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Inledning
Vattenfall Eldistribution AB har utfört schaktningsarbeten och terrängkörning
i samband med nedtagandet och senare uppsättandet av ett par kraftledningsstolpar, flytt av belysningsstolpe och nedgrävning av kabel till fastigheten
Tunkarlsbo 8:1. Arbetet utfördes inom hyttområde RAÄ Söderbärke 4:1 (figur
1 och 2) i mars samt maj månad 2014. Med anledning av detta har arkeologer
från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk förundersökning i form av
schaktningsövervakning efter beslut från Länsstyrelsen Dalarna dnr 431-83782013 och 431-12414-2013.
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en blå cirkel. Skala
1:100 000.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en blå cirkel.
Fornlämningarna har markerats med rosa. Skala 1:10 000.

Syfte
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att dokumentera fornlämningsförhållandena inom de berörda ytorna. Resultatet skall utgöra ett fullgott
underlag för länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet.

Metod
Schakten grävdes skiktvis med maskin med smalskopa. Schaktens bottnar och
väggar rensades och de påträffade lagren och anläggningarna dokumenterades genom fotografi, profilritning, manuell inmätning och beskrivning. Vid
uppdragning av äldre stolpar besiktigades de äldre schakten. Från två av de
påträffade anläggningarna samlades prov in för 14C-analys.
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Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan samt storskifteskartan från 1825 (20-SÖD-99) med schakten
markerade med svart. Flertalet byggnader finns utritade på storskifteskartan vilka inte längre finns
kvar. En större av dessa byggnader låg inom arbetsområdet. Ca 10 meter sydväst om arbetsområdet
finns ruinerna efter en masugn kvar. Skala 1:1 000.

Kunskapsläge
Söderbärke ligger i Västbergslagen som haft en omfattande gruv- och hyttverksamhet (figur 1). Grunden till detta ligger, förutom malmen, i de goda
kommunikationerna via sjösystemen och tillgången på rinnande vatten för
att driva hyttor och hammare. Orten Vik är känd sedan medeltiden och var
en central och betydande plats för exporten av järn från södra Dalarna och
norra Västmanland. Här fanns bland annat kronans stor järnvåg, gästgiveri
och marknad (Strandvik 2000:564-572).
Tunkarlsbo är en bergsmansby av riksintresse med sin välbevarade bebyggelse, hytta och vattenkraftsrelaterade industrilämningar. Bebyggelsen är
belägen vid stranden av sjön Södra Barken och upp längs Tunkarlsbobäcken.
Gårdarna är placerade längs det vattendrag som utgjort navet för verksamheten. Troligtvis fanns här en bergsmanshytta redan under medeltiden och
under 1600-talet var två masugnar parallellt i drift. Senare anlades både en
såg och en kvarn och under en tid drevs även en stångjärnssmedja. Hyttan
var i bruk fram till 1885 (Gunnarsson 1990:198; Strandvik 2000:555-558).
Endast ca 10 meter sydväst från undersökningsområdet ligger ruinen efter
en av masugnarna (figur 3 och 4). På storskifteskartan från 1825 (20-SÖD-99)
finns flera byggnader utritade som ej står kvar idag, varav en inom det aktuella
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Figur 4. Masugnsruin strax sydväst och arbetsområdet. Foto från nordöst. Fotograf Artem Dudkin.

arbetsområdet (figur 3). Här finns också en äldre väg utritad, vars riktning
idag ser något annorlunda ut.
Hyttområdet RAÄ Söderbärke 4:1, ligger 400–500 meter uppströms Tunkarlsbäcken och består av hyttruin, dammvall, vattenhjulsrännor, slaggvarpar,
fundament, grund och ett kolhusområde med kvarstående kolhus. Förutom
tidigare nämnda lämningar från medeltida- och nyare tids bebyggelse och
industriverksamhet finns tre registrerade stenåldersboplatser 300–500 meter
norr om hyttområdet, RAÄ Söderbärke 162:1, 163:1 och 164:1 (figur 2). Dessa
boplatser ligger dock något lägre i terrängen än den aktuella exploateringen
(FMIS).
Den aktuella fornlämningen är intressant inte minst för riksintresset men
också för en förståelse för hyttans äldre fas, dess etablering samt verksamhetens utveckling och förändring över tid.

Undersökning
Undersökningen genomfördes i två omgångar. Under början av mars månad
togs två gamla kraftledningsstolpar ner och det schaktades för två nya. Under
början av maj gjordes det andra ingreppet i fornlämningen då man flyttade
en belysningsstolpe och schaktade för en ny kabel till fastigheten Tunkarlsbo
8:1 (figur 5).

