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Undersökningsområdet låg i Stora Tuna strax söder om Borlänge centrum. Utsnitt, se figur 1.
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Sammanfattning
Dalarnas museum genomförde 2019 en arkeologisk förundersökning av en 
förmodad vikingatida grav, L2018:939, i Norr Romme utanför Borlänge, Da-
larnas län. Förundersökningen bestod av två intilliggande områden. Yta A som 
var 80x30 meter stor skulle metalldetekteras och sökschaktas och inom yta B 
banades en ca 35x35 meter stor yta av. Sökschaktningen och detekteringen 
gav inte några tydliga indikationer på förhistorisk aktivitet inom yta A. 

När hela yta B hade banats av kunde en oval kantränna med ett yttermått 
på 23x14 meter iakttas. Rännans innehåll var homogent och liknade i stort den 
omgivande silten fast med något mer kol. I och intill kantrännans nordvästra 
del fanns tre gravgömmor med fynd av metallföremål och brända ben. Ytter-
ligare spridda metallfynd gjordes i rännans norra del. Flera föremål tolkades 
tillhöra seldon. Vissa föremål hade så kallad glödpatina, vilket tyder på de 
hade utsatts för höga temperaturer. De brända ben som kunde bestämmas 
kom från människa, häst och obestämt däggdjur. Ben från två av gravgöm-
morna kunde dateras till 800–1000-tal medan ben från den tredje anläggningen 
var ett par hundra år yngre. Inga andra anläggningar med tydlig förhistorisk 
karaktär påträffades. 

Marken utgjordes av åkermark och var kraftigt påverkad av plöjning. Ett 
dike, antagligen från en åkerväg anlagd i samband med storskiftet 1838, gick 
rakt igenom kantrännan. Utanför förundersökningsområdet kunde två run-
dade terrängformationer iakttas. De tolkades som eventuella gravar och har 
registrerats som L2022:331 och L2022:332. Dalarnas museum förordar inga 
ytterligare arkeologiska insatser inom de utredda och förundersökta ytorna, 
även om det är fullt möjligt att det kan finns enstaka spridda anläggningar 
av förhistorisk karaktär under matjorden i åkermarken.

Förundersökningen berörde lämningar från vikingatid–tidig medeltid. Illustration: Maria Tjärnström.
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Inledning
I maj 2019 genomförde arkeologer från Dalarnas museum en förundersök-
ning i Norr Romme, Stora Tuna socken, Borlänge kommun och Dalarnas län 
(figur 1). Anledningen till förundersökningen var att Borlänge kommun hade 
planer på att uppföra ett ridhus med kringanläggningar och att en arkeologisk 
utredning (Bennström 2020b) hade visat att det sannolikt fanns förhistoriska 
gravar på platsen, L2018:939. Beslut om förundersökningen hade tagits av 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 431-2847-2019, och beställare av arbetet var 
Borlänge kommun.

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

Dalälven

Dala Airport
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Kvistgårdarna

70

Tunaån

Rommehed

Trav-
bana

Stora Tuna 
   kyrka

Åselby
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med förundersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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Dalarnas museum har genom åren gjort ett stort antal undersökningar på 
olika ställen i och i närheten av Romme. I anslutning till det aktuella området 
genomförde Dalarnas museum 2016 en schaktningsövervakning i samband 
med kabelgrävning (figur 2). Inga anläggningar eller kulturlager kunde då 
iakttas i schaktet (Fahlberg 2016).

2018 gjorde Dalarnas museum en arkeologisk utredning inom ett ca 3 hektar 
stort område vid Romme travbana (figur 2) där 72 sökschakt togs upp. I de 
flesta schakten kunde ingenting av arkeologiskt intresse iakttas, men i några 
schakt i den östra delen av området påträffades ett flertal järnföremål av för-
historisk karaktär. Föremålen bestod bland annat av en spjutspets, en pilspets, 
ett eldstål och ett rangel/amulettring. Då flera av föremålen låg samlade på ett 
och samma ställe tolkades de som att de kom från en gravgömma, sannolikt i 
eller invid en vikingatida gravhög. Området där fynden gjordes registrerades 
som en grav av okänd typ och storlek, L2018:939 (Bennström 2020b). Utifrån 
utredningsresultatet beslutade länsstyrelsen om en förundersökning av om-
rådet kring de fyndförande schakten samt ett mindre område i sydväst som 
inte hade omfattats av utredningen (figur 2).

Romme finns omnämnt redan på 1300-talet och det är ett av de äldre be-
läggen i Stora Tuna. Från 1641 finns en karta, geometrisk jordebok, över Norr 
och Sör Romme (LMV U46-100:u3:6-11). Kartan är relativt detaljerad och visar 
gårdslägen och markslag (figur 3). Romme har sedan länge varit uppdelat i 

Figur 2. Utsnitt från fasighetskartan med förundersökningsområdet markerat med blått och 
utredningsområdet från 2018 med ljusare blå linje samt schaktet från 2016 med lila linje. Skala 1:5000.
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Figur 4. Utsnitt från storskifteskartan från 1838 med undersökningsområdet markerat med blå linje. 
Jämför figur 3. Skala 1:5000.
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Figur 3. Utsnitt från geometrisk jordebok från 1641 med undersökningsområdet markerat med blå linje. 
Lägg märke till den rödprickade gränsen mellan hemmanen (Ö-V riktning) och vad som verkar vara en 
fägata (N-S riktning) som går genom undersökningsområdet. Skala 1:5000.
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två bydelar, Norr och Sör Romme, och på 1600-talet bestod delarna av tre 
skattehemman vardera. Det aktuella området ligger i Norr Romme. De tre 
hemmanen var avskilda från varandra och kallades Op i byn, Mellanhemmanet 
och Neder i byn. Undersökningsytan ligger i huvudsak på Neder i byns åker-
gärden, men den södra biten sträcker sig ner till Mellanhemmanets åkergärde. 
Åkergärdena odlades i tvåsäde, det vill säga de odlades det ena året och låg 
i träda det andra året. I Neder i byn fanns i sin tur tre gårdar på 1600-talet 
(geometrisk jordebok U3:6-11). 

Tvåhundra år senare vid storskiftet 1838 (figur 4) ser det nästa exakt li-
kadant ut kring utredningsområdet vad gäller gårdslägen, åkrar och vägar 
(LMV U46-100:1).

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. Gravhögarna i 
Stora Tuna nämns sedan även av Holenius och Sahlstedt under 1700-talet. I 
mitten av 1800-talet omnämns gravhögarna av Dybeck, men han uppger då 
att de flesta är förstörda (Pagoldh & Carlsson 1996).

Syfte
Syftet med förundersökningen var att ge länsstyrelsen ett beslutsunderlag 
inför prövning om tillstånd för ingrepp i fornlämning. Mer exakt skulle för-
undersökningen försöka ta reda på om det fanns några spår eller lämningar 
efter förhistoriska gravanläggningar bevarade. Förundersökningen skulle 
fastställa och dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning 
och komplexitet samt tillvarata fornfynd. Resultatet skulle kunna användas 
av undersökare för att bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk 
undersökning. Resultatet skulle också kunna användas för företagarens 
planering. Målgrupperna för förundersökningen var främst Länsstyrelsen i 
Dalarnas län och Borlänge kommun.

Metod
Grävningen av schakten i sydväst och avbaningen i nordost gjordes med en 
grävmaskin utrustad med planeringsskopa. Matjorden avlägsnades, ca 0,1 me-
ter i taget, ned till den naturliga orörda markytan. Arbetet följdes och styrdes 
av en arkeolog. Den sista biten rensades för hand med spade. Anläggningar 
rensades för hand. Schakt, anläggningar och fynd mättes in med RTK-GPS. 
Rensat material från anläggningar sållades i vattensåll. 

