också kulslagg och glödskal som ytterligare
förstärker bilden av en smedja. Provet innehöll
även glasade mineralsmältor som bildats vid
högtemperaturbrand (husbrand av lerklinad
byggnad eller metall/keramikhantverk) samt
förkolnade granbarr, kvistar och knoppar.
Sammansättningen på golvets innehåll är
typisk för en smedja. Notera särskilt inslaget av
djurben. Dessa kan både användas som flussmaterial vid smide, men det är också vanligt att
hitta matlagningsspår i smedjor som visar att
man utnyttjat härden på flera sätt.

PM 667 (NO) och PM 699 (SV) från SL 9

Dessa prover är tagna i olika delar av samma
lager eftersom den nordöstra delen (PM 667)
kan ha utsatts för infiltration av växtlighet och
fyllnadsmassor vid ett senare skede. Det makroskopiska innehållet visar på en förekomst av
levande rottrådar i båda proverna vilket gör att
endast det förkolnade materialet med säkerhet
kan härledas till den arkeologiska lämningen.

34

Proverna innehåller måttligt med träkol och träflis. Till skillnad från det arkeologiska innehållet
är prov PM 699 rikare på makroskopiskt innehåll och visar förekomst av kulslagg, glasade
mineralsmältor och keramikfragment vilka kan
visa på närhet till metall/keramikhantverk. Ett
intressant inslag i marklagret i NO är en tuss av
ull vilken skulle kunna komma från textilhantverk, t.ex. kardning. Det är alltså troligt att fler
typer av hantverk än smide utövats på platsen.

PM 680 från SL11

Det makroskopiska innehållet stödjer bilden av
att provet kommer från en ässja/härd. Provet
innehåller stora mängder träkol (samt förkolnade kvistar och knoppar) och rikligt med material som härrör från metallhantverk (kulslagg,
slaggrester och glödskal).

Referenser

Cappers, R, T. T., Neef, R. & Bekker, R- M. 2009:
Digital atlas of economic plants. Groningen Archaeological Studies vol 9. Groningen
Von Jacomet, S., 2006: Identification of cereal
remains from archaeological sites. 2nd ed. IPAS
Basel University, Basel
Wasylikowa, K., 1986: Analysis of fossil fruits
and seeds. I Berglund, B. E. (ed.): Handbook
of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology.
John Wiley & Sons Ltd. 571-590
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Bilaga 4

Fyndlista

Nr

Sakord

Material

Teknik

Vikt g

Antal

Frag.

Anl nr.

Fyndstatus

5
7
14
15
20
24
25
26
27
30
34
37
45

Fat
Beslag
Ten
Knivämne
Bryne
Kritpipa
Glas
Kärl
Plåt
Kniv
Kärl
Fat
Fat

Yngre rödgods Drejat
Järn
Smitt
Järn
Smitt
Järn
Smitt
Sten		
Kritlera		
Glas
Blåst
Yngre rödgods Drejat
Cu-legering
Gjuten
Järn
Smitt
Yngre rödgods Drejat
Yngre rödgods Drejat
Yngre rödgods Drejat

19,2g
66,6g
99,6g
42,6g
19,1g
36,6g
0,6g
122g
6,8g
35,9g
28g
47,4g
12,1g

7
2
2
1
1
2
1
19
1
2
1
1
1

7
2
2
1
1
10
1
19
1
2
1
1
1

SL9
SL9
SL4
SL4
SL4

Konservering
Konservering
Konservering

Nr

Sakord

Material

Vikt g

Antal

Frag.

Anl nr.

