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Inledning 

Arkeologikollot var en direkt fortsättning på den kollovecka som 

genomfördes 2018 (Bennström 2019). Under fyra dagar veckan efter 

midsommar 2019 deltog 31 barn i åldrarna 10–12 år i aktiviteterna på 

kollot. Nytt för i år var att vuxna fick prova på att gräva under en kväll. 

Kollot var ett samarbete mellan Falu kommun, Falu naturskola och 

Dalarnas museum.  

Falu kommun avser att uppföra en byggnad på ett äldre gårdsläge vid 

Övre Dikarbacken strax utanför Falun, figur 1. Anledning är att kommunen 

vill utveckla och stödja verksamheten i ett blivande kulturreservat. Beslut 

om förundersökningen togs av Länsstyrelsen Dalarnas län, dnr 431-7113-

2018. 

Dikarbacken finns omnämnt i skrift redan 1480. På den aktuella platsen 

stod ett hus som troligen uppfördes i början av 1800-talet och revs på 1970-

talet. Enligt traditionen stod dock huset på samma grund som en 1600-

talsgård. På 1600-talsgården ska den kände Fet-Mats ha tjänat som dräng. 

För en mer ingående historik över Dikarbackens se Bennström 2019 och 

Carlsson m.fl. 2015. 

Syfte / Målsättning 

Syftet med förundersökningen var att ta reda på det fanns spår efter den 

1600-talsgård som ska ha legat på samma plats som ett bostadshus från 

1800-talet. 

Målet med att utföra förundersökningen i form av ett arkeologikollo och 

en prova på-kväll för vuxna var att öka kunskapen om arkeologi, Faluns 

historia och världsarvet. Arkeologikollot skulle ge möjlighet för unga att ta 

del av ett spännande yrke och samtidigt lära sig mer om Falun och 

världsarvet. Det samma gällde för prova-på-kvällen för vuxna. Arbetet 

skulle också dokumenteras så att fler Falubor fick ta del detta på sociala 

medier och hemsidor. 

Genomförande 

Arkeologikollot genomfördes i form av två tvådagarskollon med två 

pedagoger från Falu Naturskola och två arkeologer från Dalarnas museum. 

Varje kollo tog emot upp till 20 barn i åldrarna 10–12 år. Kollodeltagarna 

delades i två grupper där den ena gruppen fick jobba tillsammans med 

arkeologerna och den andra gruppen arbetade med andra sysslor 

tillsammans med naturskolepedagogerna. Efter lunch bytte grupperna 

arbetsuppgifter.  

Förundersökningen utfördes genom att kvadratmeterstora sökrutor togs 

upp. Rutorna placerades i förhållande till förra årets rutor för att täcka en 

så stor sammanhängande yta som möjligt. 

Grästorven togs bort för hand och sedan rensades rutorna ned till 

naturlig mark. Två barn grävde i varje ruta. Delar av materialet 

torrsållades. Alla fynd, oavsett ålder och antikvariskt intresse, togs omhand 



och lades i fyndpåsar märkta med rutornas namn. Delar av fynden 

tvättades på plats och gicks igenom av den ena arkeologen tillsammans 

med barnen. Barnen fick sedan rita och skriva om hur de tolkade fynden, 

bilaga 2. Vuxenkvällen fokuserade bara på den arkeologiska delen men 

gick annars i stort sett till på samma sätt som kollot. De vuxna fick gräva i 

rutor som inte hade hunnit avslutas av barnen plus i en ny ruta. Efter 

avslutat kollo rensades rutorna klart, beskrevs och mättes in med RTK-GPS 

av en av arkeologerna. 

Resultat 

18 kvadratmetersrutor tog upp inom ett ca 12x 10 meter (NNV-SSO) stort 

område, figur 2. De flesta rutorna var mycket likartade. Överst var grästorv 

och matjord sedan ett matjordsblandat raseringslager och i botten den 

naturliga marken som bestod av morän. En beskrivning av rutorna finns i 

bilaga 1. 

 

Lager 
I samtliga rutor fanns ett 0,10–0,20 m tjockt matjordsblandat raseringslager. 

Lagret innehöll ringa mängder kol och sot samt en stor del fynd från en 

raserad byggnad. I övergången mot den underliggande moränen fanns i 

alla rutor ett flertal 0,05–0,15 meter stora stenar. I flera rutor stack även 

större stenar upp ur moränen. I rutorna 3, 8, 15 och 18 fanns ett tunt sand- 

och gruslager mellan grästorv och raseringslager. I rutorna 1, 2 och 3 kunde 

en 0,08–0,15 meter tjock hård torr yta av jord och grus iakttas. I ruta 9 fanns 

en liknande hård yta. I rutorna 1, 2 och 9 kunde ett lager fet jord iakttas 

under de hårda ytorna. Ruta 4 och 5 innehöll ett 0,15 meter tjockt hårt lager 

av jordblandat grus och småsten och under detta var ett tunt lager 

kolblandad jord. I ruta 18 var inblandningen av kol i matjorden och 

raseringslagret påtagligt större än i övriga rutor. 