Nedtagande och uppsättande för kraftledningsstolpar
Två schakt för nya stolpar öppnades upp med ca 2,7 meter mellanrum (figur 5).

Schakt 1

Schaktet var 2,5 meter långt, 1,5 meter brett och 2,3 meter djupt. Överst i
schaktet fanns 0,3 meter tjockt lager med kolblandad matjord. Följt av ett 0,2
8
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Figur 5. Utdrag från fastighetskartan med de undersökta schakten utritade. De påträffade anläggningarna
är numrerade 1–7. Markerat är också utbredningen för det kolrika kulturlager som påträffades i schakt 6,
mellan A och B. De blå punkterna mellan schakt 6 och schakt 1 markerar de två gamla stolpar som drogs
upp. Skala 1:300.

meter tjockt lager podsol och ett 0,1 meter tjockt anrikningslager. Underst låg
den opåverkad moränen.

Schakt 2

Schaktet var 2 meter långt, 1,4 meter brett och 2,5 meter djupt. Överst i schaktet
fanns ett 0,2–0,3 meter tjockt lager med kolblandad matjord. Följt av ett 0,01
meter tjockt lager podsol och ett 0,1 meter tjockt urlakningslager/blekjord.
Nederst låg den opåverkade moränen.
Uppdragningen av två äldre stolpar resulterade i två gropar.

Grop 1

Gropen var 0,4 meter i diameter och 2 meter djup. Dess kanter visade en liknande lagerföljd som i schakt 1 och 2, men här fanns även stenar, ca 0,3x0,3
Arkeologisk schaktningsövervakning – Tunkarlsbo
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meter stora, lagda kring stolpen ner till ett djup av 0,5 meter. Stenarna låg
tillsammans med spridda slaggklumpar. Sannolikt har stenarna och slaggklumparna använts för att stadga stolpen.

Grop 2

Gropen var 0,4 meter i diameter och 0,5 meter djup. Dess kanter var något
inrasade efter nedtagandet av stolpen, men det syntes en liknande lagerföljd
som i schakt 1 och 2. Precis som i grop 1 fanns här större stenar, ca 0,5x0,7 meter
stora, lagda kring stolpen till ett djup av 0,5 meter. Stenarna låg tillsammans
med spridda slaggklumpar. Sannolikt har dessa använts för att stadga stolpen.

Flytt av belysningsstolpe och schaktning för ny kabel
Vid det andra undersökningstillfället öppnades dels tre mindre schakt, ett
till den nya belysningsstolpen och två till tillhörande stag, och dels ett längre
schakt till den nya kabeln. De mindre schakten visade alla på samma lagerföljd, dock med vissa mindre variationer.

Schakt 3

Schaktet grävdes för den nya stolpen, var 2,6 meter långt, 1,0 meter brett och
1,8 meter djupt. Överst fanns ett 0,2 meter tjockt kolrikt matjordslager. Därunder ett 0,05 meter tjockt, brunt matjordslager och till sist opåverkad morän.

Schakt 4

Schaktet grävdes för det nordliga staget till stolpen och var 2,0 meter långt,
1,1 meter brett och 2,0 meter djupt. Överst fanns även här det kolrika matjordslagret, ca 0,25 meter tjockt. I detta schakt låg matjorden direkt på den
opåverkade moränen.

Schakt 5

Schaktet grävdes för det södra staget till stolpen och var 2,0 meter långt, 0,8
meter brett och 1,8 meter djupt. Även i detta schakt låg det kolrika matjordslagret överst, ca 0,4 meter tjockt, här fanns dock mindre stenar mot botten av
lagret. Under matjorden följde sedan den orörda moränen.

Schakt 6

Schaktet grävdes för den nya kabeln, det drogs längs med vägen i nordöstligsydvästlig riktning och var ca 60 meter långt, 0,8 meter brett och 0,7–1,0 meter
djupt. I sydväst anslöt det till schakt 3 och i nordöst vek det av åt väster i ca
7,5 meter. Från denna del av schaktet drogs även två kortare schakt åt sydväst,
dessa gick dock i gamla ledningsschakt. I den sydvästra delen av schaktet
(figur 5, A–B), under grästorven, fanns ett 0,2–0,26 meter tjockt kulturlager
bestående av svart, humös grusblandad sand, med rikligt med träkol. Under
detta låg sedan den orörda moränen ned till botten av schaktet, ca 0,5 meter
ned. Kulturlagret tunnade ut åt nordöst och där detta tog slut låg istället endast
matjord direkt ovan moränen. I resterande delar av schaktet följde samma
lagerföljd med en kolrik matjord direkt ovan moränen, matjordslagret var ca
0,12–0,4 meter tjockt. Längst i norr var moränen roströd i färgen.
I schaktets väggar och botten fanns rester av samanlagt sju olika anläggningar som härefter beskrivs (figur 5).