1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
21
22
23
28
29
31
32
33
35
36
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Sten
Malm		
251g
2
2
SL3
Ben
Ben		
14,4g
2
2
SL3
Fragment
Järn
Smitt
94,5g
3
3
SL3
Spik
Järn
Smitt
23,2g
2
2
SL3
Slagg
Slagg		
24,8g
3
3
SL9
Ben
Ben		
81,6g
15
15
SL9
Spik
Järn
Smitt
20,6g
3
3
SL9
Fragment
Järn
Smitt
16,3g
1
1
SL6
Slagg
Slagg		
55,2g
1
1
SL6
Ben
Ben		
43,8g
2
9
SL6
Ben
Ben		
87,7g
4
4
SL4
Slagg
Slagg		
25,2g
2
2
SL4
Fragment
Järn
Smitt
128,2g
1
1
SL4
Spik
Järn
Smitt
9,4g
1
1
SL4
Beslag
Järn
Smitt
47,5g
1
1
SL4
Ben
Ben		
237,7g
75
75
SL9
Glas
Glas
Blåst
40g
23
23
SL9
Slagg
Slagg		
341,7g
3
3
SL9
Spik
Järn
Smitt
66,4g
10
10
SL9
Fragment
Järn
Smitt
98,8g
4
4
SL9
Ben
Ben		
323g
23
23
SL8
Spik
Järn
Smitt
24,9g
1
1
SL8
Glimmerskiffer Glimmer		
11,4g
1
1
SL8
Fragment
Järn
Smitt
57,8g
3
3
SL8
Slagg
Slagg		
381,2g
12
12
SL8
Fragment
Järn
Smitt
282,1g
1
1
SL5
Skålla
Slagg		
572,3g
1
1
SL5
Ben
Ben		
273,6g
22
22
SL2
Beslag
Järn
Smitt
329,4g
8
8
SL2
Ten
Järn
Smitt
117g
3
3
SL2
Spik
Järn
Smitt
101,4g
10
10
SL2
Slagg
Slagg		
51,8g
4
4
SL2
Kedjelänk
Järn
Smitt
69,6g
1
1
SL2
Slagg
Slagg			18
18
SL11
Spik
Järn
Smitt
40g
2
2
SL11
Ten
Järn
Smitt
286,4g
2
2
SL11
Slagg
Slagg			6
6
SL12
Slagg
Slagg			13
13
SL12
Glimmerskiffer Glimmer			
1
1
SL2
Slagg						
SL2
Slagg						
SL2
Slagg						
SL2
Glimmerskiffer Glimmer			
5
2
SL4
Slagg						
SL4
Slagg						
SL4
Slagg						
SL4
Slagg						
SL4

Teknik

SL9
SL9
SL9
SL9
SL8
A4
SL2

Konservering
Konservering

Fyndstatus
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
Kasserad
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Bilaga 5

Kritpipsanalys

F24A (A1682).
Engelsk pipa av London typ 13, 1660-1680. Pipan uppvisar tandbett.
N16,4. D9,7. Skaft L 23. Klack 12,9x8,4.

F24B (A1682).
Fragment av holländsk pipa med klackmärke ”OA med stjärna”. 1660-1680.
Vendelsö 5 september 2018.
Arne Åkerhagen.
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Bilaga 6

Konserveringsrapport

5 föremål från Gylle

5 föremål grån Gylle 1682, SU
Andreas Berndt
Studio Västsvensk Konservering
VA2018-00600
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Konserveringsrapport
Inledning
Under de arkeologiska slutundersökningarna av en fornlämning i Gylle år 2018 hittades
ett antal fynd, av dessa har 5 st. lämnats till Studio Västsvensk Konservering (SVK) för
konservering (tabell 1). Fynden har påträffats inom en bytomt (RAÄ Stora Tuna 370:1).
Fynden utgörs av metaller, främst järn men också ett fynd i koppar.
Konserveringsarbetet pågick under år 2018-2021.
Tabell 1. Konserverade fynd från Gylle 1682, slutundersökning
Fynd nr

Material

Föremål

7
14
15
27
30

Järn
Järn
Järn
Cu-legering
Järn

Beslag/mejsel?
Ten
Kniv?
Föremål
Kniv

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, slitage, lagningar och medveten åverkan. Föremålen kan också visa sig bestå av mer än ett
materialslag, metallfynd kan ha inläggningar och ytbeläggningar av annat slag och fragment av textil och läder kan finnas gömt mellan t.ex. beslagsplattor.
Materialanalys har inte efterfrågats.

