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Inledning
Falu kommun avser att uppföra en byggnad på ett äldre gårdsläge vid Övre 
Dikarbacken strax utanför Falun, för att utveckla och stödja verksamheten i 
ett blivande kulturreservat (figur 1). Under fyra dagar i midsommarveckan 
2018 undersöktes därför husgrunden med tradition RAÄ-nr Falun 2:1 som 
ligger inom gårdstomten RAÄ-nr Falun 150. Undersökningen utfördes i form 
av ett arkeologikollo för 41 barn i åldrarna 10–12 år. Kollot var ett samarbete 
mellan Falu kommun, Falu Naturskola och Dalarnas museum. Beslut om 
förundersökningen togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431-6262-2018. 

Kunskapsläge 
År 1480 författar riksföreståndaren Sten Sture ett dombrev på Dikarbacken. 
Då var det den förmögne bergsmannen Gudrom Olofsson som bodde på 
gården. Dikarbacken nämns sedan flera gånger i olika skriftliga källor som 
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Figur 1. Utsnitt från terrängkartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. Skala 1:50 000.
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en bebyggd gård. Fram till mitten av 1800-talet är det dock oklart om det är 
Över eller Nedre Dikarbacken, eller båda som avses, eftersom det oftast bara 
står Dikarbacken (figur 2). På en karta från 1728 finns en gårdssymbol vid 
Övre Dikarbacken men inte vid Nedre Dikarbacken. På 1800-talskartor finns 
bebyggelse vid både Övre och Nedre Dikarbacken (Carlsson m.fl. 2015). 

När en kulturhistorisk inventering genomfördes 1978 fanns tre byggnader 
på Övre Dikarbacken, ett bostadshus och två uthus (Olsson 1978). Bostadshuset 
var troligen från tidigt 1800-tal men skulle enligt traditionen stå på grunden 
till ett hus från 1600-talet, RAÄ-nr Falun 2:1 (figur 3). Det ska ha varit på den 
gården som Fet–Mats tjänade som dräng (FMIS). Bostadshuset revs någon 
gång i slutet av 1970-talet i samband med en brandövning. Vid samma tid 
köptes området kring Dikarbacken in av Falu kommun som planerade att 
anlägga ett villaområde på platsen. Planen blev dock aldrig verklighet och 
marken växte till stora delar igen. Det ändrades när naturskolan började nyttja 
Dikarbacken för sin verksamhet i början av 2000-talet. Vid en kulturhistorisk 
utredning 2014 registrerades området med de tre grunderna som en gårds-
tomt, RAÄ-nr Falun 150. I närområdet finns även flera områden med fossil 
åkermark (RAÄ-nr 5, 146 och 147), hägnader i form av stenmurar, RAÄ-nr 
148, samt en grävd grop, RAÄ-nr 152 (Carlsson m.fl. 2015).

Falu kommun håller på att bilda ett kommunalt kulturreservat vid Dikar-
backen. Det blivande kulturreservatet har som syfte att visa hur ett traditionellt 
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odlingslandskap kan ha sett ut mellan åren 1770 och 1880. I det ingår att bevara 
småskalig markindelning, befintliga byggnader, historisk hägnadsdragning, 
relationen mellan inäga och utmark, forn- och kulturlämningar i form av 
stenmurar, odlingsrösen och körvägar. Dessa kulturhistoriska värden ska 
tillsammans med den biologiska mångfalden tydliggöras, gynnas, bevaras 
och kompletteras med utgångspunkt i historiskt källmaterial. 

Kulturreservatets syfte är även att skildra bergsmanslandskapet, som är 
en del av Världsarvet Falun, och därmed uppfylla Unescos villkor och krav 
på vård och bevarande av kulturmiljö samt hållbar utveckling. Tillsammans 
med de andra besöksmålen i och runt Falun ska kulturreservatet Dikarback-
ens odlingslandskap beskriva och tydliggöra Faluns historia och betydelse, 
både regionalt, nationellt och internationellt. Reservatet ska vara en resurs i 
världsarvet där pedagogisk verksamhet möjliggörs och hjälper till att uppfylla 
världsarvskonventionens 27:e artikel. 