A1 Nedgrävning

Nedgrävningen syntes i båda schaktväggarna och var ca 0,63 meter bred och
0,41 meter djup. Nedgrävningen hade en flack botten och dess fyllning bestod
10
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Figur 6. Nedgrävningen A2 bestod av tätt lagda stenar, delvis nedgrävda och en kolrik sand. Anläggningen
var synlig i schaktets båda väggar och nedgrävningen till stenkonstruktionen var även synlig i schaktets
botten. Foto från väster. Fotograf Emelie Sunding.

mestadels av gråbrun sandblandad silt med inslag av rostfärgad sand. Centralt
i fyllningen fanns en koncentration av kolrik silt.

A2 Stenkonstruktion

Stenkonstruktionen var även den synlig i båda schaktväggarna men också i
botten av schaktet (figur 6). I båda schaktväggarna fanns sammanlagt ett tiotal
stenar tätt lagda i två skikt, dessa såg ut att vara delvis nedgrävda i moränen.
Denna nedgrävning var även synlig i schaktets botten. Nedgrävningen var,
förutom stenarna, fylld med svart, kolrik sand. Från denna fyllning samlades ett prov in för 14C-analys (figur 7). Stenarna var ca 0,06–0,2 meter stora.
Nedgrävningen var ca 0,4 meter bred i toppen och ca 0,3 meter djup. Dock
tömdes inte anläggningen då schaktet ej grävdes djupare än så.

A3 Nedgrävning

Nedgrävningen syntes endast i den södra schaktväggen. Anläggningen var
ca 1,1 meter bred, 0,5 meter djup och hade en flack botten. Fyllningen bestod
av gråbrun kolig silt, grus och slaggkross.
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0

Lagerbeskrivning
L1 Brun, humös matjord.
L2 Svart, kolrik sand. Från detta lager samlades ett
prov in för 14C-analys.
L3 Gråsvart sand, med inslag av kol.
L4 Gulbeige morän.

1

Figur 7. Profilritning av stenkonstruktion A2.
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Figur 8. Nedgrävningen A6 som tolkas kunna vara ett stolphål. Foto från sydöst. Fotograf Joakim Wehlin.

A4 Nedgrävning

Nedgrävningen var synlig i båda schaktväggarna. Anläggningen var ca 0,3
meter bred, 0,42 meter djup och hade en skålformad botten. Fyllningen bestod
av brunsvart sandblandad silt med inslag av kolfnyk, sot och enstaka småsten.
Öster om A4 fanns i övergången till moränen, flera jämnstora mindre gropar/markeringar, ca 0,1–0,2 meter stora.

A5 Nedgrävning

Nedgrävningen var endast synlig i den norra schaktväggen.
Anläggningen var ca 0,7 meter
bred, 0,78 meter djup och hade
en rundad botten. Avgränsningarna för anläggningen var
något diffusa och dess fyllning
bestod av flammig gråbrun silt
blandat med moränen. I fyllningen fanns mycket småsten,
tegelfnyk och enstaka kolbitar.
Anläggningen var omgärdad
av järnutfällning, ca 0,03–0,05
meter utanför kanterna, och
moränen var här orange.

A6 Nedgrävning/stolphål

Figur 9. Den västra delen av schakt 6. På bilden syns
personal från Sweco Energiguide AB. Foto från nordväst.
Fotograf Emelie Sunding.
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Nedgrävning/stolphål som endast syntes i den norra schaktväggen (figur 8). Anläggningen
var 0,28 meter bred i toppen,
0,42 meter djup med raka kanter
och botten. Fyllningen bestod
av flammig, brungrå silt, mot
botten fanns en ca 0,05 meter
tjock lins med en mer homogen
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fyllning. Från fyllningen i denna
anläggning samlades ett prov in
för 14C-analys.

A7 Nedgrävning

Nedgrävningen syntes endast
i den norra schaktväggen. Anläggningen var ca 0,4 meter
bred i toppen, 0,5 meter djup
och hade en spetsig botten.
Fyllningen bestod av flammig,
gråbrun sand med inslag av
kolbitar. I anläggingens östra
del var fyllningen något mer
homogen.

