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Sammanfattning
I juni och augusti 2021 utförde Dalarnas museum en arkeologisk utredning
etapp 1 och 2 i Söderbärke, Dalarna. En cirka 1,7 kilometer lång sträcka
inventerades till fots och sökschaktning gjordes inom ett 4457 kvadratmeter
stort område uppdelat på tre ytor på fastigheterna Västerby 3:18 (inga
schakt grävdes på grund av nedgrävda ledningar utmed hela
utredningsytan), Västerby 3:22 och Västerby 22:1. Sökschaktningen gjordes
för att utreda om fornlämningar skulle beröras av Trafikverkets planerade
arbete med gång- och cykelbana längs väg 671. Tio schakt grävdes och inga
anläggningar påträffades. De fynd som kom fram i matjorden bestod bland
annat av: enstaka fragment av keramik av rödgods och fajans, spik,
järnfragment, glas, bränd lera och masugnsslagg. Inga fynd tillvaratogs.

Inledning
Med anledning av att Trafikverket planerar anlägga gång- och cykelbana
längs väg 671 genomförde Dalarnas museum i juni och augusti 2021 en
arkeologisk utredning etapp 1 och 2 i Söderbärke, Dalarnas län. De berörda
fastigheterna hade beteckningarna Västerby 3:18, Västerby 3:22 och
Västerby 22:1. Arbetet bestod av en sökschaktning som vid tidigare datum
föregåtts av kartstudier och fältinventering. Beslut fattades av
Länsstyrelsen i Dalarnas län, dnr 431-20388-2020, och beställare var
Trafikverket.

Antikvarisk bakgrund
Kyrkbyn och Västerby finns belagda från mitten av 1300-talet. Enligt
storskifteskartorna från 1790-talet bestod utredningsområdet främst av
odlingsmark med några spridda mindre grupper av hus (L1999:4559 och
L1999:3934). År 1876 drabbades Kyrkbyn av en förödande brand som
utplånade det mesta av den äldre bebyggelsen (Andersson 1980: 108). År
2009 genomfördes en utredning direkt norr om utredningsområdet. Där
påträffades inget av arkeologiskt intresse närmast det aktuella området
(Lindberg & Lögdqvist 2009).

Syfte
Syftet med utredningen var att ta reda på om fornlämningar skulle komma
att beröras av det planerade arbetsföretaget. Utredningen skulle
preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utredningsområdet.
Resultaten från utredningen skulle kunna användas vid Länsstyrelsens
fortsatta tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella
kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten skulle också kunna användas
som underlag i företagarens planering.

Metod & Genomförande
Utredningen bestod av tre moment: kart- och arkivstudier, fältinventering
och sökschaktsgrävning.
Historiskt kartmaterial från Lantmäteriets webbaserade kartdatabaser
som innefattar Rikets allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens arkiv och
Lantmäterimyndigheternas arkiv har sökts igenom. Relevanta kartor har
rektifierats digitalt mot fastighetskartan. Arkivstudierna bestod främst i en
kontroll av uppgifter i Fornsök i KMR och Skogens Pärlor samt en
genomgång av tidigare undersökningar och viss litteratur.
Fältinventeringen genomfördes genom att hela utredningsområdet
granskades okulärt till fots med resultatet från kart- och arkivstudierna
som underlag.
Sökschaktsgrävningen utfördes av två arkeologer med hjälp av
grävmaskin utrustad med planskopa. Schakten grävdes fram skiktvis ned
till naturlig mark. Schaktens innehåll dokumenterades i skrift och med
fotografering. Schakten och anläggningar mättes in med RTK och lades
igen efter avslutad dokumentation.
Inom den mellersta ytan grävdes inte några schakt i den västra halvan
som var delvis asfalterad; endast en liten och smal yta kvarstod som inte
var asfalterad men som såg ut att ha påverkats tidigare av
anläggningsarbete i området. I ytan längst västerut på fastighet Västerby
3:18 gjordes ingen schaktning då det konstaterades att två ledningar grävts
mitt i utredningsytan och längs med hela sträckningen (se bilaga 3c) –
vilket innebär att stor del av ytan i stort sett redan var söndergrävd.