Syfte och målsättning
Syftet med förundersökningen var att ta reda på om det fanns spår efter den 
1600-talsgård som enligt traditionen skulle ha legat på samma plats som bo-
stadshuset från 1800-talet. 
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Målet med att utföra förundersökningen i form av ett arkeologikollo var 
att ge barn möjlighet att lära sig mer både om arkeologi, Faluns historia och 
världsarvet. 

Arkeologikollot skulle ge möjlighet för unga att ta del av ett spännande yrke 
och lära sig hur man läser av spår i naturen. Arbetet skulle också dokumenteras 
så att fler Falubor fick möjlighet att ta del av detta, t.ex. på falun.se, Dalarnas 
museums hemsida och sociala medier. Tanken var också att arbetet skulle 
presenteras i samband med den nationella Arkeologidagen, den 26 augusti. 

Genomförande
Arkeologikollot genomfördes med två pedagoger från Falu Naturskola och 
två arkeologer från Dalarnas museum i form av två tvådagarskollon. Varje 
kollo tog emot 20 barn i åldrarna 10–12 år. Kollodeltagarna delades i två grup-
per där ena gruppen jobbade tillsammans med arkeologerna och den andra 
gruppen arbetade med andra sysslor med de två naturskolepedagogerna.

Förundersökningen genomfördes genom att kvadratmeterstora sökrutor 
togs upp. Rutorna placerades främst utmed vad som uppfattades vara lång-
sidorna på husgrunden. Grästorven togs bort för hand och sedan rensades 
rutorna ned till naturlig mark. Delar av materialet torrsållades. Två barn 
grävde i varje ruta. Alla fynd, oavsett ålder och antikvariskt intresse, togs om 
hand och lades i påsar märkta med rutornas namn. Delar av fynden tvättades 
på plats och gicks igenom av en arkeolog och barnen. Efter avslutat kollo 
beskrevs rutorna av en arkeolog och mättes in med RTK-GPS.

Resultat
Totalt togs 21 kvadratmetersrutor upp inom ett ca 12x9 meter (NNV-SSO) stort 
område (figur 4). Överst i rutorna var grästorv och matjord, mestadels 0,1–0,2 
meter och sedan den naturliga marken bestående av morän. En beskrivning 
av rutorna finns i bilaga 1.

Lager
I samtliga rutor var ett matjordlager med ett ringa inslag av kol och sot samt 
en stor mängd fynd från en raserad byggnad. Ruta 11–14 samt 20–21 innehöll 
också ett 0,1–0,3 centimeter tjockt sandlager mellan matjorden och moränen. 
I ruta 18 och 19 fanns en hård torr yta mellan matjord och morän. I övrigt 
kunde inga tydliga sammanhängande lager iakttas.

Anläggningar
Inga tydliga anläggningar kunde iakttas i de upptagna rutorna, men några 
rutor skiljde sig något från de övriga. I ruta 2 var en grop i norra hörnet, 
0,4x0,3 meter stor och 0,25 meter djup, med fyllning av fet jord med kolinslag. 
Även i ruta 19 fanns en grop, 0,6 meter i diameter och minst 0,4 meter djup. 
Fyllningen bestod av lite fetare matjord och åtta stycken 0,2–0,3 meter stora 
stenar. I ruta 7 fanns en 0,45x0,25 meter stor sten med flat ovansida, vilken 
tolkades som en eventuell syllsten. Mitt i ruta 13 framkom en liknade sten. 
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Fynd
En stor mängd fynd påträffades i de olika rutorna. Fynden låg både direkt 
under grästorven, i matjorden och även nedtryckta i moränen. Fynden bestod 
mestadels av byggnadsrester bestående av murtegel, taktegel, olika järnbeslag, 
spikar, fönsterglas, kakel m.m. Den andra stora fyndkategorin var hushålls-
föremål bestående av skärvor av porslin, fajans, glas, järnföremål, enstaka 
skärvor yngre rödgods m.m. Även enstaka brända och obrända djurben samt 
en tand från får/get påträffades (figur 5). 