Resultat
Schakten och groparna visade i
huvudsak på ett tjockt, kolrikt
matjordslager, med undantag
för schakt 6 där sju anläggningar samt ett kolrikt kulturlager
påträffades. Anläggningarna
var dock svåra att funktionsbestämma.

Figur 10. Arkeolog Joakim Wehlin handrensar schaktväggarna i schakt 6. Foto från nordöst. Fotograf Emelie
Sunding

Fynd
I schakt 6 påträffades ett beslag i mässing, förmodligen till en bokpärm. Fyndet påträffades vid rensning av schaktkanten och kan inte knytas till någon
anläggning.

Datering
Från två av de dokumenterade anläggningarma, A2 och A6 i schakt 6, samlades kolprover in. Dessa skickades först för vedartsanalys till Scandinavian
Dendro Dating, Tyskland. Provet från A2 innehöll gran och björk. Från detta
valdes kol från björk ut, med max tre årsringar, för datering. Provet från A6
innehöll enbart kol från björk, en bit med en årsring valdes ut för datering.

Kontext

14

C BP

δ13C‰ VPDB

A2, L2
130±30
-26,8
			
			
			
			

Kalibrerat 1 σ (68,2%)
1682–1707 e.Kr. (12,6%)
1719–1737 e.Kr. (9,0%)
1804–1820 e.Kr. (7,9%)
1833–1883 e.Kr. (27,2%)
1914–1936 e.Kr. (11,5%)

Analysnummer
Ua-48974

A6
114±30
-26,1
1691–1712 e.Kr. (11,1%)
Ua-48975
			
1717–1729 e.Kr. (6,4%)
			
1810–1891 e.Kr. (42,7%)
			
1909–1925 e.Kr. (8,1%)
Figur 11. Resultatet av 14C-analysen av kol från A2 och A6 i schakt 6. Kalibreringen är genomförd i
OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et al. 2013).
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Figur 12. Utdrag ur storskifteskartan från 1825 (20-SÖD-99), rektifierad mot fastighetskartan. På
kartan finns de undersökta schakten markerade samt de 7 påträffade anläggningarna och utbredningen
för kulturlagret mellan A och B. A1–4 samt A6–7 ligger samtliga inom den byggnad som finns utritad
på kartan. På kartan finns även en äldre väg utritad, anläggningen A5 sammanfaller med läget för
denna. Även läget för det kolrika kulturlager som påträffades i schakt 6 sammanfaller med vägen. Varken
byggnaden eller vägen finns längre kvar. Skala 1:300.

De utvalda kolproverna sändes sedan till Ångströmslaboratoriet, Uppsala
universitet för 14C-analys. Analysen för båda proverna visar på en datering mellan sent 1600-tal till tidigt 1900-tal, med en tyngdpunkt på 1800-talet (figur 11).

Tolkning
Tunkarlsbo är en bergsmansby med lång kontinuitet, troligtvis med anor
från medeltid. Den omfattande hyttverksamheten har lämnat tydliga spår på
platsen, där bland annat ruinerna från dess masugn ännu finns kvar.
Att det översta matjordslager som återfanns i alla de undersökta schakten
innehöll så pass rikligt med träkol, kan sannolikt kopplas samman med den
intensiva hyttverksamheten. Det samma gäller även för innehållet i det kolrika
kulturlager som påträffades i den sydvästra delen av schakt 6.
De sju anläggningarna som dokumenterdes i kanterna och botten av schakt
6 gick inte att närmare funktionsbestämma, men troligtvis återspeglar även
de aktiviteter kopplade till hyttan. Annläggningarna A1–4 samt A6–7 ligger
samtliga inom den byggnad som finns utritad på storskifteskartan från 1825
14
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(20-SÖD-99) och skulle kunna härröra från denna (figur 12). Stenkonstruktionen A2 ser ut att ligga ungefär i vägglinjen för huset, liksom nedgrävningarna
A3 och A4. Nedgrävningen A5, i den södra delen av schakt 6, sammanfaller
med läget för vägen på storskifteskartan. Även läget för det kolrika kulturlagret sammanfaller väldigt exakt med vägen och möjligtvis kan dessa höra
samman. Från två av anläggningarna samlades kolprover in för 14C-analys,
stenkonstruktionen A2 och nedgrävningen/stolphålet A6. Båda daterades till
perioden sent 1600-tal till tidigt 1900-tal, med en tyngdpunkt på 1800-talet.
Dateringarna stämmer väl överens med brukningsperioden för hyttan, som
under 1600-talet hade två masugnar i drift. Verksamheten utökades under de
kommande två århundradena med bland annat en såg och en kvarn. Hyttan
togs sedan ur bruk 1885.