Genomförande
Förundersökningen genomfördes enligt den av länsstyrelsen godkända un-
dersökningsplanen. En ca 80x30 meter stor yta i sydväst (yta A), vilken legat 
utanför utredningsområdet, söktes av med metalldetektor och sedan togs nio 
sökschakt upp inom ytan. 

I den nordöstra delen skulle en ca 45x43 meter stor yta banas av (yta B). Ytan 
placerades så att de fyndrika schakten från utredningen kom med och så att 
en så stor ytan som möjligt mellan utredningsschakten täcktes (figur 5). Efter 
att grästorven avlägsnats gicks ytan över med metalldetektor (figur 6). Den 
yta som banades av fick styras av påträffade anläggningar och metalldetekte-
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ringens resultat (figur 8). Vädret var soligt och torrt vilket gjorde det svårt att 
urskilja nyanser i den ljusa silten. Inga störningar förekom och hela utrednings 
området var tillgängligt.

Efter samråd med läns-
styrelsen slutundersöktes 
mindre anläggningar som 
bedömdes vara av för-
historisk karaktär. Detta 
eftersom anläggningarna 
var ganska begränsade 
både till antal och utbred-
ning och för att göra arbe-
tet mer rationellt. När det 
gäller kantrännan grävdes 
tre sektioner genom dess 
västra del och en sektion 
genom nordöstra delen. I 
samband med att förun-
dersökningen avslutades 
uppmärksammades två 
möjliga fornlämningar ut-
anför men i närheten av 
förundersökningsområdet. 
Dessa beskrevs översiktligt 
och fick en GPS-punkt.

Figur 6. Jimmy metalldetekterar efter att grästorven har banats 
av. Foto: Stefan Östlund.

0 30 6015 Meter

±

Figur 5. Plan över förundersökningsområdet, mörkblå linje och avbaningsområdet, mörkgrå linje. 
Utredningsområdet 2018 markerat med ljusblå linje och utredningsschakten markerade med grått. Det 
ljusröda området visar den möjliga platsen för gravar tolkat efter fynden från utredningen. Skala 1:1500.
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Resultat

Metalldetektering
Metalldetekteringen av yta A resulterade i drygt 100 utslag spritt över hela 
området. En tydlig förtätning kunde dock ses längst i nordost (figur 7). Fyn-
den bestod till största delen av recenta föremål, se vidare nedan. Även yta B 
detekterades både efter att grästorven avlägsnats och efter att det mesta av 
matjorden tagits bort. Här kunde en förtätning i mitten av området iakttas 
(figur 8). 

Schakt inom yta A
Inom yta A grävdes nio sökschakt. Schakten var 6,3–9,5 meter långa och 1,6 
meter breda (figur 7). Djupet på schakten var 0,3–0,6 meter. I samtliga schakt 
var överst 0,25–0,30 meter matjord och sedan den naturliga orörda marken 
bestående av beige silt. Inga anläggningar kunde iakttas i schakten. I schakt 
1 och 2 fanns en naturlig svacka med mörkare silt i den nordöstra delen. För-
utom enstaka fynd av samma karaktär som metalldetekteringen gav, fanns 
0,01–0,05 meter stora slaggbitar i matjorden i flera schakt. I schakt 1 påträf-
fades en bit flinta, vilken tillvaratogs. För en närmare beskrivning av samtliga 
schakt, se bilaga 1.

Schakt inom yta B
Inom yta B togs grästorven bort på ett ca 1850 kvadratmeter stort område och 
på ett ca 1170 kvadratmeter stort område banades även matjorden av (figur 
8). Det avbanade området gav först ett stökigt intryck med vad som tolkades 
som diken i olika riktningar och spår efter plöjning ned i silten. I den beige 

Figur 7. Plan över förundersökningsområdet yta A med sökschakt markerade med svart linje och respektive 
nummer samt metalldetektorindikeringar med gröna punkter. Skala 1:1000.
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silten fanns även diffusa orangefärgningar och oregelbundna fläckar innehål-
lande kol och/eller sot. 

Anläggningar 
Totalt påträffades och dokumenterades tio anläggningar, varav en utgick 
efter närmare undersökning. Anläggningarna bestod av en kantränna, tre 
nedgrävningar/gravgömmor, två diken, ett störhål, en nedgrävning och en 
härd/kokgrop (figur 9). Anläggningarna beskrivs närmare i bilaga 2. 

Den dikesliknande anläggningen A175 registrerades först som ett dike, 
men visade sig sedan utgöra en del av kantränna A500. Kantrännan A500 var 
mestadels 0,5–1,0 meter bred och 0,20–0,35 meter djup med en oregelbundet 
u-formad profil. Formen i plan var oval och hade ett yttre mått på ca 23x14 
meter (figur 10). Fyllningen i rännan var mycket lik den omgivande silten 
men var något mörkare då den hade inslag av kolfragment. 

I och strax utanför kantrännans nordvästra del fanns tre nedgrävningar, 
A210, A222 och A275 (figur 11). A222 och A275 var mycket lika varandra. De 
var ungefär lika stora och djupa, drygt 2,0x0,8 meter stora och intill 0,2 meter 
djupa. Båda var mycket oregelbundna i plan och profil och hade en fyllning 
av gråbeige silt med inslag av kol, sot och brända ben. A210 hade mer regel-
bunden form både i plan och profil. Anläggningen var 1,6x1,4 meter stor med 
skålformad profil, intill 0,3 meter djup. Fyllningen skilde sig också från de 
två övriga då den bestod av ljusbrun silt med mycket fragmenterad kol och 
endast enstaka brända ben. I den övre delen fanns även kantiga och skärviga 
stenar samt enstaka slaggbitar.

A325 utgjordes av ett dike som sträckte sig över hela det avbanade området. 
Diket var mestadels 0,3–0,4 meter brett och 0,15–0,40 meter djupt med oregel-
bundet U-formad profil. Fyllningen bestod av brun silt något uppblandad med 
matjord. Ställvis fanns inslag av kol. Diket passerade rakt igenom kantrännan 
A500 och i sydvästra kanten av nedgrävningen A275.

Figur 8. Plan över förundersökningsområdet yta B med det avtorvade området markerat med grå kvadrat, 
avbanat område med gult och metalldetektorindikeringar med gröna punkter. Skala 1:1000.
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A367 bestod av hålet från en stör som varit nedkörd i silten. A799 var en 
mindre nedgrävning som låg i västra delen av diket A325. A815 bestod av en 
mindre nedgrävning med eldpåverkad sten och rödbränd silt i kanterna. A868 

0 8 164 Meter

±
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A367

A799
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A14
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S724
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S72
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Figur 10. Sydöstra delen av gravrännan A500 samt diket A325 fotograferade från öster. Foto: Jimmy 
Axelsson Karlqvist.

Figur 9. Plan över det avbanade området (gul linje) med de olika anläggningarna med respektive nummer. 
Anläggningarna från utredningen markerade med rött och schakten med ljusgrått. Sektioner markerade 
med tjockare svart linje. Skala 1:400.
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visade sig vid närmare undersökning troligen utgöra ett stenlyft och utgick.
Förutom de nya anläggningar som påträffades under förundersökningen 

undersöktes också tre anläggningar från utredningen 2018. A9, platsen för 
fyndet av flera metallföremål visade sig sammanfalla med den norra änden 
av gravgömma A222. A14 som vid utredningen tolkades som en nedgrävning 
visade sig vid närmare undersökning bara vara synlig i plan. Även A16, ett 
mindre område med rödbränd silt, var endast synligt i plan (figur 9).

