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Inledning
Vattenfall Service AB schaktade i december månad 2015 för elkabel till en
vägkamera längs riksväg 66, inom fornlämningen RAÄ Söderbärke 4:1,
vilket utgörs av ett hyttområde. Med anledning av detta utförde Dalarnas
museum enligt Länsstyrelsen Dalarnas beslut, dnr 431–11322–2015, en
arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Den
totala schaktlängden var 95 meter varav 50 meter grävdes i ett tidigare
kabelschakt (Bilaga 1-2).

Kunskapsläge
Söderbärke ligger i Västbergslagen som haft en omfattande gruv- och hyttverksamhet. 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 stora 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).
Sydväst om undersökningsområdet ligger ruinen efter en av
masugnarna. På storskifteskartan från 1825 (LMV 20-SÖD-99) finns flera
byggnader utritade som ej står kvar idag, varav en inom det aktuella
arbetsområdet. 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. 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.
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Tidigare undersökningar
Dalarnas museum utförde 2013 en schaktningsövervakning längs
riksvägen i direkt anslutning till det aktuella schaktet(se bilaga 2).
Sammanlagt påträffades då sju anläggningar i form av nedgrävningar, ett
stolphål och en stenkonstruktion som inte närmare kunde
funktionsbestämmas, men som tolkades som härrörande från
hyttaktiviteterna på platsen. Två av anläggningarna daterades genom 14Canalys till mellan sent 1600-tal och tidigt 1900-tal (Sunding & Dudkin 2014).

Syfte
Syftet med förundersökningen var att dokumentera äldre spår efter
hyttområdets olika byggnader och konstruktioner och om möjlighet fanns
datera dessa. Förundersökningen ska utgöra underlag för Länsstyrelsens
fortsatta handläggning av ärendet. Målgrupp för undersökningen var
Länsstyrelsen och Vattenfall Service AB.

Metod
Schaktningsarbetet följdes av en arkeolog under hela arbetets gång. Väggar
och botten i schaktet rensades för hand, fotograferades och
dokumenterades skriftligt. Undersökningsområdet och schaktet mättes in
manuellt och en plan ritades upp utifrån tidigare undersökning,
fastighetskartan och befintliga vägar och fasta konstruktioner på platsen.

Resultat
Schaktet var 0,4-0,5 meter brett, 0,5-0,55 meter djupt och sträckte sig ca 95
meter längs riksvägen i nordöst-sydvästlig riktning. I nordöst stack
schaktet av ca 32 meter i nordvästlig riktning. Omkring 50 meter av
schaktets sydvästra del hade redan tidigare grävts och övervakats 2013
(bilaga 2). Grävningen förlades aldrig utanför det tidigare schaktet.
Sektion 1: 50-76 meter från sydvästra schaktänden
Lagerföljden under torven bestod av ett 0,3 meter tjockt, svart lager med
matjord och i huvudsak kol, därefter kom ett 0,2 meter tjockt, rostfärgat
sandlager (bilaga 3).
Sektion 2: 76-79 meter från sydvästra schaktänden
Det svarta kollagret upphörde och istället fanns ett 0,1 meter tjockt
mullager, under detta fanns ett 0,4 meter tjockt rostfärgat sandlager.
Sektion 3: 79-74 meter från sydvästra schaktänden
Efter sektion 2 framkom det svarta kollagret igen och lagerföljden var
samma som tidigare.
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Sektion 4: 74-95 meter från sydvästra schaktänden
Kollagret blev här tjockare och fortsatte nedanför schaktbotten som var på
omkring 0,5 meters djup. Åt nordväst var kollagret mindre homogent, med
inslag av slagg och ca 0,1-0,4 meter stora stenar, för att längst åt nordväst
övergå i mer grusigt material (Bilaga 4).

Slutsatser och utvärdering
Det översta lagret med kol som fanns i största delen av schaktet har redan
tidigare kopplats till den intensiva hyttverksamheten på platsen (se
Sunding & Dudkin 2014). I övrigt verkar sektion 3 där kollagret upphör,
sammanfalla med vad som skulle kunna vara ett dike eller ränna på
storskifteskartan från 1825 (LMV 20-SÖD-99). Längre åt sydväst syns på
kartan en eventuell vägbank som skulle kunna höra ihop med de stenar
och det grusiga parti som framkom i sektion 4. Inga andra lämningar eller
tydliga konstruktioner framkom vid schaktningen. Inga ytterligare
arkeologiska insatser krävs för det aktuella arbetsföretaget, men lämningar
efter hyttverksamheten finns troligen inom hela fornlämningsområdet.
Framtida markarbeten i området bör därför övervakas av arkeologisk
expertis.

Sammanfattning
I samband med schaktning för elkabel inom hyttområdet RAÄ Söderbärke
4:1 har Dalarnas museum utfört en arkeologisk förundersökning i form av
en schaktningsövervakning. Inga tydliga anläggningar framkom vid
schaktningen men det övre lagret bestående av kol tolkas höra samman
med hyttverksamheten. Två lager tolkas också som eventuella rester efter
en väg och ett dike. Dalarnas museum förordar inga ytterligare
arkeologiska insatser för det aktuella arbetsföretaget. Eventuella framtida
markarbeten i området bör dock övervakas av arkeologisk expertis.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Socken:
Fornlämning, RAÄ-nr:
Fastighet:
Koordinater, mitten:
(SWEREF99 TM)
Höjd (RH 2000):

Inmätning:
Utförandetid:
Undersökt yta:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
DM foto accessionsnr:
Arkeologisk personal:
Projektansvarig:

431–11322–2015
Söderbärke
RAÄ 4:1
Tunkarlsbo 8:1
N 534619
E 6653912
225-227 möh
Manuell
2015-12-21
43 m2
95 m
A1601
126/15
2015/37
Joakim Wehlin, David Fahlberg
Jimmy Axelsson Karlqvist

Dokumentationsmaterialet som består av 7 foton förvaras på Dalarnas
museum. Inga fynd tillvaratogs.
Bilagor
1.
Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet inringat
i blått. Skala 1:10 000
2.
Utdrag från fastighetskartan med det aktuela schaktet inritat. 2013
års schakt är markerat i rött. Skala 1:500
3.
Kollager och rostfärgat sandlager i sektion 1
4.
Översikt, sektion 4
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Bilaga 3. kollager och rostfärgat sandlager i sektion 1, från
väster. Fotograf: Joakim Wehlin.

Bilaga 4. Översikt, sektion 4, från öster. Fotograf: Joakim Wehlin.
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