Resultat
Kartstudier och fältinventering
Storskifteskartorna från 1796 (U53-69:1) respektive 1798 (U53-36:1) visar att
området utgjordes till största delen av odlingsmark med mindre
gårdstomter i anslutning till nuvarande bebyggelse (se bilaga 1f-g). Vid
fältinventeringen påträffades inga anläggningar men tre ytor valdes ut som
lämpliga för sökschaktning.
Sökschaktning
Utredningsområdet för sökschaktning var 4457 kvadratmeter stort.
Utredningsytorna låg på odlad åkermark och gräsbevuxen yta intill en
industrifastighet. Totalt grävdes 10 schakt (se bilaga 2). Schakten som
grävdes var 5,5–11,1 meter långa, 1,6–1,7 meter breda och 0,2–0,5 meter
djupa. De innehöll matjord som låg direkt på lera. I schakten på åkern
fanns lerblandad matjord däremellan. Inga anläggningar påträffades i
något av schakten. I ett av schakten syntes nedgrävningsränna för kabel.
De fynd som kom fram i matjorden bestod bland annat av: enstaka
fragment av keramik av rödgods och fajans, spik, järnfragment, glas, bränd
lera och masugnsslagg. Fynd påträffades främst i ytan som låg längst
österut, i åkermarken. Fyra fynd togs in för att tvättas (se bilaga 3), varav

två visade sig vara fragment av tegel och tegelpanna. Två föremål av järn
togs in; en nitbricka och en bit gjutjärn. De borstades rent från lera och
fotograferades. Inga fynd tillvaratogs.

Slutsatser och utvärdering
Eftersom enstaka fynd av järn, bränd lera och slagg påträffades är det
möjligt att det kunde förekomma rester av en järnframställningsplats
någonstans under åkern väst om väg 66. Inom begränsningen för
utredningsområdet är det dock osannolikt eftersom inga anläggningar eller
lager kunde noteras i samband med sökschaktningen. Inga ytterligare
arkeologiska insatser bedömdes befogade inom utredningsområdet.
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Bilaga 1 Kartor
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Bilaga 1a. Karta över Dalarna med platsen för undersökningen markerad i
blått.

Bilaga 1b. Utdrag ur terrängkartan med utredningsområdet (inventering och
sökschaktning) markerat med blå elips. Skala 1:50 000.

Bilaga 1c. Utdrag från fastighetskartan med utredningsområdet för inventering markerade i blått. Lämningar i Kulturmiljöregistret
markerade med rött. Skala 1:10 000.

Bilaga 1d. Utdrag från fastighetskartan med utredningsytorna aktuella för
sökschaktning markerade i blått. Grävda schakt utmärkta. Skala 1:3000.

Bilaga 1e. Utdrag från fastighetskartan med grävda schakt utmärkta och numrerade.
Utredningsytorna är markerade i blått. Skala 1:1000.
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Bilaga 1f. Storskifteskarta från 1798. Lantmäteristyrelsens arkiv: U53-36:1. Inventeringsområden i blått. Skala
1:3000.
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Bilaga 1g. Storskifteskarta från 1796. Lantmäteristyrelsens arkiv: U53-69:1. Inventeringsområden i blått
och sökschaktningsytor i magenta. Skala 1:4000.

Bilaga 2 Schaktlista
Schakt
nr
1

Längd
(m)
9

Bredd
(m)
1,7

Djup
(m)
0,4 0,5

2

10

1,7

0,3

3

9

1,7

0,4

4

9,3

1,7

0,3

5

9,5

1,7

0,3 0,4

6

10,3

1,6

0,2 0,4

7

10,8

1,6

0,3 –
0,4

Beskrivning

Fynd

Ö-V riktning.
0,3 m brun matjord.
0,1 m lerblandad matjord med
enstaka stenar intill 0,1 m.
I botten beige varvig lera.
OSO-VNV riktning.
0,3 m brun matjord.
I botten beige varvig lera.
Ö-V riktning.
0,3 m brun matjord.
0,1 m lerblandad matjord.
I botten beige varvig lera.