Fynd
Totalt registrerades 179 fyndenheter (F). Några av fyndenheterna innehåller 
två eller fler föremål. 

Fynden från detekteringen inom yta A bestod av 28 spikar, 19 slagg- eller 
rostklumpar, 13 järntenar av olika slag, 9 hästskosöm, 9 obestämda järnföre-
mål, 7 nitar och 6 bleck eller beslag av olika typ. Bland de fyndkategorier som 
hade färre än fem fynd fanns till exempel patronhylsor, kapsyler, gångjärn 
och hakar, märlor, klackjärn och ståltråd. Av de föremål som kunde bestäm-
mas bedömdes inget ha tydlig förhistorisk karaktär. Endast tre föremål, F18, 
F41 och F117 togs tillvara för rengöring och eventuell konservering då det 
inte entydigt gick att bedöma som recenta. En bit flinta F103 sparades också. 

Fynden som hittades i samband med detektering, avbaning och rensning 
av yta B liknade till stora delar föremålen i sydvästra området både vad gäller 
typ av föremål och fördelning. Dock hittades även ett tjugotal metallföremål 
som kunde antas vara förhistoriska och ha samband med graven.

Fem fyndenheter kunde knytas till en kontext, nämligen till gravgömmorna 
A222 och A210 (figur 11). F108 var vad som i fält tolkades som en trekantsfor-
mad brodd. F162 och F164 bestod av två nitar med nitbrickor. F163 utgjordes 

Figur 11. Gravrännan och gravgömmorna utritade samt fynden av förhistorisk karaktär markerade med 
gula punkter. Anläggningar från utredningen markerat med röda linjer. Skala 1:200.
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av en ring med två omböjda rembeslag, en eventuell nit, ett droppformat 
platt föremål samt två små järnfragment. F165 bestod också av en ring med 
omböjda tunna bleck, ett droppformat platt föremål liknade det i F162 samt 
två små järnfragment. 

Cirka 2 meter väster om A222 hittades F110 som såg ut att vara en liten 
blyklump. I eller intill kantrännan A500 och 4–9 meter öster om A222 och A210 
påträffades ytterligare sex fyndenheter. F148 tolkades som ett böjt beslag i 
två delar. F154 tolkades i fält som ett halvt eldstål men tolkades senare som 
del av en nyckel. F160 bestod av en pilspets i två delar. Även F157 tolkades i 
fält som en pilspets men verkade senare bara vara en smal ten med två små 
fragment. F159 bestod av åtta smala tenar och en liten ring i två delar och var 
möjligen delar till en trissporre. F395 var ett platt avsmalnande föremål som 
tolkades som en liten mejsel. 

F112 och F113 låg ca 8 meter nordväst om kantrännan (figur 9) och utgjor-
des av en sporre och ett böjt och vikt kopparbleck med små spikhål. F378, 
F379 och F381 bestod av vad som tolkades som två små blyklumpar samt en 
liten kopparten, vilka alla låg i nordöstra kanten av det avtorvade området. 
Nämnas bör också fyndet av en pilspets (105) i återfyllnadsmassorna i schakt 
64 från utredningen. 

Tjugo fyndenheter skickades till Studio Västsvensk Konservering. Av dessa 
valdes sedan nio ut för konservering. Ytterligare tretton fyndenheter sparades, 
dvs totalt 22 sparade fyndenheter. De flesta föremål som inte konserverades 
kasserades efter genomgång och en översiktlig registrering. Några föremål 
som var uppenbart recenta, till exempel patronhylsor, kasserades direkt i fält. 
Fyndlista, se bilaga 3.

Osteologisk analys
Från undersökningen av A210, A222 och A275 skickades sammanlagt 144 
gram brända ben till Caroline Ahlström Arcini, Arkeologerna, Statens Histo-
riska Museer, för bestämning. Då samtliga ben var hårt brända och mycket 
fragmenterade gick endast 4 gram att identifiera. I A210 kom de identifierade 
benen från däggdjur. A222 innehöll också ben från däggdjur men även från 
människa. De identifierade benen i A275 kunde bestämmas som tillhöriga 
människa och häst. Se rapport bilaga 4.

Datering
Fyra prover innehållande brända ben som kunnat bestämmas osteologiskt, 
från tre olika anläggningar, skickades till Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet för datering med 14C-analys (figur 12). En benbit från en mänsklig 
halskota från nedgrävning A222 och en bit från ett fotben från häst i nedgräv-
ning A275 fick närmast identiska dateringar från mitten av 800-talet till slutet 
av 900-talet, dvs vikingatid. En bit från ett mänskligt kranium i A275 daterades 
till slutet av vikingatiden, mitten av 900-talet till mitten av 1000-talet. En bit 
av rörben från ett obestämt däggdjur från nedgrävning A210 fick en något 
senare datering, från slutet av vikingatiden till tidig medeltid (figur 13). 

Figur 12. Resultatet av 14C-analysen på brända ben från gravgömmorna A210, A222 och A275.

Anl. nr Daterat material 14C BP Kalibrerat 2 σ (95,4%) Analysnr.
A210 Rörben däggdjur 954 ± 32 1023AD (95,3%) 1155AD Ua-65215
A222 Halskota människa 1137 ± 30 856AD (81,7%) 983AD Ua-65216
A275 Fotben häst 1113 ± 29 876AD (94,3%) 998AD Ua-65217
A275 Kranium människa 1031 ± 28 967AD (93,7%) 1036AD Ua-65218
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Tolkning 
Tolkningen från utredningen att det rörde sig om lämningar efter en vikinga-
tida gravhög (Bennström 2020b) verkar stämma. Det som återstod var den 
ränna (A500) som funnits runt själva högen. Rännan hade en tydligt oval 
form vilket tycks särskilja den från många av de högar med rännor som un-
dersökts på Tunaslätten, där rännorna är i det närmaste cirkelrunda (Carlsson 
2016a). Högens förhållande till rännan verkar variera. Ibland verkar rännan 
ha grävts en bit utanför högen, andra gånger vid kanten av högen eller så 
har den överlagrats av högen (Carlsson 2016a, Eriksson 1995). Om vi antar 
att högen har legat direkt innanför kantrännan och varit oval har den varit 
ovanligt stor ca 21x12,5 meter. Den bevarade gravhögen, Äxuln eller Kungs-
högen (L2001:1200), norr om Sör Amsberg, Borlänge, kan med sina 18 meter 
i diameter ge en idé om hur flera gravhögar på Tunaslätten såg ut. Den har 
tidigare ibland kallad för Dalarnas största gravhög (Carlsson 2016a). 

Även om högen varit rund och då drygt 12 meter i diameter så har den 
varit stor jämfört med många andra undersökta högar i Dalarna. Högarna i 
närbelägna Rommeholen (L1999:1065) och Sör Romme (L1999:890) har be-
dömts vara 5–12 respektive 6–7 meter i diameter (Bennström 2020a). 

I sydvästra delen av många kantrännor runt gravhögar från tiden finns en 
öppning, en så kallad sydvästport. Öppningen eller bryggan tolkas i allmänhet 
som en symbolisk eller reell passage mellan de levandes och de dödas världar 
(Nordberg 2004). Här fanns ingen öppning men i rännans sydvästra del fanns 
två utvidgningar på insidan. Möjligen finns något samband? 