Det framkom även några fynd som stack ut lite från de övriga och som 
hade en mer personlig prägel. I rutorna 8 och 21 hittades mynt, 2 öre från 1935 
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respektive 1/6 skilling banco från 1835/36. I ruta 12 påträffades en förgylld 
fingerring med firmastämpeln EUREKA (figur 6). I ruta 3 hittades en liten 
bjällra fastsatt på en kedja och i ruta 18 en fragmenterad fingerborg. Då fynden 
inte var av något större antikvariskt eller historiskt intresse kommer de inte att 
föras in Dalarnas museums samlingar. Därför har inte heller någon fullständig 
fyndlista upprättats. En del av fynden planeras att ställas ut permanent i den 
byggnad som Falu Naturskola ska uppföra på platsen.

Datering
Förutom mynten kunde även enstaka porslinsskärvor dateras mer exakt ge-
nom stämplarna, nämligen till 1940-talet. Ringen verkar vara av en billigare 
massproducerad typ som bör dateras till 1900-talet. I övrigt kunde de allra 
flesta fynden typdateras till 1800- och 1900-tal. 

Tolkning och utvärdering
Den stora mängden fynd från 1800- och 1900-tal tolkas som att kvadratmeters-
rutorna togs upp på och intill grunden för huset som funnits på platsen från 
tidigt 1800-tal fram till slutet av 1970-talet. Det stämmer också med Olssons 
dokumentation från 1978. Huset ska ha rivits och eldats upp något år senare. 
Nåra tydliga brandrester påträffades dock inte. Endast små mängder kol och 
trä framkom i de olika rutorna. Det tydligaste tecknet på brand var bitar av 

Figur 5. Några av fynden fotograferade på utställningen på Dalarnas museum. Foto: Anna Lögdqvist.
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smält glas och annat smält/förslaggat material som fanns i flera av schakten. 
Avsaknaden av kol och trärester tolkas som att det mesta av rivningsmaterialet 
och brandresterna har schaktats bort och att grunden sedan täckts över med 
matjord och även lite sand i västra delen.

Ingen tydlig begränsning på husgrunden kunde iakttas utifrån innehållet i 
rutorna. Utifrån de två eventuella syllstenarna verkar dock huset ha varit 4–5 
meter brett. Men stenen i ruta 13 skulle även kunna vara en del av spisfun-
damentet då mycket tegel hittades i både ruta 13 och 14. Den hårda och torra 
ytan i ruta 18 och 19 tolkades som en trampad yta. Kanske låg den utanför 
husets dörr eller ett gångstråk över gården. Ruta 1 och 10 verkar ligga utanför 
själva husgrunden då få fynd gjordes där.

Det fanns ingenting i undersökningen som visade på att ett hus har stått 
på platsen redan på 1600-talet. Vissa av de historiska kartorna visar dock att 
det funnits en gård på Övre Dikarbacken åtminstone på 1700-talet (Carlsson 
m.fl. 2015). Även det ena uthuset som fanns kvar på 1970-talet skulle kunna 
vara från 1700-talsgården (Olsson 1978). Den troligaste tolkningen är att det 
äldre bostadshuset inte låg på exakt samma ställe som 1800-talshuset, men 
någonstans i närheten. Kollodeltagarna gjorde egna tolkningar av sina fynd. 
Vissa tolkningar mer fantasifulla än andra. Inte helt oväntat var en vanlig 
tolkning att föremålen tillhört den berömde gruvdrängen Fet-Mats. För kol-
lodeltagarnas tolkning och beskrivning av fynden, se bilaga 2.

Förmedling
Arkeologikollot i sig var ett förmedlingsprojekt; att de deltagande barnen 
skulle lära sig om arkeologi, Faluns historia och världsarvet. Vilket de också 

Figur 6. Ringen och bjällran från grävruta 12 respektive 3 utställda på Dalarnas museum. Foto: Anna 
Lögdqvist.
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uppgav att de hade gjort. Närboende och förbipasserande stannade till och 
ställde frågor om kollot och platsen vi undersökte.

Kollot blev även uppmärksammat i såväl lokalpressen som lokalradion 
och information och bilder lades ut på sociala medier.