Tillstånd/kondition
Föremålen var torra när de kom till SVK, förvarade i tätslutande påsar.
Studio Västsvensk Konservering
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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 påskyndar 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 veckorna av processen; först därefter diffunderar även de mer svårlösliga kloriderna som är bundna till korrosionsytan eller inneslutna i den (Drew et al.
2004 s247ff; Rinuy & Schweizer 1982 s45).

Järn
Fynd 7, beslag/mejsel?
Två delar utan passning. Det längre och smalare fragmentet har en tydlig rygg och tunnas ut mot dess andra långsida vilket ger i triangulärt tvärsnitt. Omfattande blås- och
sprickbildning har deformerat ytan. Ett brunt korrosionsskikt täcker fyndets yta. I detta
skikt finns kolrester. Enstaka korrosionskrustor gör sig gällande. Metalliskt järn kvar.

Fynd 7, efter konservering

Fynd 14, ten
Fyndet inkluderar 2 st. stavformade fragment utan passning. Ett brunt, hårt och tjockt
korrosionsskikt täcker originalytan. Under detta skikt finns omfattande korrosionsblåsor
och sprickor som deformerat ytan. Även enstaka korrosionskrustor har bildats på fyndet.
Kolrester finns i korrosionsskiktet. Mycket metalliskt järn kvar.

44
Studio Västsvensk Konservering

Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2021:9

6

VA2018-00600 – 5 föremål från Gylle, SU

Fynd 14, efter konservering

Fynd 15, kniv?
Del av kniv eller annat verktyg. Avbruten spets och tånge. Tjockt brunt korrosionsskikt
täcker föremålet. Under detta skikt finns omfattande korrosionsblåsor och sprickor som
deformerat ytan. Svårt att avgöra vad som egentligen är originalyta. Kolrester i korrosionsktet. Mycket metalliskt järn kvar.

Fynd 15, efter konservering

Fynd 30, kniv
Kniv i två delar utan passning. Delar av egg och tånge tycks saknas. Har en bredare
markerad rygg. Sprickor och korrosionsblåsor gör sig gällande under ett tunnare lager
av brun korrosion. Metalliskt järn kvar men det större fragmentet förefaller vara delvis
genomkorroderat.
Den omfattande blåsbildningen som uppstått på fynden, som på ett tydligt sätt karaktäriserar dess fysiska status, skulle kunna ha uppstått vid upphettning. Kolresterna som påträffats i korrosionsskiktet kan indikera detta. Fynden kan dock ha deponerats på en redan brandhärjad plats och att blåsorna uppstått till följd av inneslutna klorider.

Fynd 30, efter konservering

Studio Västsvensk Konservering
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Kopparlegeringar
Fynd 27, föremål
Tunn plåt i kopparlegering. Troligt materialbortfall i kanterna och ett flertal mindre
sprickor löper in från dess ytterkanter. Har veckats. Förefaller finnas klippspår i anslutning till vecket. Även ett hål finns i nära anslutning till vecket. Hålet är något grovt och
det är svårt att uttala sig om huruvida det är avsiktligt tillfört fyndet. Karaktäristiska
gröna kopparkorrosionsprodukter täcker delar av fyndet, dels hård och mörkgrön men
också ljusgrön och pudrig. Delvis mörk och stabil originalyta/patina.

Fynd 27, efter konservering

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 respektive
materialgrupp.

Metall, generellt
Samtliga föremål röntgades, dels för att identifiera och dokumentera fynden före konserveringen påbörjades, dels för att bättre kunna bedöma nedbrytningsgraden på dem.
Röntgenanalysen utfördes med digital industriell röntgen (CR).1 Fyndnummer och exponeringsdata är inlagda på bilden.
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

65

1
Dalarnas museum
– arkeologisk
rapport 2021:9
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Strålkälla; Sitex CPseries, typ CP160D. Scanner: Carestream Indrustrex HPX-1.
Bildplatta:
Carestream
Industrex Flex XL Blue Digital Imaging Plate 5537.
Studio Västsvensk Konservering
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Alla föremålen undersöktes därefter under arbetsmikroskopet. Röntgenbilden och den
okulära besiktningen utgjorde grunden för beslut om hur fynden skulle behandlas.