Enstaka
rödgodsfragment,
spik, hästskosöm i
den lerblandade
matjorden.
Inga påträffade fynd.

Ö-V riktning.
0,2 m brun matjord.
0,1 m lerblandad matjord.
I botten beige varvig lera.
Ö-V riktning.
0,2 m brun matjord.
0,1 m lerblandad matjord.
I botten beige varvig lera och
utmed södra kanten orangebrun
morän.
NNV-SSO riktning.
0,2–0,4 m gråbrun matjord.
I botten beigeröd till grå lera,
lossar i klumpar.
Nedgrävd kabel 1,2 m från
norra änden av schaktet,
nedgrävningsrännan fylld med
matjord.
NNV-SSO riktning.
0,3–0,4 m brun matjord. Inslag
av mer småsten än i schakt 1.
I botten rödbrun till grå lera.

Enstaka fynd av
masugnsslagg,
porslin, lerklining,
nitbricka,
gjutjärn/malm/slagg
(?), spikar och bränd
lera i den lerblandade
matjorden.
Enstaka fynd av
fajans, glas och bränd
lera i den lerblandade
matjorden.
Enstaka fynd av
järnfragment och
bränd lera i den
lerblandade
matjorden.
Inga påträffade fynd.

Enstaka fynd av
slipsten (?), fragment
av rödgods, spik och
järnfragment.

8

11,1

1,6

0,4

9

6,2

1,6

0,3 –
0,4

10

5,5

1,6

0,3 0,35

Ö-V riktning.
0,4 m brungrå matjord.
I botten ljusbrun till grå siltig
lera.
Stenar intill 0,1 m i matjord och
bottenlera.
NNO-SSV riktning.
0,3–0,4 m brun matjord,
innehåller mycket småsten.
I botten ljusbrun till orangebrun
silt, bitvis sandigt. Innehåller
stenar 0,05–0,2 m stora.
Stökigt i marken av rötter och
stenar.
NNO-SSV riktning.
0,3 m brun matjord.
I botten gråbeige lera i östra
kanten och ¾ av schaktet åt väst
mest sandig silt. Successivt
sandigare åt väst.
Mycket sten (0,1–0,3 m stora) i
matjord och botten. Även
mycket rötter i matjorden.

Inga påträffade fynd.

Inga påträffade fynd.

Inga påträffade fynd.

Bilaga 3 Fynd
Nr
1

Sakord
Nitbricka

Ämnesord
Jordfynd; Föremål

Material
Järn

Teknik
Smidd

Vikt (g)
9,2

Ant.
1

Frag.
1

2

Jordfynd; Metallföremål

Järn

Gjuten

150

1

1

3

Järnfragment
Takpanna

Jordfynd;
Byggnadsmaterial

Tegel

Formpressad

31

1

1

4

Tegelkross

Jordfynd;
Byggnadsmaterial

Tegel

Formpressad

8

1

1

Kontext
Schakt 3,
matjord
Schakt 3,
matjord
Schakt 1,
matjord
Schakt 3,
matjord

Anmärkning
Rombisk form.
Kasserad.
Gjutjärn
Kasserad.
Fragment av
takpanna.
Kasserad.
Kasserad.

Bilaga 4 Foton

Bilaga 4a. Östra ytan före schaktning. Från NV. Foto: Lee Widegren Lundin.

Bilaga 4b: Mellersta ytan, första schaktet grävt. Från NNO. Foto: Lee Widegren Lundin.

Bilaga 4c. Västra ytan som inte schaktades. Röda markeringar visar var ledningar är
nedgrävda, de följer hela ytans utbredning. Från OSO. Foto: Lee Widegren Lundin.