I samband med den årligen återkommande nationella Arkeologidagen 
invigdes en liten utställning på Dalarnas museum. Den berättade om arkeo-
logikollot och visade deltagarnas tolkningar samt fynd från utgrävningen. 
Utställningen kallades ”Vi gräver! – arkeologikollo 2018”. Till vernissagen 
bjöds alla kollodeltagarna in. Evenemanget marknadsfördes via Dalarnas 
museums Facebook- och hemsida, på Falu kommuns hemsida samt av Riks-
antikvarieämbetet inom ramen för den nationella Arkeologidagen. Vernissa-
gen blev mycket välbesök och inte mindre än 28 av kollodeltagarna besökte 
utställningen under dagen, tillsammans med släkt och vänner. Utställningen 
och vernissagen uppmärksammades även i lokalpressen. Utställningen visas 
på Dalarnas museum under perioden 26 augusti 2018 till 13 januari 2019. 

Utvärdering
Förundersökningen kunde visa att det äldre bostadshuset troligen inte legat 
på samma plats som 1800-talshuset. Platsen för det äldre huset kunde inte 
identifieras genom undersökningen. Dock undersöktes endast 21 kvadratmeter 
inom ett drygt 100 kvadratmeter stort område. 

Konceptet med arkeologikollo var mycket lyckat som helhet. De som 
svarat på utvärderingsblanketten, 19 av 40, var övervägande positiva. Minst 
nöjd var man med utedasset. Även de fyra ledarna var mycket nöjda, även 
om det fanns vissa saker som går att förbättra. Alla inblandade var eniga om 
att arkeologikollot var ett koncept som går att utveckla och att det bör få en 
fortsättning. Att göra en ”riktig” arkeologisk förundersökning tillsammans 
med barn fungerar bra när det kan ske på ett område som Dikarbacken.

Sammanfattning
Fyra dagar i juni 2018 genomfördes ett arkeologikollo vid Dikarbacken utan-
för Falun. Deltagare var 41 barn i åldrarna 10–12 år fördelade på två grupper 
samt fyra ledare. Platsen som undersöktes var en husgrund, RAÄ 2:1, vilken 
låg inom en gårdstomt, RAÄ 150. På gården ska enligt tradition den berömde 
Fet-Mats ha arbetat som dräng. En nyare byggnad stod på platsen från ca 
1800–1970-talet.

Totalt togs 21 stycken kvadratmetersrutor upp i och strax utanför husgrun-
den. Överst var mestadels 0,1–0,2 meter grästorv och matjord och sedan den 
naturliga moränen. Matjorden innehöll en stor mängd byggnadsrester och 
andra fynd. I några rutor fanns även ett tunt sandlager och i två rutor vad 
som tolkades som ett tramplager. Några större och flata stenar framkom, vilka 
tolkades som syllstenar. Allt tydde på att det var resterna från 1800-talshuset 
som påträffats. Inga fynd kunde säkert dateras till tiden före 1800. Platsen för 
den äldre gården är således inte identifierad. 

Arkeologikollot var mycket lyckat som koncept och förmedlingsprojekt. 
Både deltagare och ledare var övervägande positiva. Kollot fick stor upp-
märksamhet i media och avslutades med en utställning på Dalarnas museum 
från augusti 2018 – januari 2019. Samtliga deltagare bjöds in i till vernissagen. 
Förhoppningen är att projektet ska kunna fortsätta.
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Bilaga 1 Schaktbeskrivning

1
Rutan grävdes 0,10–0,15 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten jämn morän.

2
Rutan grävdes 0,10–0,15 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten morän. Väldigt många 
0,05–0,10 meter stora stenar i övergången mel-
lan jord och morän. I N hörnet var en 0,4x0,3 m 
stor och 0,25 m djup grop med fyllning av fet 
jord med kolinslag. Gropen fortsatte utanför 
schaktkanterna.

3
Rutan grävdes 0,10–0,15 m djup. Överst gräs-
torv och matjord. I botten jämn morän. Väldigt 
många 0,05–0,10 meter stora stenar i övergången 
mellan jord och morän.