Kantrännan var mycket svår att se då den till stora delar liknade den om-
givande silten. Den var förhållandevis grund, 0,20-0,35 meter, varför man kan 
anta att de övre delarna blivit bortplöjda. I de undersökta delarna av rännan 
kunde inga tydliga torv- brand- eller kollager iakttas. I sektion S724 fanns 
dock tendenser till lager med mer kol och eventuella mullrester, se bilaga 2. 
Den homogena fyllningen bör indikera att åtminstone den bevarade delen av 
rännan fyllts igen relativt snabbt. Det är annars vanligt med ett eller flera kol-/
sotbemängda lager i hela eller delar av rännan (Bennström 2020a, Bennström 
& Helgesson 2010, Lögdqvist 2009, Pagoldh & Carlsson 1996). 

I eller intill rännans norra del fanns tre nedgrävningar (A210, A222 och 
A275) vilka tolkades som gravgömmor. Alla tre låg samlade i gravanläggning-
ens nordvästra del. A210 och A275 låg i själva rännan medan A222 låg strax 
utanför. Att grav-/bengömmor ligger utanför själva rännan är ovanligt. I andra 

Figur 13. Kalibreringskurvorna för de fyra 14C-analyserna.

 

 
                 750                       850            950                  1050      1150                    1250 

       Calibrated age (AD) 
 



17Arkeologisk förundersökning – Norr Romme

undersökta kantrännor på Tunaslätten ligger de i eller innanför kantrännan 
(Carlsson 2016a, Ohlsson 2017). Frågan är om A222 hörde till gravhögen? 
Gravhögarna verkar vanligen ligga tillsammans i gravgrupper eller gravfält. 
Sör Romme och Yttermo, Leksand är exempel på ensamliggande gravhögar 
där det fanns skelettgravar intill gravhögen (Bennström 2020a, Bennström och 
Helgesson 2010). Kan A222 ha tillhört en nu helt bortplöjd hög eller någon 
annan typ grav som legat precis intill högen? 

I samband med att förundersökningen avslutandes observerades två hög-
liknande formationer utanför undersökningsområdet (figur 14). Området är 
dock kraftigt exploaterat varför formationerna kan ha tillkommit i sen tid. 
Båda var dock beväxta med varsin kraftig björk, vilket ändå visar att de inte 
var helt nya. Oavsett om dessa två formationer också är gravar eller inte har 
det sannolikt funnits flera järnåldersgravar även i Norr Romme.

Gravgömmorna A222 och A275 var mycket oregelbundna i både plan 
och profil och utgjorde kanske snarare utspridda brandlager än regelrätta 
nedgrävningar. A210 däremot hade en tydligt oval form och skålformad 
profil. Även fyllningen i A210 skilde sig från A222 och A275 då den bestod 
av ljusbrun silt med mycket fragmenterad kol, endast enstaka brända ben 
samt även kantiga och skärviga stenar och enstaka slaggbitar. När ben från 
de olika anläggningarna daterades visade det sig att A210 också var 100–200 

Figur 14. Terrängskuggningskartan med de två möjliga gravarna, L2022:331 och L2022:332, precis 
utanför 2018 års utredningsområde och knappt 200 meter nordväst om den undersökta graven L2018:939. 
Skala 1:2000. 
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år yngre än A222 och A275 (figur 12). Ohlson (2017) tycker sig se tre faser på 
höggravfälten i Dalarna; den första under vendeltid då gravfälten brukas för 
begravningar i högar. Det är också då som rännorna anläggs. Den andra fa-
sen är under vikingatid då det pågår ritualiserade handlingar på gravfälten. 
I åtminstone ett fall, Islingby, verkar gravfältet inte brukas för begravningar 
under denna fas. I tredje fasen under slutet av vikingatid-tidig medeltid sker 
begravningar i form av bengömmor i de äldre gravhögarnas kantrännor (se 
även Carlsson 2016a och Lögdqvist 2009). De daterade benen från A222 och 
A275 är vikingatida och begravningar verkar alltså ha förekommit även un-
der fas 2. Benen i A210 hör hemma i fas 3. En snarlik fasindelning kan ses i 
gravmaterial från samma tid i Uppland (Thérus 2019).

När det gäller fynden så kom de flesta med tydlig förhistorisk karaktär 
inom ett ca 10 meter stort område i eller invid gravgömmorna och rännans 
norra del. A222 var den klart fyndrikaste anläggningen. Till A222 bör för-
utom fynden som hittades under förundersökningen (F162–F164) också den 
fyndansamling (A9) som påträffades under utredningen räknas, då anlägg-
ningarna sammanfaller (figur 11). Vissa föremål är också så lika att det inte 
bör råda någon tvekan om att de hör ihop. Även F165 som hittades i kanten 

Figur 15. Föremål som tolkats som delar av seldon, F163 och F165, samt därunder A9 (DM 24669:5) 
från utredningen. Foto: Per Eriksson, Dalarnas museum.
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av A210 verkar höra ihop med fynden 
från A222/A9 (figur 15).

Detta är intressant eftersom A210 är 
ca 100–200 år yngre än A275. Har före-
målen i F165 ursprungligen legat vid 
A222 och råkat hamna i A210 när man 
fyllde igen den nya graven eller har de 
flyttats ur sitt ursprungliga läge i sen 
tid i samband med plöjning? Kan fyn-
den medvetet ha deponerats i gropen 
när man märkte att man grävde intill 
och störde en äldre grav? Ytterligare ett 
alternativ är att det handlar om så kall-
lad förfädersanknytning. Man har inom familjen behållit delar från gravbålet 
från A222 för att sedan ett par hundra år senare deponera föremålen i den 
nygrävda graven för att visa på kontinuitet (Ekero Eriksson 2018). Om man 
slår samman fynden från utredningen med de från A222 och A210 rör det sig 
om en spjutspets, en pilspets, ett rangel/amulettring, fyra mindre ringar med 
rembeslag och/eller omvikta bleck tolkade som detaljer från seldon/remtyg, tre 
droppformiga föremål, ett eldstål, nitar, bleck samt en eventuell ryktskrapa. 
De tre droppformade små plattorna är svårtolkade. Möjligen har de suttit som 
dekoration på till exempel en läderrem. 

F154 tolkades först som ett halvt eldstål men visade sig vara nästan en kopia 
av greppdelen på en sannolikt vikingatida nyckel som hittades i ett stolphål 
i Islingby (Lögdqvist 2009). Man kan ana en brottyta under rosten i änden på 
skaftdelen (figur 16). 

I närheten låg också tenarna F148 och F157. F148 bestod av en böjd ten 
med utplattade ändar och två eller tre små tänder/rundlar på krönet och tol-
kades som någon slags beslag, se bilaga 5. F157 bestod av några mindre och 
obestämbara tenar. Strax söder därom i och invid rännan låg pilspetsen F160 
och en ansamling ganska tunna tenar F159. Pilspetsarna 105 och F160 var inte 
lika välbevarade som den från utredningen (figur 17). Men de verkar var av 
samma lancettformade typ med avsats på tången, vilken är en av de vanligaste 
typerna under vikingatid 
(Serning 1966). 

F159 tolkades först som 
en sporre då det även fanns 
vad som såg ut som en liten 
järntrissa. Denna tolkning 
är dock mycket osäker då 
tenarna verkar vara helt 
raka. 