Sammanfattning
Med anledning av schaktningsarbeten inom hyttområdet RAÄ Söderbärke
4:1 har arkeologer från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Sammanlagt påträffades sju
anläggningar som samtliga tolkas härröra från aktiviteten vid hyttan. Två av
anläggningarna daterades med hjälp av 14C-analys till perioden sent 1600-tal
till tidigt 1900-tal.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Länsstyrelsens beslutsdatum:
Ekonomiskt kartblad:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, centralt
(SWEREF99 TM):

Arkeologisk schaktningsövervakning – Tunkarlsbo

431-8378-2013 och 431-12414-2013
2013-10-18 och 2014-03-28
12F 1h Västerbyhytta SÖ
Söderbärke
4:1
Tunkarlsbo 8:1
N: 6653903
E: 534603
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Höjd (RH 70):
Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Undersökt yta:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM fotoaccessionsnummer:
DM fyndaccesion:
Arkeologisk personal:
Övrig medverkande:
Fältarbetsledare:
Projektansvarig:

220-225 möh
Vattenfall Eldistribution AB
2014-03-04 och 2014-05-06
60,75 kvadratmeter
73,2 meter
1545
120/13
2014/10
DM 22815, F1		
Joakim Wehlin, Emelie Sunding
Artem Dudkin (praktikant)
Joakim Wehlin
Joakim Wehlin

Dokumentationsmaterialet bestående av 1 plan ch 50 digitala foton förvaras
på Dalarnas museum.

Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en blå
cirkel. Skala 1:100 000.
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet (UO) markerat med en
blå cirkel. Fornlämningarna har markerats med rosa. Skala 1:10 000.
Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan samt storskifteskartan från 1825 (20-SÖD-99) med
schakten markerade med svart. Flertalet byggnader finns utritade på storskifteskartan vilka
inte längre finns kvar. En större av dessa byggnader låg inom arbetsområdet. Ca 10 meter
sydväst om arbetsområdet finns ruinerna efter en masugn kvar. Skala 1:1 000.
Figur 4. Masugnsruin strax sydväst och arbetsområdet. Foto från nordöst. Fotograf Artem
Dudkin.
Figur 5. Utdrag från fastighetskartan med de undersökta schakten utritade. De påträffade
anläggningarna är numrerade 1–7. Markerat är också utbredningen för det kolrika kulturlager
som påträffades i schakt 6, mellan A och B. De blå punkterna mellan schakt 6 och schakt 1
markerar de två gamla stolpar som drogs upp. Skala 1:300.
Figur 6. Nedgrävningen A2 bestod av tätt lagda stenar, delvis nedgrävda och en kolrik sand.
Anläggningen var synlig i schaktets båda väggar och nedgrävningen till stenkonstruktionen
var även synlig i schaktets botten. Foto från väster. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 7. Profilritning av stenkonstruktion A2.
Figur 8. Nedgrävningen A6 som tolkas kunna vara ett stolphål. Foto från sydöst. Fotograf
Joakim Wehlin.
Figur 9. Den västra delen av schakt 6. På bilden syns personal från Sweco Energiguide
AB. Foto från nordväst. Fotograf Emelie Sunding.
Figur 10. Arkeolog Joakim Wehlin handrensar schaktväggarna i schakt 6. Foto från nordöst.
Fotograf Emelie Sunding
Figur 11. Resultatet av 14C-analysen av kol från A2 och A6 i schakt 6. Kalibreringen är
genomförd i OxCal 4.2 (Bronk Ramsey 2009) med kalibreringskurvan IntCal13 (Reimer et
al. 2013).
Figur 12. Utdrag ur storskifteskartan från 1825 (20-SÖD-99), rektifierad mot fastighetskartan. På kartan finns de undersökta schakten markerade samt de 7 påträffade anläggningarna
och utbredningen för kulturlagret mellan A och B. A1–4 samt A6–7 ligger samtliga inom den
byggnad som finns utritad på kartan. På kartan finns även en äldre väg utritad, anläggningen
A5 sammanfaller med läget för denna. Även läget för det kolrika kulturlager som påträffades i
schakt 6 sammanfaller med vägen. Varken byggnaden eller vägen finns längre kvar. Skala 1:300.
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