4
Rutan grävdes 0,10–0,20 m djup. Överst gräs-
torv och matjord. I botten jämn morän. Två 0,2 
m stora stenar.

5
Rutan grävdes 0,10–0,20 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten jämn morän.

6
Rutan grävdes 0,15–0,25 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten morän med tre 0,2–0,3 m 
stora stenar. Rutan ger ett stökigt intryck med 
ojämn botten.

7
Rutan grävdes 0,15–0,25 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten morän. Flera 0,2–0,4 m 
stora stenar i eller direkt på moränen, varav en 
eventuell syllsten. 

8
Rutan grävdes 0,15–0,25 m djup. Överst gräs-
torv och matjord. I botten morän. Flera 0,2–0,4 
m stora stenar i eller direkt på moränen. Rutan 
ger ett stökigt intryck med ojämn botten.

9
Rutan grävdes 0,15–0,25 m djup. Överst gräs-
torv och matjord. I botten morän. Flera 0,2–0,4 
m stora stenar i eller direkt på moränen. Rutan 
ger ett stökigt intryck med ojämn botten.

10
Rutan grävdes 0,15–0,20 m djup. Överst gräs-
torv och matjord. I botten ojämn morän, svagt 
sluttande åt V.

11
Rutan grävdes 0,15–0,30 m djup. Överst grästorv 
och matjord, sedan ett tunt ljusbeige sandigt 
lager. I botten ojämn och stökig morän med flera 
0,1–0,2 m stora stenar.

12
Rutan grävdes 0,05–0,10 m djup. Överst grästorv 
och sedan ett 0,01–0,03 m tjockt rent sandlager. 
I botten jämn morän med tre 0,2 m stora stenar.

13
Rutan grävdes 0,15–0,30 m djup. Överst grästorv 
och matjord, sedan ett 0,02 m tjockt ljusbeige 
sandigt lager. I NV grus i stället för sand. Jämn 
morän i botten med en 0,4 m stor sten mitt i 
rutan.

14
Rutan grävdes 0,10–0,20 m djup. Överst grästorv 
och matjord, sedan ett 0,02 m tjockt ljusbeige 
sandigt lager. Jämn morän i botten, sluttande 
åt NV.

15
Rutan grävdes 0,05–0,10 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten jämn morän. Inga stora 
stenar, tegel nedtryckt i moränen.

16
Rutan grävdes 0,05–0,10 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten jämn morän. Inga stora 
stenar, tegel nedtryckt i moränen.

17
Rutan grävdes 0,15–0,20 m djup. Överst grästorv 
och matjord. I botten jämn morän. 0,15–0,30 m 
stora stenar i hela rutan.

18
Rutan grävdes 0,15 m djup. Överst grästorv och 
matjord sedan en hård torr yta, 0,04 m tjock. I 
botten jämn morän.

19
Rutan grävdes 0,15 m djup. Överst grästorv och 
matjord sedan en hård torr yta, 0,04 m tjock. I 
botten jämn morän. I SV var en grop, ca 0,6 m i 
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diameter och minst 0,4 m djup med fyllning av 
kulturlager och ca åtta 0,2–0,3 m stora stenar.

20
Rutan grävdes 0,15 m djup. Överst grästorv och 
matjord, sedan ett 0,02 m tjockt ljusbeige sandigt 
lager. Jämn morän i botten med flera 0,1–0,2 m 
stora stenar.

21
Rutan grävdes 0,15 m djup. Överst grästorv och 
matjord, sedan ett 0,02 m tjockt ljusbeige sandigt 
lager. Jämn morän i botten med flera 0,1–0,2 m 
stora stenar.



17

0 1 20,5 Meter

FOskar
Oskar

Myra
Elvira

Alfred
Maja

Nemo
Olle

Linnéa
Elsa

Rosa
Clara

Felix
Ossian

Myra
Elvira

Alfons
Erik

Love
Viktor

Olle
Birger
Victor

Elias
Viktor

Hedda
Ida

Oscar
Freja

Tilde
Filip

Mila
Ida

Matilda
Malva

Axel
Alvin

Joel
Elie

Samuel
Ester

Elias
Viktor
Olle
Birger

Ragnar
Gustav
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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