Den trekantiga brod-
den F108 (figur 18) har 
sin motsvarighet i gravar 
på Hemlanden i Birka. 
Speciellt den som kommer 
från brandgrav nr 24 är 
mycket lik (Arbman 1940 
och 1943). Även Olaus 
Magnus omtalar sådana 
trekantiga broddar (Mag-
nus 1976). Det verkar dock 

Figur 16. Greppdelen till en nyckel F154 som 
påträffades strax norr om gravrännan. Foto: Per 
Eriksson, Dalarnas museum.

Figur 17. De tre pilspetsarna från Norr Romme. Den övre från 
utredningen och de två undre från förundersökningen. Foto: Per 
Eriksson, Dalarnas museum.
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råda oenighet om dessa 
broddar är till för hästar 
eller människor (Engvall 
2018). 

Sporrar är i allmänhet 
mycket svårdaterade (Kjel-
lén 2013). F112 är en så 
kallad trissporre. Under vi-
kingatid verkar piksporre 
med kort rak torne ha varit 
det vanliga (Sundkvist 
2001). Under 1200-talet 
börjar trissporren komma 
i användning och från och 
med 1300-talet är det den 
som dominerar (Beronius 
2017). Det gör det troligt att sporren inte har något med graven att göra, men 
att den kan vara medeltida. Sporren hittades dessutom flera meter utanför 
gravanläggningen (figur 6). Dessutom är det vanliga att förhistorisk hästut-
rustning i gravar främst kan kopplas till körning snarare än till ridning även 
om ridhästar har använts under järnåldern.

Vissa av föremålen har så kallad glödpatina som uppstår när järn utsätts 
för höga temperaturer, vilket tyder på föremålen varit med på gravbålet. 
Det finns också spår av kopparkorrosion på åtminstone ett föremål. Det kan 
tolkas som att vissa av järnföremålen kan ha kompletterats med delar eller 
beläggning av mer skinande metaller (bilaga 5). Exempel på bjällror med 
överdragna med koppar finns från Kälarvet och Sollerön (DM arkiv dnr 88/91 
och Serning 1966). 

När det gäller de brända benen i A210, A222 och A275 var de överlag väl 
brända och hårt fragmenterade. Det bör kunna tolkas som att benen har bränts 
på ett gravbål. Benen härrör från både människa och däggdjur. De mänskliga 
benen kommer sannolikt från två vuxna individer. Det djurben som gick att 
bestämma kom från häst. Ben från häst och delar till hästutrustning är van-
ligt i vikingatida gravar och förkommer i flera av de undersökta högarna på 
Tunsslätten (Carlsson 2016a, Ohlsson 2017).

Det var få övriga anläggningar inom undersökningsområdet förutom de 
ovan nämnda gravanläggningarna. A815 bestod av ca 2 liter skärviga och skör-
brända stenar med rödbränd silt i ytterkanten och tolkades som en härdbotten. 
Det är vanligt med härdar på gravfält från den aktuella tiden. Kanske är de 
spår efter rituella måltider. Vid gravarna på Rommeholen dokumenterades 
inte mindre än ett 40-tal härdar (Pagoldh & Carlsson 1996). 

Diket A325 var grävt genom grävrännan och således yngre. Storskifteskar-
tan från 1838 visade att man då planerade att anlägga en mindre väg tvärs över 
undersökningsområdet. Vägen går i en fastighetsgräns, troligen tillkommen 
vid storskiftet, och har sannolikt varit till för att nå ägorna västerut som an-
nars inte kunde nås utan att åka över någon annans mark. Ett kartöverlägg 
visar att A325 gått parallellt med vägen (figur 19).

Nedgrävningen A799 låg i diket A325 och bör således vara av yngre datum. 
A367 tolkades som hålet efter en grov spetsad stör. Att det funnits störar och 
stolpar efter stängsel på en åker är i det närmaste självklart, men det är inte 
heller omöjligt att stören skulle kunna ha någonting med graven att göra. I 
Islingby påträffades till exempel flera stolphål intill några av gravgömmorna 
(Lögdqvist 2009). 

Figur 18. Den speciella trekantiga brodden F108. Foto: Per 
Eriksson, Dalarnas museum.
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Utvärdering av undersökningsplanen
Dalarnas museum anser sig ha uppnått det i undersökningsplanen uppgivna 
syftet med förundersökningen i och med fältarbetet och föreliggande rapport. 
Tidsplanen för fältarbetet kunde hållas men rapporten blev fördröjd. Orsaken 
till fördröjningen var dels försenade analysresultat, dels hög arbetsbelastning. 

Den metod som angivits i undersökningsplanen var också den metod som 
användes i fält. Några mindre anläggningar slutundersöktes efter dialog med 
länsstyrelsen. Frågeställningen om det fanns spår efter eller lämningar efter 
förhistoriska gravar bevarade inom förundersökningsområdet och om de i 
så fall gick att bestämma till karaktär, utbredning och ålder har besvarats. 
De analyser som planerades har utförts och fynd av förhistorisk karaktär har 
tillvaratagits. 

Förmedling
Under fälttiden gjordes inga särskilda arrangemang för förmedling. Däremot 
avsattes tid till att informera spontanbesökare och att ställa upp för media. 
Ett tjugotal besökare dök upp på utgrävningsplatsen, varav några återkom 
flera gånger, och reportage gjordes i både lokalradio och lokalpress. Efter 
grävningen diskuterades det också med länsstyrelsen och exploatören om 
möjligheterna att göra informationsskyltar och sätta upp dem på den plane-
rade ridanläggningen. 

Figur 19. Den rektifierade storskifteskartan med åkervägen över den norra delen av gravrännan. Skala 
1:1000.
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Slutsatser och vetenskaplig potential
Inom den förundersöka ytan påträffades rester efter en vikingatida gravhög. 
Det som kunde iakttas var den ränna som omgivit högen samt tre gravgöm-
mor. Den ena gravgömman A222 var förhållandevis fyndrik med en spjutspets, 
delar till hästutrustning med mera. Sannolikt har gravanläggningen, ränna och 
gravgömmor, skadats i relativt sen tid i samband med plöjning, medan själva 
högen sannolikt förstördes långt tidigare. Rännan och åtminstone gravgöm-
man A275 hade även skadats i samband med att diket A325 grävdes. Men 
det verkar också som om de tre gravgömmorna kan ha skyddats från att bli 
helt bortplöjda eftersom de åtminstone sedan mitten av 1800-talet har legat 
under vägen. Om det funnits ytterligare gravar, härdar, kulturlager med mera 
är det troligt att dessa försvunnit i samband med minst 500 år av jordbruk. 
Det är dock fullt möjligt att det fortfarande finns rester efter fler förhistoriska 
anläggningar och fynd under matjorden spritt på den vidsträckta åkerytan. De 
två runda formationerna som kunde iakttas utanför undersökningsområdet 
har registrerats som möjlig fornlämning och bör utredas vidare om de blir 
aktuella för någon form av exploatering. Det bör också noteras att de ligger 
nära avgränsningen för bytomt L1999:1067.
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Arkeologisk personal: Jimmy Axelsson Karlqvist
 Greger Bennström
 Stefan Östlund
Fältarbetsledare: Greger Bennström
Projektansvarig: Greger Bennström

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum.
Analogt material: utskrivna foton
   Handritade sektioner
   Analysrapporter, konserveringsrapporter m.m.

Digitalt dokumentationsmaterial: shapefiler, digitala foton m.m.
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Beskrivning av provschakten i det sydvästra 
området.

Provschakt 1
6,5 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,3–0,5 m 
djupt. 0,3 m matjord sedan beige flammig varvig 
silt. I NO en naturlig svacka med mörkare silt. 
En bit flinta påträffades i matjorden.