 

Anläggningar 
Det gick inte att iaktta några tydliga anläggningar i de upptagna rutorna. I 

rutorna 2, 6 och 13 fanns gropar eller sänkor i moränen. Sänkan i ruta 2 

innehöll fet jord. I de andra två groparna bestod fyllningen av 

raseringslagret. 

 

Fynd 
En stor mängd fynd påträffades i de upptagna rutorna. Fynden låg både 

direkt under grästorven, i det matjordsblandade raseringslagret och 

nedtryckta i moränen. Fynden bestod mestadels av byggnadsrester som 

t.ex. mur- och taktegel, järnbeslag, spikar, fönsterglas, kakel m.m. Den 

andra stora fyndkategorin var rester från olika hushållsföremål, t.ex. 

skärvor av porslin, fajans och glas, järnföremål samt enstaka brända och 

obrända djurben. Då fynden inte var av något större antikvariskt eller 

historiskt intresse kommer de inte att tillföras Dalarnas museums 



samlingar. Därför har inte heller någon fullständig fyndlista upprättats. En 

del av fynden planeras att ställas ut i den byggnad som Falu naturskola ska 

uppföra på platsen. 

 

Datering 
Det påträffades inte några fynd som kunde ge en mer exakt datering. De 

allra flesta fynden kunde dock typdateras till 1800- till 1900-tal. Några få 

fynd skulle kunna vara äldre, som t.ex. enstaka bitar yngre rödgods och ett 

fragment av en kritpipa. 

Slutsatser och utvärdering 

Årets och förra årets resultat tyder på att grunden tillhör det hus som fanns 

på platsen från tidigt 1800-tal fram till slutet av 1970-talet. Hittills tyder 

ingenting på att bostadshuset från 1600-talet har legat på samma plats. 

Husgrunden har inte gått att avgränsa ordentligt. I rutorna längst åt norr 

(7, 8, ,15, 16 och 17) hade dock ett något tunnare raseringslager och färre 

fynd, vilket tyder på att dessa ligger strax utanför själva grunden. 

Den hårda ytan i rutorna 1, 2 och 3 kunde också iakttas i de intilliggande 

rutorna 18 och 19 vid 2018 års undersökning. Ytan tolkas som en trampad 

yta i närheten av husets dörr eller ett gångstråk över gården. Även den 

”stenpackning” som iakttogs i rutorna 4 och 5 och den hårda ytan i ruta 9 

tolkas på samma sätt. Dessa sex rutor bör således ha legat utanför själva 

husgrunden, se figur 2. 

Konceptet med ett arkeologikollo för barn var mycket lyckat som helhet. 

Flera deltagare från förra året återkom i år. Även kvällen för vuxna var 

lyckad med 13 nöjda deltagare. Området vid Dikarbacken lämpar sig 

mycket bra för denna typ av verksamhet, inte minst beroende på att Falu 

naturskola redan har verksamhet på området. 

Sammanfattning 

Under fyra dagar i juni 2019 genomfördes ett arkeologikollo vid Övre 

Dikarbacken strax utanför Falun. 31 barn i åldrarna 10–12 år fördelade på 

två grupper deltog. Kollot, som genomfördes för andra året i rad, var ett 

samarbete mellan Falu kommun, Falu Naturskola och Dalarnas museum. 

En dag genomfördes också en prova på-kväll för vuxna. Platsen som 

undersöktes var en husgrund med tradition (L2001:4172), vilken låg inom 

en gårdstomt (L1998:6088). 

Totalt togs 18 kvadratmetersrutor upp i och strax utanför husgrunden. I 

samtliga rutor fanns ett raseringslager från den 1800-tals byggnad som stått 

på platsen fram till slutet av 1970-talet. I några rutor kunde en hård torr yta 

iakttas, vilken tolkades som ett tramplager. Fynden bestod huvudsakligen 

av byggnadsrester och rester efter hushållsföremål. De flesta fynden kunde 

typdateras till 1800–1900-tal. Dock påträffades även enstaka bitar rödgods 

och ett kritpipsfragment, vilka skulle kunna ha en något äldre datering. 
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Bilagor   

Schaktbeskrivning  

 Exempel på barnens tolkningar av fynden 

Figur 1. Översiktskarta skala 1:10 000 

Figur 2. Översiktskarta  närområdet skala 1:2 000 

Figur 3. Planritning över schakten skala 1:100 

 



Bilaga 1 Schaktbeskrivning 

Ruta 1. Matilda special/vuxen  

Under 0,05 m grästorv och matjord var en hård ytan, 0,08–0,15 m tjock, med jord och grus 

mellan ett 10-tal 0,10–0,15 m stora stenar. Under detta i SO var ett tunt lager fetare jord invid 

två 0,30 m stora stenar.  