Järn
Framprepareringen av järnfynden skedde framförallt mekaniskt med hjälp av skalpell,
pensel samt mikrobläster. Som blästermedel användes glaspärlor (50 resp. 200 µm), såväl tryck som mängd blästermedel varierades efter behov2.
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 natriumhydroxidlösning3 (NaOH) under en period av drygt 2 år. Den basiska
miljön, med ett pH på ca12,5 gör att föremålen inte korroderar under själva urlakningen.
Processens fortgång övervakades med hjälp av regelbundna kvantitativa mätningar. Halten klorider i urlakningslösningen mättes4 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.
Ytorna blästrades lätt igen och föremål med en bevarad metallisk järnkärna och som
därmed kan fortsätta att korrodera korrosionsskyddades med en korrosionsinhibitor5,
vilken penslades på. För att skydda föremålen vid hantering och mot svängningar i luftfuktigheten i miljön, applicerades en ytbehandling i form av mikrokristallint vax6. Ytbehandlingen skedde i vaxbad och under vakuum.

tryck 2-6 bar, blästermedelsflöde 2-5 på skala av 10).
Lösningens koncentration var 0,1 M
4
Klorider mättes med Sherwood MK11 Chloride analyser 9265
5
Dinitrolpasta: en mjuk pasta som penslas på metallen, Produktnamn: Tuff-Kote Dinol (återförsäljare
Dacar AB). Referens: ”Rostskyddsmedel för omålat järn”
47
6
Carbona nr 3971
Studio Västsvensk Konservering
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Kopparlegeringar
Fyndet undersöktes under mikroskop och rensades mekaniskt från korrosion och krustor
med hjälp av trästicka, pensel och skalpell.
För att avlägsna hårt bunden ytsmuts användes avjoniserat vatten.
För att undersöka om det fanns risk för bronssjuka placerades fyndet i fuktkammare under 14 dagar. Föremålet uppvisade inga tecken på aktiv korrosion.
Fyndet torkades därefter i varmluftsugn vid 50°C under 14 dagar.
För att skydda metallen vid hantering och mot svängningar i luftfuktigheten i miljön,
applicerades en ytbehandling i form av mikrokristallint vax.

Förpackning och stödåtgärder
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast7 som stöd. Förpackningen är avsett för transport och magasinering.

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 utseende eller behöver vård.
Hantering av arkeologiska föremål bör alltid ske med handskar för att undvika att skadlig handsvett och smuts hamnar på föremålen, vilket påskyndar nedbrytningen. Handskar fungerar även som skydd mot eventuella hälsoskadliga kemikalier i eller på föremålen. Var försiktig så att inte bomullshandskar fastnar i utstickande delar.
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande konservering 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 relativa luftfuktigheten inte lika kritisk.

7
Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt.
Båda– arkeologisk
är åldersbestänDalarnas museum
rapport 2021:9
48
diga polyetenplaster.
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Koppar
Kopparlegeringar är i regel något stabilare än järnföremål. Förvaring vid en relativ luftfuktighet runt 20 % som inte fluktuerar över dygnet rekommenderas.

Material/produktlista
Dinitrolpasta : en mjuk pasta som penslas på metallen, Produktnamn: Tuff-Kote Dinol
(återförsäljare Dacar AB)

49
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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/överlämnas digitalt till kund. SVK arkiverar rapport och foton. Fysisk (utskriven) rapport
överlämnas vid behov.
Om röntgenfoton tagits bifogas dessa dokumentationen, antingen som TIF-screen captures (då med annotation och filtrering), TIF-raw (då endast utan annotation och filter) eller 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.
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