Provschakt 2
9,5 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,4–0,6 m 
djupt. 0,3 m matjord sedan beige flammig varvig 
silt. I NO en naturlig svacka med mörkare silt.

Provschakt 3
6,3 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,3 m djupt. 
0,25 m matjord sedan beige varvig silt.

Provschakt 4
8,2 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,4–0,5 m 
djupt. 0,3 m matjord sedan beige varvig silt. Ett 
tiotal 0,01–0,05 m stora slaggbitar i matjorden.

Provschakt 5
7,7 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,4 m djupt. 
0,3 m matjord sedan beige flammig varvig silt. 
En slaggbit, 0,05 m stor.

Provschakt 6
7,0 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,4 m djupt. 
0,3 m matjord sedan beige flammig varvig silt.

Provschakt 7
7,8 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,4 m djupt. 
0,3 m matjord sedan beige flammig varvig silt.

Provschakt 8
7,5 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,4 m djupt. 
0,3 m matjord sedan beige flammig varvig silt. 
En 0,3 m stor sten i övergång till silt.

Provschakt 9
8,1 m långt (NO-SV), 1,6 m brett och 0,4 m djupt. 
0,3 m matjord sedan beige flammig varvig silt. 
Två små slaggfragment påträffades i matjorden.

Bilaga 1 Schakt yta A
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A175 Ränna
Rännan var minst 10 m lång (Ö-V), 0,4–-0,5 m 
bred och ca 0,2 m djup. Flackt U-formad profil 
och fyllning av mörkare silt med kolinslag (figur 
1). Ingår i A500, se nedan.

Fynd: ten 135, pilspets 136

A210 Gravgömma 
Bestående av nedgrävning, oregelbundet oval, 
1,6x1,2 m (Ö-V). Oregelbundet skålformad 
profil, intill 0,3 m djup (figur 2). Fyllningar av 
mörkare silt med inslag av mycket fragmenterad 
kol, sot samt enstaka brända ben. Huvudsakli-
gen i övre delen av fyllningen var även ca 4 liter 
kantiga, skärviga stenar, 0,05–0,20 m stora och 
enstaka slaggbitar, 0,02–0,15 m stora. 

Fynd: seldon 141
Osteologisk analys: däggdjur
14C-analys: tidig medeltid

A222 Gravgömma
Bestående av nedgrävning, oregelbunden ca 
2,1x0,4–0,8 m (NO-SV). Mycket oregelbunden 
även i profil, intill 0,2 m djup (figur 3). Fyll-
ning av mörkare silt med inslag av kol, sot och 
brända ben. Ställvis små koncentrationer med 
brända ben och med kol. Minst en plogfåra i 
ONO-VSV-riktning skär genom anläggningen. 
Fyllningen sållad med 5 mm såll. Jämför A9 från 
utredning 2018. 

Fynd: nitar, seldon 138-140.
Osteologisk analys: människa och däggdjur
14C-analys: vikingatid

A275 Gravgömma
Bestående av nedgrävning, oregelbunden ca 
2,4x0,4–0,8 m (ONO-VSV). Mycket oregelbun-
den även i profil, intill 0,2 m djup (figur 4). 
Fyllning av mörkare silt med inslag av kol, sot 
och brända ben. Ställvis koncentrationer av kol. 

Bilaga 2 Anläggningsbeskrivningar
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Figur 2. Östra halvan av gravgömman A210 utgrävd. 
Foto: Greger Bennström.

Figur 3. Gravgömman A222 nästan helt utgrävd. Foto: 
Greger Bennström.

Figur 4. Gravgömma A275 och störhålet A376 fotograferade 
i plan från V. Foto: Greger Bennström.

Figur 1. Sektion 726 från V. Skala 1:40.

1 Gråbrun silt med inslag av kol.
2 Beige naturlig kompakt silt med strimmor av 

järnutfällning.
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Ger intryck av att vara sönderplöjd även om 
ingen tydlig plogfåra kunde iakttas. Rensad och 
fyllningen sållad med 5 mm såll.

Fynd: -
Osteologisk analys: människa och häst
14C-datering: vikingatid

A325 Dike
Minst 42 m långt (VNV-OSO), huvudsakligen 
0,3–0,4 m brett, i VNV änden 0,5–1,5 m brett. I 
OSO nedgrävt 0,15 m i silten och i VNV 0,40 m 
med oregelbundet U-formad profil.

A367 Störhål
Runt, 0,2 m diam och 0,2 m djupt med trattfor-
mig profil. Fyllning av kolblandad silt.

A500 Gravränna
Oval ca 23x14 meter (ONO-VSV), mestadels 
0,5–1,0 m bred och 0,20–0,35 m djup (figur 5-11 
samt figur 9 i rapportdelen). Fyllningen bestod 
av homogen gråbrun silt med inslag av kol och 
var svår att skilja från den omgivande naturliga 

Figur 5. Översikt över gravrännan A500 från N. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist.

Figur 8. Sektion 722 från NV. Skala 1:40.

1 Gråbrun silt med inslag av kol, enstaka spår av 
järnutfällning och fläckar av grå lera. 

2 Beige naturlig kompakt silt med strimmor av 
järnutfällning.

1 Gråbrun silt med enstaka kolfläckar.
2 Beige naturlig kompakt silt med strimmor av 

järnutfällning.

0 1

+ 133,70

+ 134,20
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NV SÖ

1

2
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+ 133,90

+ 134,40
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NÖ SV

2

1

Figur 6. Sektion 720 från SV. Skala 1:40.

Figur 7. Sektion 720 från SV. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist

Figur 9. Sektion 722 från NV. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist
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silten. Ställvis, t.ex. vid sektion 724, kunde dock 
lager med något avvikande innehåll iakttas. 
Inledningsvis uppfattades A175 som en sepa-
rat ränna, vilket anslöt till A325 i sydväst, men 
det kom sedan att ingå i A500. I anslutning till 
rännans NV del var 3 gravgömmor A222, A275 
och A210. Gravrännan skars av diket A325 på 
två ställen. 

A799 Nedgrävning
Oregelbundet oval 1,0x0,5 m (VNV-OSO) ore-
gelbundet skålformad profil. Fyllning av brun 
jordblandad silt och ett tiotal stenar, 0,1–0,2 m 
stora. Låg i A325.

A815 Härd/kokgrop
Bestående av nedgrävning, oregelbundet rund, 
ca 0,6 m diam och 0,2 m djup med oregelbun-
den profil. Fyllning av lös, något humös och 
kol- och sotblandad silt samt ca 2 liter skärviga 
och skörbrända stenar, 0,02–0,20 m stora. Något 
rödbränd silt i ytterkanten. 

A9 från utredningen 2018. Se A222.
A14 från utredningen 2018. Snittad. Visade 

sig endast vara synlig i plan.
A16 från utredningen 2018. Snittad. Innehöll 

endast stråk av rostfärgad rödbränd silt utan 
tydlig avgränsning i vare sig plan eller profil.

Figur 10. Sektion 724 från Ö. Skala 1:40.

1 Gråbrun silt med inslag av småsten och kol.
2 Gråbrun silt med större inslag av kol.
3 Rostbeige mjuk silt med oregelbundna strimmor 

av järnutfällning, ev. förmultnade växtrester och 
enstaka beige lerfläckar.