Ruta 2. Miriam/Gunnar  

Under 0,05 m grästorv och matjord var en 0,1 m tjock hård ytan med jord och grus och 

därunder brunorange morän. I N hörnet var en sänka med fetare jord, 0,2 m diam och 0,1 m 

djup med skålformad profil.  

Ruta 3. Oskar/Erik  

Under 0,05–0,10 m grästorv och matjord var ett tunt sandlager. Därunder 0,10–0,20 m 

raseringslager blandat med matjord. Under detta var samma hårda yta som i föregående 

ruta, 0,08–0,15 m tjock och i botten brunorange morän. En 0,3x0,2 m stor sten i NÖ kanten.  

Ruta 4. Valle/Olivia/Tuva  

Under 0,05 m grästorv och matjord var en 0,15 m tjock ”stenpackning” bestående av 

jordblandat grus med en stor mängd 0,05–0,15 m stora stenar. Under denna var ett tunt lager 

kolblandad jord och i botten brunorange morän.  

Ruta 5. Matilda/Nora  

Som föregående med en minst 0,6x0,4 m stor sten i N hörnet.  

Ruta 6. Madicken/Nora  

Under 0,05 m grästorv och matjord var ett 0,10 m tjockt raseringslager blandat med jord, 

grus och småsten. I SV och NV kanterna var lagret 0,15 m tjockt. I N hörnet var en grop i den 

underliggande moränen, minst 0,4 m diam och 0,3 m djup med raseringslagret som fyllning.  

Ruta 7. Olivia/Tuva  

Under 0,05 m grästorv och matjord var ett 0,05 m tjockt raseringslager och därunder stenig 

brunorange morän. Två 0,25–0,30 m stora stenar i S delen.  

Ruta 8. Clara/Nellie  

Liknar föregående ruta men med ett tunt sand- och gruslager under grästorven och ett 0,10 

m tjockt raseringslager. En 0,30 m stor sten i Ö hörnet.  

Ruta 9. Love/Valter/Nemo  

Under 0,05 m grästorv och matjord var ett 0,10 m tjock hårt lager med grus och småsten. 

Under detta var ett 0,08 m tjock raseringslager med fet jord och i botten brunorange morän. 

Det hårda gruslagret och raseringslagret verkar i NV sluta vid intilliggande ruta.  



 

Ruta 10. Petrus/Benjamin  

Under 0,05 m grästorv och matjord var ett 0,10 m tjockt raseringslager med ett stort antal 

intill 0,10 m stora stenar. I botten var stenig ojämn morän.  

Ruta 11. Emelie/My  

Liknar föregående ruta.  

Ruta 12. Viktor/Benjamin  

Liknar ruta 10. Två 0,25 m stora stenar.  

Ruta 13. Alice/Alice  

Under 0,05 m grästorv och matjord var ett 0,10 m tjockt raseringslager. Ett 15-tal 0,10–0,15 m 

stora stenar samt en 0,30 m stor sten i N hörnet.  

Ruta 14. Karteek/Albin  

Liknar föregående med ett 0,15 m tjockt raseringslager i NO halvan. I S hörnet en 0,40 m stor 

sten.  

Ruta 15. Leon  

Liknar ruta 13 dock något färre och mindre stenar samt 0,10 m sand och grus under 

grästorven. Ej grävt till botten.  

Ruta 16. Alfred/Maximus  

Liknar ruta 13. Två 0,25–0,30 m stora stenar i V delen.  

Ruta 17. Olle/Vilmer/Birger  

Liknar ruta 13. I N hörnet en sänka i moränen, 0,3 m diam och 0,2 m djup.  

Ruta 18. Vuxen  

Under 0,05 grästorv och matjord var 0,03 m grus och sand. Därunder var 0,10–0,15 m 

raseringslager, tjockast i NV. Både i matjord och raseringslager var ovanligt stort inslag av 

kol.  
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Figur 1. Översiktskartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln. 
Skala 1:10 000.

Krondiket
Dikarbacken

Gamla berget

Ingarvet

Gamla 
Bergsdammen

293



0 40 8020 Meter

F

Figur 2. Översiktskartan med undersökningsområdet inom den blå cirkeln och 
närbelägna lämningar markerade med rött och respektive nummer. Skala 1:2000.
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Figur 3. Planritning över kvadratmetersrutorna med respektive nummer och större 
stenar markerade med grått. De ljusare rutorna är från 2018 års undersökning. 
Skala 1:100.
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