4 Beige naturlig kompakt silt med horisontella 
strimmor av järnutfällning.

Figur 11. Sektion 724 från Ö. Foto: Jimmy Axelsson 
Karlqvist
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Bilaga 3 Fyndlista

Nr Sakord Material Ant. Frag. Vikt Kontext Fyndenh. Beskrivning Fyndstatus
18 Nit Järn 1 1 18 Metalldetektering SV området 18 Huvud, dolkknapp? 
81 Obestämd Järn 1 1 39 Metalldetektering SV området 117 Böjt 
103 Eldslag. Flinta 1 1 3 Provschakt 1 -  
104 Avslag Flinta 1 1 4 Avbaning NV området -  
105 Pilspets Järn 1 1 16 Rensfynd avbanat område -  Konserverad
108 Brodd Järn 1 6 33 Avbaning NV området intill A500 108  Konserverad
110 Obestämd Bly 1 1 2 Avbaning NV området 110 Blysmälta 
112 Sporre Järn 1 1 38 Avbaning NV området 112 Trissporre Konserverad
113 Beslag Cu-leg 1 1 4 Avbaning NV området 113  
124 Beslag Järn 1 2 10 Avbaning NV området N om A500 148  Konserverad
130 Nyckel Järn 1 1 15 Avbaning NV området N om A500 154 Eldstål? 
133 Ten Järn 1 3 9 Avbaning NV området N om A500 157  
135 Ten Järn 8 10 25 A175 159 Delar till sporre? 
136 Pilspets Järn 1 1 15 A175 160  Konserverad
138 Nit Järn 1 2 3 A222 162  Konserverad
139 Seldon Järn 8 8 8 A222 163 Rembeslag? Konserverad
140 Nit Järn 1 1 3 A222 164  Konserverad
141 Seldon Järn 4 5 14 A210 165 Rembeslag? Konserverad
147 Obestämd Bly/tenn 1 1 5 Metalldetektering avtorvat område 378 blysmälta 
148 Obestämd Bly/tenn 1 1 3 Metalldetektering avtorvat område 379 blysmälta 
150 Fragment Cu-leg 1 1 2 Metalldetektering avtorvat område 381 Ten 
164 Mejsel Järn 1 1 18 Rensfynd avbanat område 395 Mejsel? 
      innanför A500

Fynden har vid registreringen givits nummer 
vilka ibland men inte alltid överesstämmer med 
fyndenhetens nummer.
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Bilaga 4 Osteologisk analys

OSTEOLOGISK ANALYS 

Osteologisk analys av brända 
ben från Norra Romme, Stora 
Tuna sn, Borlänge kommun, 
Dalarna 
Caroline Ahlström Arcini, Arkeologerna, Statens Historiska 
Museer 
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Inledning 
Benmaterial härrör från ett eller två olika brandgravsskikt med kol och sot A 
222 och 275 och en stenfylld grop med inslag av kol och brända ben A 210.  

Den sammanlagd vikten ben uppgår till 144 gram. varav 4 gram närmare 
kunnat identifieras till benslag. Benen är överlag hårt fragmenterade och de 
som kom i gropen är kritaktiga till sin konsistens. Bedömningen är att benen i A 
210 härrör från däggdjur, i A222 vuxen individ och samma sak gäller A275 
också där är benen från en vuxen individ påträffats men också ben från häst.  

A 210  
Här fanns endast 0,1 gram ben, vilket utgörs av ett rörbensfragment av 
däggdjur.  

A 222  
Sammanlagt fann här 124 gram ben, varav 0,6 gram närmare kunnat 
identifieras till benslag. Benen är välbrända, gråaktiga och består till stor del av 
rörbensfragment. Benen är hårt fragmenterade och den genomsnittliga 
storleken ligger på 1,5 cm, det finns dock enstaka fragment som är strax över 3 
cm. De allra flesta rörbensfragment som studerats närmare bedöms komma 
från djur. Det finns dock ett fragment, en som sannolikt kommer från en 
halskota från människa. Tillväxtzonen är sluten vilket tyder på att individen är 
vuxen. 

A 275  
Sammanlagt fanns här16 gram ben, varav 3,4 gram närmare kunnat 
identifieras till art och benslag. Av dessa har 2,2 gram identifierats komma från 
människa och 1,2 gram från djur. Benen är välbrända och ljusa i färgen och lite 
kritaktiga. Bland benen fanns två kraniefragment med sutur och med alla tre 
skikten observerbara, vilket tyder på att fragmenten kommer från en vuxen 
individ. Ett av fragmenten från människa är förmodligen en liten del av av 
klippdelen från tinningbenet (pars petrosa). Bedömningen är att fragmenten 
kommer från en vuxen individ. Det identifierade fragmentet från djur kommer 
från häst, närmare bestämt T3, ett av fotrotsbenen från bakhasen.  
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Bilaga 5 Konserveringsrapport
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Konserveringsrapport  

Inledning 
Under 2019 utförde Dalarnas Museum en arkeologisk förundersökning av en gravläm-
ning, L2018:939, i Stora Tuna. Ett antal föremål påträffades och efter röntgen besluta-
des det att gå vidare med konservering av ett antal järnföremål (se tabell 1). 
 
Konserveringsarbetet pågick under år 2019-2021. 
 
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 Norr Romme, Stora Tuna, L2018:939 

Fynd nr Material Föremål 

108 Fe Brodd? 
112 Fe Sporre 
148 Fe Ten 
160 Fe Pilspets 
162 Fe Nit 
163 Fe Betsel 
164 Fe Nit 
165 Fe Beslag? 
Onumrerad Fe Pilspets 

 

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 
materialslag, metallfynd kan ha inläggningar och ytbeläggningar av annat slag och frag-
ment av textil och läder kan finnas gömt mellan t.ex. beslagsplattor.  
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Tillstånd/kondition 
Föremålen var torra när de kom till SVK förvarade i fyndpåsar. 
 
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). 
 
Samtliga fynd är tillverkade i järn och har en likartad skadebild. Alla fynd förefaller 
vara inkompletta och/eller deformerade. Deformationen kan många gånger härledas till 
korrosionsblåsor, som lyft originalytan och därigenom deformerat släta yt-partier. 
Materialet har mer eller mindre utbredd sprickbildning som ofta också kan härledas till 
korrosionsblåsor. I vissa fall får sprickorna anses som kritiska då stora materialbortfall 
är överhängande. 
Det finns tecken som pekar mot att i alla fall delar av materialet har brandpåverkats. 
Bland annat har glödpatina bildats på delar av F143, vilken yttrar sig som ett tunt rött 
skikt närmast originalytan, se särskilda iakttagelser. Även ben- och kolrester påträffas i 
korrosionskrustorna som omger delar av vissa föremål. Korrosionsblåsorna kan därför 
helt eller delvis även de ha uppkommit vid brandpåverkan, så kallade brandblåsor. 
 
Korrosionsprodukterna som påträffas är mestadels bruna, troligen Götit. Denna korros-
ion ligger som ett ganska tunt men hårt bundet skikt till originalytan. Enstaka punkter 
uppvisar mer orangea korrosionsprodukter, troligen Akaganit. Denna påträffas i hålrum 
och i sprickor. Båda dessa korrosionsprodukter indikerar aktiv korrosion. 
 
Det yttre skiktet har i flera fall delvis skiktats och flagar lätt. Visst materialbortfall kan 
troligen härledas till det. 
 
Korrosionsprocessen har brutit ned fynden i varierad grad. Samtliga fynd förefaller ändå 
ha en mer eller mindre bevarad metallkärna, men vissa fynd/delar av fynd är troligen 
delvis helt genomkorroderade. 
 

 
Bild 1. F160 under konservering. Tydlig blås- och sprickbildning.  
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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. 
 
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 Respektive fyndnumm 
erär inlagda på bilden.  
Exponeringsfakta redovisas i tabell 2.  
 

Tabell 2. Exponeringsfakta för röntgenfilm 
Röntgenfilm 
nr 

Strömstyrka 
mA 

Spänning 
KvP 

Tid 
sek 

Avstånd från 
röntgenkälla, cm 

1 6 125 30 80 
 

 
Röntgenbild, filtrerad 

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

 
 
1 Strålkälla; Sitex CPseries, typ CP160D. Scanner: Carestream Indrustrex HPX-1. Bildplatta: Carestream 
Industrex Flex XL Blue Digital Imaging Plate 5537. 
2 tryck 2-6 bar, blästermedelsflöde 2-5 på skala av 10).  
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Under framprepareringen stabiliserades och/eller limmades enstaka fynd (F108, F165) 
med tunnflytande cyanoakrylat för att inte falla sönder vid hantering under rensningsmo-
mentet.3 Fynd 108 och 160 hade delar som kunde pusslas samman vilka limmades ihop 
med cyanoakrylat.4 
 
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 80 veckor. 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. Hal-
ten 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 fogen om på fynd 160, som lossnat under urlakningen. 
Samma lim som tidigare användes.  
 
Flertalet fynd hade skikt som behövde säkras och limmades med cyanoakrylat. 
 
Ytorna blästrades lätt igen och föremålen korrosionsskyddades med en korrosionsinhi-
bitor7,  vilken penslades på. För att skydda föremålen vid hantering och mot sväng-
ningar i luftfuktigheten i miljön, applicerades en ytbehandling i form av mikrokristallint 
vax8. Ytbehandlingen skedde i vaxbad och under vakuum.  

Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast9 som stöd. Förpack-
ningen är avsett för transport och magasinering.  

 
 
 
 

 
 
3 Cyanoakrylat: Ett snabblim som finns i olika viskositet 100, 150 och 200. Produkten heter Sekundlim och 
säljs av Hobbyborgen. 
4 Cyanoakrylat: Ett snabblim som finns i olika viskositet 100, 150 och 200. Produkten heter Sekundlim och 
säljs av Hobbyborgen. 
5 Lösningens koncentration var 0,1 M 
6 Klorider mättes med Sherwood MK11 Chloride analyser 9265 
7 Dinitrolpasta: en mjuk pasta som penslas på metallen, Produktnamn: Tuff-Kote Dinol (återförsäljare 
Dacar AB). Referens: ”Rostskyddsmedel för omålat järn” 
8 Carbona nr 3971 
9 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är åldersbestän-
diga polyetenplaster. 
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Särskilda iakttagelser 
 
F.148, ten 
Fyndet inkluderar två delar. Den större delen är u-formad och har en delvis förtunnad 
ytterkant. I denna ytterkant finns två stycken mindre "tänder/rundlar" och ytterligare en 
förefaller saknas. Kan vara medvetet utformat på föremålet.  
 

 
Bild 2. F148 under konservering. 

 
F165, beslag? 
Ett av fragmenten är hjärtformat och har ett jack i ytterkant. Jacket sitter mitt på rundeln 
och kan var medvetet tillfört föremålet. 
 

 
Bild 3. F65 under konservering. 

 
F163, betsel 
Ett av fragmenten förefaller vara ett nithuvud. Nitens kropp saknas men på platsen där 
denna kan ha suttit finns en rund ”krater” vars väggar skulle kunna vara en del av nitkrop-
pen eller att korrosion bildats om niten, vilken senare helt har korroderat bort och kvar 
finns denna krater av korrosion. På insidans väggar av denna finns ljusgrön korrosion 
vilket indikerar att koppar varit närvarande. 
Det större fragmentet utgörs av en ring som håller två ”beslag”. Det större beslaget och 
ringen har tydlig röd glödpatina över delar av ytan vilket bildas vid höga temperaturer 
och med god syretillförsel. 
Enligt röntgen har ringen ett tydligt brott i tvärsnitt. 
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Bild 4 och 5. Fynd 163, eventuell kopparkorrosion (bild 4) och glödpatina (bild 5). 

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. 
 
 
  



45

VA2019-00520  – Föremål från Norr Romme, Stora Tuna  
 

Studio Västsvensk Konservering  11 

Referenser 

Preventiv konservering  
Conservation and care of collection. 2017. Ed. I. Godfrey & D. Gilroy. WA Museum's 
Department of Materials Conservation. Western Australia.  http://manual.mu-
seum.wa.gov.au/conservation-and-care-collections-2017 
 
Tidens tand. Förebyggande konservering. 1999. M. Fjaestad (red.). Riksantikvarieäm-
betet. www.raa.se/publicerat/9172091355.pdf 
 
Vårda väl. Informationsblad. Riksantikvarieämbetet. 
https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/ 
 

Material & konservering - generellt 
 
Corrosion inhibitors in conservation. 1985, Ed. S. Keene. Occasional papers no 4 1985. 
The United Kingdom institute for conservation. 
 
Cronyn, J. M. 1990. The elements of archaeological conservation. Routledge. 
 
Henderson J. 2000. The science and archaeology of materials. An investigation of inor-
ganic materials. Routledge. 
 

Metall – material, föremål & konservering 
 
Hjelm-Hansen, N. 1986. Metalkonservering. Konservatorskolen. Det kongelige danske 
kunstakademi. Köpenhamn. 
 
Nytt ljus över gammal rost. Att bevara kulturföremål av järn. 1992. Ed. M. Brunskog. 
Nordiska museet. 
 
Rimmer, M. & Watkinson, D. & Wang. 2012. The efficiency of chloride extraction 
from archaeological iron objects using deoxygenated alkaline solutions. I Studies in 
conservation, vol. 57, s29—41. 
 
Rimmer, M. & Watkinson, D. & Wang. Q. 2013. The impact of chloride desalination on 
the corrosion rate of archaeological iron. I Studies in conservation, vol. 58, s 326-337. 
 
Rostskyddsmedel för omålat järn. 2007. Slutrapport för FoU-projektet Inhibitorer för 
omålat järn. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2007:3. 
 
Selwyn, L. 2004:1. Metals and Corrosion. A Handbook for the Conservation Profes-
sion. Canadian Conservation Institute, Ottawa, Canada. 
 
Selwyn, L. 2004:2. Overview of archaeological iron: the corrosion problem, key factors 
affecting treatment, and gaps in current knowledge. I Metal 2004: Proceedings of the 
international conference on metals Conservation, s 294-306. Canberra Australia, 2004. 



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2022:146

VA2019-00520  – Föremål från Norr Romme, Stora Tuna  
 

Studio Västsvensk Konservering  12 

Kemi & konserveringsmaterial 
Horie, C. V. 1987. Material for conservation. Organic consolidants, adhesives and coat-
ings. Butterworths. 
 
Science for conservators, volume 1. An introduction to materials. 1982. Conservation 
science teaching series. The conservation unit. Routledge. 
 
Science for conservators, book 2. Cleaning. 1983. Crafts council conservation science 
teaching series. Crafts council. Routledge. 
 
Science for conservators, book 3. Adhesives and coatings. 1984. Crafts council conserva-
tion science teaching series. Crafts council. Routledge. 

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



47



Dalarnas museum – arkeologisk rapport 2022:148





Dalarnas museum
Postadress
Box 22, 791 21 Falun
Besöksadress
Stigaregatan 2-4, Falun
Tel 023-666 55 00
info@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

www.dalarnasmuseum.se


